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IZVLEČEK  

Danes se v vseh dokumentih, ki govorijo o učenju, pojavlja termin vseživljenjsko učenje, 

ki pomeni, da v današnjem času ni mogoče končati z učenjem s pridobljeno formalno 

izobrazbo. Če je bilo v preteklosti učenje zaželeno, je danes več ali manj v vseh poklicih 

nujno, kar velja tudi za vodstvene in strokovne delavce v vrtcih. V pričujočem 

magistrskem delu so zanimale inovacije vzgojne prakse v vrtcu, zlasti kako jih omogočajo 

in spodbujajo vodilni delavci vrtcev ter kako se vzgojitelji počutijo v procesu inoviranja. 

V teoretičnem delu sem izhajala iz subjektivnih teorij pedagoških delavcev, ki pomembno 

vplivajo na možnosti inoviranja vzgojnega dela. Posebej sem se posvetila motivaciji 

pedagoških delavcev vrtcev za razvoj in spreminjanje prakse ter vlogi vodstva v tem 

procesu. Predstavila sem nekatere doslej znane ugotovitve ter izpostavila strokovna 

spoznanja teoretičnih in empiričnih raziskav na teh področjih. Predstavila sem nekatere že 

uveljavljene in preizkušene načine učenja vzgojiteljev: pedagoški delavec kot refleksivni 

praktik (Šagud, 2006), akcijsko raziskovanje (Slunjski, 2011) ter t. i. gradbeno teorijo 

(Miljak, 2009).  

V empiričnem delu sem s pomočjo intervjujev s šestimi ravnatelji vrtcev v Sloveniji in na 

Hrvaškem skušala ugotoviti, kakšen je njihov pogled na spreminjanje vzgojnega dela in 

inoviranje prakse v vrtcu, ki ga vodijo, ter kako vidijo svojo vlogo v tem procesu. V istih 

vrtcih sem anketirala vzgojitelje in skušala ugotovit tudi njihova stališča in izkušnje in 

sicer, kako gledajo na svojo vlogo pri uvajanju sprememb v pedagoško delo ter koliko se 

počutijo s strani vodstva podprti pri svojem delu. Uporabila sem deskriptivno raziskovalno 

metodo ter s pomočjo kvalitativne in kvantitativne analize opisala trenutne poglede 

vodstev in vzgojiteljev na vpeljevanje novosti v vzgojno prakso. Pričakujem, da bodo 

rezultati raziskave prispevali k razumevanju spreminjanja oz. inoviranja vzgojne prakse, 

pokazali, katere sistemske ureditve omejujejo inoviranje ter kakšen način vodenja spodbuja 

oz. zavira uvajanje novosti. Predvsem pa pričakujem, da bodo rezultati pomagali razumeti 

odgovornost vodstev vrtcev pri inoviranju prakse ter prizadevanju za kakovostno vzgojno 

delo.  

KLJUČNE BESEDE: subjektivne teorije pedagoških delavcev, inovacija v vzgojni praksi, 

motivacija pedagoških delavcev, spreminjanje prakse 





 

ABSTRACT 

The expression lifelong learning is currently present in all learning process studies which 

imply that presently, the learning process can no longer end with formal qualifications. 

While in the past learning was considered useful, today it is more or less necessary in all 

professions, including educators. This master’s thesis explores innovations in preschool 

educational practices, especially how enabled and encouraged innovations are by preschool 

managers and how preschool teachers feel during the innovation process. 

The theoretical part derives from subjective theories of preschool teachers as they greatly 

influence the possibility of innovative educational practices. I focused on the motivation of 

preschool teachers to develop and modify practices and the role of leadership in this 

process. I presented some of the known conclusions and highlighted the findings of 

theoretical and empirical research in these areas. I presented some already established and 

tested ways of preschool training: A preschool teacher as a reflective expert ( M. Šagud , 

2006) , action research in education ( E. Slunjski , 2011) , and the so called Construction 

theory ( A. Miljak, 2009). 

In the empirical part I interviewed six preschool managers in Slovenia and Croatia and 

tried to determine their view of the changes taking place in educational work and 

innovative practice the preschools they manage, and how they define their own roles in this 

process. I also gave surveys to preschool teachers of these same preschools to assess their 

perspective of innovation, their role in the innovation process and the support they get 

from the management during the process. I used descriptive quantitative and qualitative 

research methods and objectively described the current views of management teams and 

educators in introducing innovations in educational practices. 

I expect that the results of this research will contribute to understanding of changes or 

innovations in educational practices and show which systemic arrangements restrict 

innovation and how management promotes or inhibits the introduction of innovations. 

Above all, I expect that the results will help understand educators the responsibility of 

preschool management for innovations in educational practices and the quest for quality 

educational work. 

KEY WORDS: subjective theories of preschool teachers, innovative educational practices, 

motivation of preschool teachers, innovations in educational practices. 
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UVOD 

Inoviranje je povezano s procesi pridobivanja česar koli novega, kar z reševanjem 

problemov postane koristno (Markič, 2004, str. 27). Morgan (2001, str. 1) meni, da so 

inovacije dobre ideje, vendar hkrati zajemajo celoten proces, ki vključuje nastanek, 

razvijanje in uresničitev ideje. Inovatorji so navadno predani delu, ki ga imajo radi in se z 

njim identificirajo tudi na osebni ravni. Vrtec bi moral razvijati veselje do dela, iskati pri 

posamezniku tisto, kar dela z veseljem, in ga na tem področju dodatno spodbujati (Arh in 

Flander, 2010). V pričujočem magistrskem delu me zanimajo inovacije vzgojne prakse v 

vrtcu.  

V projektu Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces 

vseživljenjskega učenja učiteljev (Valenčič Zuljan, 2007) so raziskovalci ugotovili, da sta 

najpomembnejša dejavnika, ki bi lahko spodbudila učitelje k uvajanju pedagoških inovacij, 

finančno in strokovno ovrednotenje inovativnega dela učiteljev in dobra materialna 

opremljenost šol. Oba sodita med zunanje motivatorje. B. Marentič-Požarnik (2000) trdi, 

da pa so notranji motivatorji, za razliko od zunanjih, zadostni sami zase, ker so 

posameznikove potrebe zadovoljene že s tem, da lahko deluje. Raziskovanje in delo so mu 

zadostni za zadovoljitev potreb in motivacijo zato najde sam v sebi.  

Kot enega izmed načinov inoviranja oz. spreminjanja pedagoške prakse naj omenim t. i. 

gradbeno teorijo (Miljak, 2009). Gradbena teorija temelji na akcijskem raziskovanju, s 

pomočjo katerega pridemo do novih spoznanj o vzgojni praksi. Gradbena teorija je del 

cikla novih raziskovanj, ki znova odpira in ustvarja nova znanja in nova spoznanja, ki se 

nato uvajajo v vzgojno prakso, to pa spet odpira nove poglede na prakso (prav tam). 

Gradbena teorija je v veliki meri odvisna od implicitnih oz. subjektivnih teorij vzgojitelja. 

Subjektivne teorije o samemu sebi kot vzgojitelju so povezane z razumevanjem in 

pojmovanjem učnega procesa ter s tem, kako vzgojitelj oz. učitelj razume in doživlja svoje 

poklicno poslanstvo oz. svojo poklicno vlogo (Jug, 2008, str. 46). Po definiciji M. Pešić (v 

Batistič Zorec, 2004) implicitna pedagogika vzgojiteljic zajema osebne teorije vzgojiteljic 

oz. osebno prevzet in izgrajen sistem vrednot, znanja in prepričanja o naravi in razvoju 

otroka ter iz tega izvedene cilje vzgoje in stališča o mogočih in ustreznih načinih doseganja 

teh ciljev. Različni avtorji v zvezi s subjektivnimi teorijami poudarjajo vpliv predhodnih 

znanj in izkušenj, izobraževanja vzgojiteljic ter pomen refleksije lastne prakse oz. 

kritičnega razmišljanja o odnosu med teorijo in prakso. Refleksivni praktik je aktiven 
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posameznik, ki raziskuje rešitve in išče različne načine kot odgovore na praktične 

probleme (Šagud, 2006). Najbolj pomembna vloga refleksije je, da prispeva k izboljšanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Ravnatelj kot vodja vrtca ima številne naloge: odgovornost do države ter bistveno večjo 

moralno odgovornost do strokovnih delavcev, otrok in staršev, kot je to bilo včasih 

(Resman, 2004, str. 8). Isti avtor opozarja, da šolski menedžment ne bi smel pomeniti samo 

ukvarjanja z upravnim vidikom vodenja, to je z organizacijo dela in skrbjo za materialno 

stanje vrtca, temveč da k pedagoškemu menedžmentu sodi tudi pedagoško vodenje (prav 

tam, str. 11). Ravnatelj, ki si želi uspešnega delovanja, naj bi imel po Adizesu (1996) 

naslednje značilnosti: znati mora ustvarjati okolje, v katerem se lahko uči, sprejemati 

povratne informacije o sebi, se zavedati svojih prednosti in pomanjkljivosti ipd. Po Bečaju 

(2001) je vodja odgovoren za jasnost osnovnih pravil tima, da jih člani razumsko 

sprejemajo, kot tudi za nadzor pri izvajanju teh. Brajša (1997) označi uspešnega 

menedžerja kot osebnost, ki zaznava okolje, vendar živi tudi v svojem notranjem svetu, ki 

natančno opaža, toda tudi intuitivno sklepa, ki racionalno analizira, toda tudi čustveno 

reagira, in ki aktivno opazuje, toda tudi premišljeno presoja. 

Cilj mojega raziskovanja je preučiti stališča in izkušnje slovenskih in hrvaških ravnateljev 

in vzgojiteljev do inoviranja vzgojnega dela. Zanima me, kdo je po njihovem mnenju za to 

odgovoren, katere pogoje je treba zagotoviti ter kako vidijo svojo vlogo v tem procesu. M. 

Valenčić Zuljan (2012, str. 70) poudarja, da se dober spodbujevalec profesionalnega 

razvoja zaveda, da spodbujanje profesionalnega razvoja drugega pomeni vedno tudi 

obogatitev lastnega profesionalnega razvoja in razvijanje kompetenc svetovanja. Kot pravi 

M. Batistič Zorec (2004), imajo ravnatelji in pedagoški vodje vrtcev največ možnosti, da 

neposredno spodbujajo vzgojiteljice k stalnemu strokovnemu izobraževanju, 

medsebojnemu sodelovanju in timskemu delu. Če vodilni delavci vrtcev niso pripravljeni 

in strokovno usposobljeni za nove izzive, ohranjajo obstoječe odnose in podpirajo 

ustaljena ravnanja vzgojiteljic, namesto da bi spodbujali inovativnost in razvoj vzgojne 

prakse. Po drugi strani pa vemo, da je spreminjanje subjektivnih teorij vzgojiteljic, ki je 

predpogoj za inoviranje vzgojnega dela, dolgotrajen in nikoli povsem zaključen proces 

(prav tam). 



 3 

1 USPOSABLJANJE IN RAZVOJ KADROV 

Pomemben del vsakega kolektiva je intelektualni kapital oziroma človeški viri. Človeški 

viri, njihova znanja, veščine, zmožnosti in pristojnosti so ključni dejavniki uspešnega 

poslovanja in delovanja vsakega podjetja in institucije. Poudarek je torej na kadrovski 

politiki, zavarovanju strokovnega in z znanjem usposobljenega kadra ter na tem, kako bi se 

na najboljši način implementiralo zastavljene organizacijske in institucionalne cilje. Po F. 

Bahtijarević-Šiber (1999) so človeški viri pomemben resurs, upravljanje z njimi pa je ena 

od ključnih nalog vsake organizacije in institucije. Glede na to, da so človeški viri sami po 

sebi poseben in specifičen resurs (za razliko od materialnih, finančnih in drugih resursov), 

je vodenje človeških virov specifična zadeva. Obstaja cel niz specifičnosti vodenja 

človeških virov v odnosu do drugih resursov (prav tam, str. 24-28). Vse te specifičnosti 

vodenja človeških virov nam kažejo na pomembnost adekvatnega in kakovostnega vodenja 

in pomembnost vlaganja v njihov razvoj s ciljem uspešnega delovanja. Goić (nav. po F. 

Bahtijarević – Šiber, 1999) o sodobnih trendih v organizaciji v zvezi z vodenjem človeških 

virov pravi, da vodenje človeških virov dobiva enakopravno mesto v organizacijskem in 

strateškem smislu. Menedžment človeških virov v izobraževanju ima gospodarske, 

socialne in razvojne cilje (F. Bahtijarević – Šiber, 1999). 

Gospodarski cilji (prav tam): 

- Zavarovanje ustreznega števila ljudi. 

- Ljudje morajo imeti iskane kompetence. 

- Morajo biti postavljeni na pravilna delovna mesta. 

- Njihova znanja in sposobnosti morajo biti na ustrezni način postavljena v funkcijo, 

da bi šola bolj kakovostno dosegla svoje poslanstvo. 

Socialni cilji (prav tam) se nanašajo na izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja 

zaposlenih v šolstvu, zadovoljenje njihovih potreb, interesov, pričakovanj, razvoj 

njihovega osebnega in strokovnega potenciala ter splošno izboljšanje kakovosti njihovega 

življenja in dela. 

Razvojni cilji se nanašajo na sprejemanje sprememb kot razumnega načina življenja in 

dela v sodobni družbi ter ustvarjanja strokovnega potenciala, da je delavec fleksibilen in 

prilagodljiv glede na spremembe v izobraževalnih inštitucijah. 
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Človeški viri postajajo ključni dejavnik delovanja uspešnega podjetja ali institucije, zato 

tisti, ki poudarjajo strateško pomembnost vodenja človeških virov in ki k temu pristopajo 

načrtno in dolgoročno, dosegajo najboljše rezultate (Gojić v F. Bahtijarević - Šiber, 1999). 

Vodenje kadrov zato zahteva drugačen pristop k oblikovanju delovnega mesta. 

»Standardna« delovna mesta nadomešča okvirna določitev ciljev in osnovnih smernic. Od 

tod dalje pa se delovno mesto za strokovnjaka šele začne oblikovati, in še to ne v svojem 

tradicionalnem smislu z opisom delovnega mesta, opredelitvijo del in nalog, pooblastil in 

odgovornosti, ampak bolj v smislu uravnavanja kariere posameznika, s pogojem, da vodi k 

ciljem organizacije. To pa mora omogočiti menedžment podjetja s svojo kadrovsko 

politiko (Fatur in Likar, 2009). 

Vseživljenjsko učenje je način, ki so ga do danes sprejeli tako podjetja kot državne službe. 

Če pogledamo hitrost sprememb, je kontinuirano izobraževanje ključ prihodnosti. Zaradi 

tega dejstva se poraja vprašanje, zakaj je usposabljanje kadrov pomembno. Robinson 

(2011) pomen izobraževanja in usposabljanja deli na tri nivoje. Prvič, bistveno je ustvarjati 

ideje za nove izdelke ter načine dela, da bi se obdržala konkurenčnost podjetja na 

delovnem trgu. Drugič, zelo pomembno je, da usposabljanje in izobraževanje omogočata 

ljudem, da bodo fleksibilni in prilagodljivi in na ta način poslovanje prilagodijo 

spremembam na trgu. Tretjič, vsi se morajo prilagoditi na svet, kjer je vseživljenjska 

zaposlitev na enem delovnem mestu stvar preteklosti. Zagotoviti kakovostne ljudi, jih 

izobraževati, motivirati in profesionalno razvijati, da bi prispevali h kakovosti ustvarjanja 

ciljev, je glavna funkcija vodstva (F. Bahtijarević – Šiber, 1999). Vodenje kadrov torej 

postaja ne samo najpomembnejša poslovna funkcija, ampak tudi specifična filozofija in 

pristop vodenja, v katerem so ljudje najpomembnejši potencial ter bistvo strateške in 

konkurenčne prednosti.  

Vidović, Matas in Puljiz (2009) opozarjajo na pomembnost razvoja in napredovanja v 

šolstvu, saj sicer ne le stagniraš, temveč nazaduješ. Avtorji predlagajo strateški 

menedžment, ki ga opisujejo kot tehniko, s katero omogočimo šolstvu vizijo za prihodnost 

ter učencem doseganje visoko zastavljenih ciljev. Za doseganje strategije in vizije za 

prihodnost je pomembna kakovostna komunikacija med vsemi vključenimi v proces. Za 

kakovostno komunikacijo in vodenje pa je pomemben kompetenten vodja, v šoli je to 

ravnatelj.  
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S. Hitrec, Jurčev in Đaković (2009) opisujejo vodenje kot proces, kjer posameznik vpliva 

na skupino posameznikov za doseganje skupnega cilja. Poudarjajo tudi, da to ni linearen, 

pač pa interaktiven proces. Vodenje vzgojno-izobraževalne institucije vključuje prestavitev 

cilja in nalog zaposlenim, kaže mogoče rešitve in načine, kako jih doseči, usklajuje osebje 

v doseganju programskih nalog, ustvarja delovno klimo, varnost, spodbuja posamezne 

aktivnosti in kreativen pristop k delu, razvija komunikacijo, spodbuja profesionalni razvoj 

in predstavlja interese zaposlenih (Staničić, 2006).  

1.1 Organiziranje menedžmenta idej zaposlenih 

Prepoznavanje pomena ustvarjalnosti vse bolj prihaja v ospredje v vseh človeških 

dejavnosti, zlasti na področju izobraževanja, pri čemer je ustvarjalnost učitelja oz. 

vzgojitelja glavna predpostavka za razvoj ustvarjalnih zmožnosti učencev. V današnjem 

času se pred učitelje postavljajo zahteve po novih kompetencah, ki izhajajo iz njihove 

poklicne vloge. Vodilni delavci vrtcev in šol si zlasti želijo ustvarjalnih in inventivnih 

učiteljev (Bedeković in Zrilić, 2009). Cilj sistema za menedžment idej mora biti, da 

izboljša, zviša učinkovitost in zagotovi kakovost dela v prid učencem (Vidović, Matas in 

Puljiz, 2009). Neizkoriščene dobre ideje in širjenje oziroma delitev idej za vsako 

organizacijo predstavljajo izgubljene priložnosti. Vodstva so postavljena pred izziv, kako 

znanje primerno uporabiti in organizirati.  

Vse navedeno nas pelje do zaključka, da se je tudi vloga vzgojitelja predšolskih otrok 

spremenila ali bi se morala spremeniti, kar naj bi bila temeljna značilnost 

profesionalizacije izobraževanja in opuščanja tradicionalnih stališč. Sodobni vzgojitelj naj 

bi bil profesionalec, strokovnjak, ki dinamično spreminja lastno pozicijo v celotnem 

obsegu spremenljivih vlog (strokovnjak, avtor, raziskovalec, mentor, supervizor …).  

Navedeno zagovarjajo tudi Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije 

učiteljev (Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications), ki 

jih je leta 2005 uvedla Evropska komisija za izobraževanje in kulturo (European 

Commission Directorate-General For Education And Culture). Posebej bi omenila 

naslednje (Oberhuemer, 2005): 

1. Učitelj mora imeti visokošolsko izobraževanje in določeno kvalifikacijo. 

2. Programi izobraževanja učitelja bi morali biti razporejeni v tri cikluse 

visokošolskega izobraževanja, da bi se zagotovilo mesto v evropskem prostoru 
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visoke izobrazbe ter da bi se zvišala možnost napredovanja in mobilnost znotraj 

stroke. 

3. Treba je spodbujati doprinose praks, utemeljenih na raziskavah.  

Zastavlja se vprašanje, kaj vse se je treba naučiti, znati, katere sposobnosti, veščine in 

vrednote so potrebne za vzgojitelja profesionalca. Načrtovanje in razvoj študijskega 

programa za izobraževanje vzgojiteljev mora izhajati iz kompetenc vzgojitelja predšolskih 

otrok in hkrati za njegovo nadaljnje izobraževanje. (Krstović, 2007). Tudi T. Devjak 

(2012), ki poudarja pomen profesionalnega razvoja vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih 

otrok, ter pravi, da je to vseživljenjski proces, ki se začne z njihovim dodiplomskim 

izobraževanjem, pri nekaterih se nadaljuje s podiplomskim izobraževanjem, vsi pa se 

profesionalno razvijajo med svojo poklicno potjo z nenehnim nadaljnjim izobraževanjem 

in usposabljanjem, samoizobraževanjem in pridobivanjem novih kompetenc, tako po 

formalni kot neformalni poti. Izpostavlja, da mora vsak posameznik prevzemati 

odgovornost za svoj osebnostni in profesionalni razvoj in za razvoj odnosov z vsemi 

posamezniki znotraj in zunaj učno-vzgojnega procesa: z vodstvom, s sodelavci, z otroki, s 

starši, z drugimi strokovnimi delavci vrtca in šole, s strokovnjaki in z vsemi drugimi 

posamezniki, ki »posegajo« na njegovo delovno področje (prav tam: str. 21 – 23).  

Strokovni razvoj učiteljev in vzgojiteljev je nuja za izboljšanje kakovosti in kulture 

vzgojno-izobraževalne inštitucije; v tem primeru je vloga inštitucije zavarovati okolje, ki 

pogojuje trajajoče učenje odraslih in v katerem se lahko zadovoljijo potrebe učenja 

odraslih (L. Vujičić, 2007). M. Batistič Zorec (2004) predstavlja ravnatelje in pedagoške 

vodje kot tiste z največ možnostmi, da neposredno spodbujajo vzgojitelje k stalnemu 

strokovnemu izobraževanju, medsebojnemu sodelovanju in timskemu delu ter k povečanju 

vloge evalvacije lastnega dela. Avtorica (prav tam) poudarja, da vodilni delavci vrtcev z 

nepripravljenostjo za nove izzive ohranjajo obstoječe odnose in podpirajo ustaljena 

ravnanja vzgojiteljic, pogosto zato, ker s tem ohranjajo mir v kolektivu in vodilno pozicijo 

v vrtcu.  

Holdsworth (2007) piše, da so nekateri programi za izobraževanje bodočih učiteljev še 

vedno preveč osredotočeni na to, kaj mora učitelj znati, ne pa na to, kaj mora znati narediti 

ali, kar je še pomembneje, kakšen mora biti. Zaradi tega celo v isti državi različni programi 

usposabljajo nove učitelje za zelo različne kompetence. Razvoj celovitega okvira, ki bi 

opredelil in opisal učiteljeve kompetence, naj bi prinesel izobraževalnim sistemom koristi, 
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če se ga ustrezno lotimo in ga dobro načrtujemo (Holdsworth, 2012). Rose (v I. Hlača, 

2012) med glavne cilje izobraževanja uvršča: 

- osebnostno in čustveno rast, 

- razvoj mišljenja in reševanje problemov, 

- odgovornost učiteljev, vodij in nosilcev šolskih politik za rezultate. 

Družba znanja podjetja usmerja v preoblikovanje iz tradicionalne organizacije (kjer je 

osrednji cilj dobiček, zaposleni pa predstavljajo strošek) v učečo se organizacijo, kjer je 

osrednji cilj vzpostavitev aktivnega sodelovanja med zaposlenimi (Fatur in Likar, 2009). 

Model učeče se organizacije izpostavlja pomen učenja in znanja posameznikov, timov in 

celotne organizacije. Učečo se organizacijo lahko opredelimo kot skupnost učečih se 

posameznikov, ki z ustvarjanjem in prenašanjem novih idej in znanj neprestano sledi in se 

prilagaja spremembam v okolju.  

Senge (1990) vidi učečo se organizacijo kot organizacijo, v kateri obstaja možnost učiti se, 

kajti učenje je sestavni del življenja. Definira jo kot skupino ljudi, ki nenehno povečujejo 

svoje zmogljivosti, da bi lahko ustvarili tisto, kar resnično želijo ustvariti. Zaradi 

nenehnega naraščanja kompleksnosti in negotovosti okolja organizacije bo stopnja učenja 

v njej kmalu postala edina sprejemljiva konkurenčna prednost. Danes obstajajo različne 

definicije učeče se organizacije, vsi avtorji pa se strinjajo, da je njen ključni element 

timsko delo. Avtor (prav tam) pravi, da je temeljna učna enota v sodobnih organizacijah 

tim in ne posameznik, pri čemer je ključnega pomena učenje v timu. 

1.2 Timsko delo v šolah in vrtcih 

V sodobnem okolju posameznik ne more več sam uspešno voditi organizacije. Potrebuje 

ustvarjalno voden tim z uravnoteženo delitvijo vlog med sodelavci. »Oblikovanje 

ustvarjalnega tima je dolgotrajen in zapleten proces razvoja medsebojnih odnosov in 

dinamike vlog članov. Dogovarjanje in sporazumevanje med člani je vsestransko in 

živahno. Vse je v nenehnem gibanju in spreminjanju. Vsi delajo vse v okviru svojih 

zmožnosti in znanja. Vsi se trudijo, da je vsem skupaj prijetno. Medsebojne spodbude 

vzbujajo vzdušje prijateljske kolegialnosti. Položaj posameznika ni določen s hierarhičnim 

položajem, marveč s prispevkom, ki ga trenutno daje pri reševanju nalog in problemov« 

(Mayer, 1994, str. 148 - 149). A. Kobolt (2012) kot dober tim opredeli tistega, kjer 

posamezniki prispevajo različne vloge, se v njih konstruktivno dopolnjujejo, tako da 
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dosegajo sinergični učinek skupnega dela. A. Polak (2012) timsko delo opredeli kot timsko 

načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalvacijo, pri čemer dodaja, da je za timsko delo 

nujno potrebna pozitivna soodvisnost članov tima z namenom doseganja skupnih ciljev, ki 

sicer ne bi bili dosegljivi posamezniku. Brajša (1996) pravi, da je tim živ medosebni 

sistem, pri čemer avtor poudarja problematiko medosebne pripadnosti članov tima, 

sodelovanje, kakovostno komunikacijo in prilagajanje.  

»Pri delu v timu je pomembno, da se trajno zavedamo človeških skrbi, prisotnih v vsaki 

družbi, in lasnih sposobnosti, da obvladujemo timski proces. V občutljivi osebni dinamiki 

tima spet najdemo elemente ustvarjalnega delovnega procesa.« (Evans in Russell, 1992, str 

159 - 160). Tudor in Srića (1998) omenjata skupinske norme oziroma interna pravila, 

navade in običaje, ki veljajo za vse člane (definirajo meje sprejemljivega obnašanja), ter so 

pogosto spontano napisane in se tako spoštujejo. V isti smeri nadaljuje Storge (2002), ki 

dodaja, da ima uspešen tim naslednje značilnosti: jasni splošni in specifični cilji, uspešen 

voditelj, posamezna in skupna odgovornost, spoštovanje razlik, odprta komunikacija, 

učinkovito sprejemanje odločitev, medsebojno zaupanje, konstruktivno reševanje 

konfliktov. Rezultati raziskave West, Borrill in K. Unsworth (1998) kažejo, da uvajanje 

timov v organizacijsko strukturo pripelje do povečanja učinkovitosti in kakovosti dela. 

Timsko delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je izjemno povezano z medsebojnimi 

odnosi. V Sloveniji je timsko sodelovanje na področju predšolske vzgoje tudi zakonsko 

predpisano. Zakon o vrtcih iz leta 1996 kot obveznost pomočnika vzgojitelja prišteva 

sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku 

(Zakon o vrtcih 1996, 41. člen). Tudi Kurikulum za vrtce (1999, str. 14) predpisuje timsko 

spremljanje, analiziranje in načrtovanje znotraj oddelka, vrtca ter na ravni lokalne 

skupnosti. Na Hrvaškem je sodelovanje predpisano z Državnim pedagoškim standardom 

predšolske vzgoje in izobraževanja (Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i 

naobrazbe, 2008, 29. člen), vendar iz zakona ni razvidno, ali morajo sodelovati vzgojitelji 

znotraj tima, na ravni vrtca, ali vzgojitelji s starši; zakon je v tem zelo nedorečen. Glede na 

Programsko Usmerjenje vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok (Programsko 

usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, 1991) bi morali vzgojitelji sodelovati z 

strokovnim timom, ravnateljem vrtca, omenja pa se tudi timski in interdisciplinarni pristop 

za ustvarjanje strokovne avtonomije in večje kompetentnosti vrtca ter stalni razvoj 

pedagoške prakse.  
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Tudi na področju raziskav timskega dela sem jih več zasledila v Sloveniji kot na 

Hrvaškem. Menim, da je na Hrvaškem uvajanje timskega dela v predšolsko vzgojo šele na 

začetku svoje poti. Tudi v študijskem programu za vzgojitelje na Hrvaškem je timsko delo 

obravnavano znotraj drugih predmetov, ne kot samostojen predmet.  

Vendar raziskovalci v obeh državah povezujejo kakovost vrtcev in timsko delo. L. 

Marjanovič Umek, U. Fekonja, T. Kavčič in A. Poljanšek (2002) so kakovost definirale na 

treh ravneh in sicer na strukturni ravni, posredni ravni ter procesni ravni. Timsko delo sodi 

v posredno raven, ki se navezuje na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka 

predšolska vzgoja. Poleg timskega dela zajema še medsebojno sodelovanje strokovnih 

delavcev v vrtcu, sodelovanje s starši, z zunanjimi ustanovami ter profesionalni razvoj in 

zadovoljstvo zaposlenih. 

1.3 Vodenje vzgojno-izobraževalnih institucij 

Pojem vodenje je različno definiran, vendar pa vsi avtorji poudarjajo, da je vodenje proces 

vplivov, ki pomagajo skupini posameznikov za doseganje skupnega cilja. V nadaljevanju 

navajam nekaj definicij vodenja. 

Vodenje kot vodeni proces predstavlja skupek kompleksnih odnosov, procesov, učinkov, 

iniciacij, motivacije in zavezanosti ljudi za uresničitev nalog in ciljev organizacije (Jurina, 

1994). Po F. Bahtijarević-Šiber (1999) je vodenje ena od notranje usmerjenih aktivnosti 

menedžmenta, ki se nanaša na usmerjanje ljudje in socialne interakcije. Costley in Todd 

(1994) omenjata, da se vodenje še vedno obravnava kot eden izmed najpogostejših in 

istočasno najmanj razumljenih fenomenov oz. eden izmed najtežjih konceptov v študiju 

menedžmenta. Lahko se zazna, vendar težko definira.  

Z uporabo podobnih pojmov je Northhouse (2007) izpeljal eno od mogočih definicij 

vodenja; pravi, da je vodenje proces, v katerem posameznik vpliva na skupino 

posameznikov zaradi doseganja skupnih ciljev. Z definiranjem vodenja kot dejavnosti, 

usmerjene na doseganje skupnih ciljev, poudarja, da mora biti skupina posameznikov 

vodena, da bi izpolnila določeno nalogo ali dosegla določeni cilj. Vodja usmerja svojo 

energijo k posameznikom.  

Holdsworth (2012) opozarja, da ko govorimo o vodenju v šolskem sistem, govorimo o 

vodenju, ne o upravljanju. To zahteva posebne time ljudi, da lahko ustvarijo okolje, ki je 
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ugodno za učenje, spodbuja učence in učitelje, da se ukvarjajo s svojim učenjem in da 

vodijo time motiviranih izobraževalcev. I. Hlača (2012) pri vodenju v šoli vidi glavno 

vlogo ravnatelja, katerega delo je zahtevno in odgovorno do učencev in učiteljev, ter 

uspešnost učencev povezuje z strokovno rastjo sodelavcev. 

1.3.1 Stili vodenja 

Vodja je oseba, ki motivira svoje sodelavce z ustvarjanjem in razvijanjem občutka 

pripadnosti v inštituciji oziroma organizaciji, da bi na takšen način lahko izkoristil njihove 

resurse (Stilin, 2005, str. 22). Vodenje se kaže z načinom motiviranja podrejenih in stilom 

vodenja, ki ga uporablja v delu in načinu komuniciranja z podrejenimi (Staničić, 2000). 

Vodje, ki imajo moč usmerjati in motivirati zaposlene, da čim bolje uresničujejo cilje ob 

čim manjši porabi energije in čim večjem zadovoljstvu, odpirajo prostor novim idejam in 

inovacijam ter tako pripravljajo pogoje za doseganje nove kakovosti dela.  

Pokazatelji kakovosti kažejo, da tovrstni vodje kakovostno vodijo zaposlene (Merkač in 

Skok, 2006). Stil vodenja je prevladujoči način obnašanja vodje (Lavrnja in Mušanović, 

1993, str. 117). V vzgojno-izobraževalni inštituciji po Staničiću (2006) vodenje vključuje 

spoznavanje zaposlenih s cilji in nalogami, načini, kako priti do rešitve, usklajevanje 

napora za doseganje nalog, motiviranje, zastopanje interesov inštitucije, razvoj 

komunikacije in skrb za dolgoročno dvigovanje strokovne kompetentnosti zaposlenih. 

V sodobni teoriji vodenja ostaja preučevanje stilov vodenja raziskovalni interes, ki se vse 

bolj odraža v številnih modelih razlage procesa vodenja. Ena od tipičnih klasifikacij 

razlikuje stile vodenja po izkoriščanju avtoritete (Staničić, 2006): 

- avtokratski stil, 

- demokratski stil, 

- laissez – faire stil. 

Pri avtokratskem stilu vodenja je vsa oblast koncentrirana v rokah le ene osebe. Vodja sam 

določa nagrade in kazni, sam sprejema odločitve, poseduje neomejeno moč. Sikavica in F. 

Bahtijarević – Šiber (2004) za avtokratski stil vodenja menita, da je najbolj pomembno 

doseganje cilja, pri čimer socialni odnosi niso pomembni. Omenjata tudi, da ljudje, ki 

zagovarjajo takšen stil vodenja, poudarjajo, kako takšen način omogoča hitro prinašanje 

odločitev, kontrolo dela in moč vodje, ki zna tako po najhitrejši in najučinkovitejši poti 

doseči izvršitev naloge. 
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Demokratski stil vodenja se popolnoma razlikuje od avtokratskega stila vodenja. 

Komunikacija, ki je ustvarjena med vodjo in podrejenimi, je dvosmerna, sodelovanje je 

ključna značilnost, ki opisuje ta stil. Skupno se sprejemajo odločitve o vseh pomembnih 

vprašanjih, nadrejeni je pravzaprav sodelavec in svetovalec. Veliko pozornosti se usmerja 

na pozitivne socialne odnose, na vzdušje, v katerem naj bi se zaposleni počutili ugodno, 

ker zadovoljni zaposleni prinašajo k boljšim in kakovostnejšim rezultatom organizacije. 

Uspešnemu vodji ni treba dajati gotovih odgovorov svojim podrejenim niti reševati 

problemov vsakega od njih, dober vodja pomaga zaposlenim pri pridobivanju 

odgovornosti, samostojnosti, zaupanja v samega sebe ter jih spodbuja pri iskanju,, kako bi 

sami lahko prišli do rešitev (Sikavica in Bahtijarević-Šiber, 2004; Staničić, 2006) 

Laissez – faire sil vodenja opredeljuje minimalno vplivanje vodje na delo podrejenih. 

Takšen vodja ima nalogo poskrbeti, da imajo podrejeni vse pomembne in potrebne 

informacije za delo, ter predstavlja vezo z zunanjim okoljem. Podrejeni imajo v tem 

primeru visoko stopnjo svobode, izberejo metode in sredstva dela, s katerimi dosegajo 

želene cilje brez vmešavanja vodje (Staničić, 2006). 

Vodenje je kompleksen proces, zato ne moremo reči, da obstaja le ena teorija vodenja, ki 

je univerzalna, prav zato ne bi smeli zanemariti nobene teorije in nobenega pristopa v 

poskusu, da razumemo vodenje (Rijavec, 2001). 

1.3.2 Sposobnosti dobrega vodje 

Vodja je oseba, ki ima vodilno vlogo oziroma pristojnost za odločanje o pomembnih 

zadevah, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, izvedbo nalog in delovne rezultate. 

Prav tako je vodja vsak član, ki ima pravico dajati navodila in kontrolirati delo podrejenih. 

V skladu s tem je treba opredeliti naloge, pristojnosti in odgovornosti vodilnih delavcev 

(Možina in Merkač, 1990). Latzko in Saunders ( v Taštanoska 2006) pravita, da 

kakovostno vodenje predpostavlja, da je človek stalno notranje motiviran za kakovost 

svojega življenja in da stalno presoja, ali ga ravnanja vodijo v želeno smer. Po mnenju 

Biloslava (2006) strokovno znanje ali poslovna spretnost ni glavni pogoj, ki bi ga vodja 

moral izpolnjevati, temveč je po njegovem mnenju prvi pogoj zaupanje. Možina (1990) 

ocenjuje, da mora vodja uporabljati tri vrste znanj: 

- tehnološka znanja, torej znanja iz stroke, sposobnost uporabljanja ustreznih 

postopkov, metod in orodja, 
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- znanje o človeku in medčloveških odnosih, ki pomenijo sposobnost za delo z ljudmi, 

za razumevanje in motiviranje posameznika in skupine, 

- konceptualna znanja, kjer gre za umske sposobnosti usklajevanja in povezovanja 

zamisli in dejavnosti, torej ustvarjalne in organizacijske sposobnosti. 

L. Evans (1998), Everard in Morris (1996) ter Lipičnik (1998) poudarjajo in se tudi 

strinjajo, da mora vodja z dobro motivacijo najti način za zadovoljitev potreb in želja 

svojih podrejenih in jih usmerjati k doseganju tako osebnih kot organizacijskih ciljev. 

Podobno ugotavljajo Možina in sodelavci (2002), in sicer da za motivacijo učiteljev ni 

dovolj, če ravnatelj pozna motivacijske teorije; bistveno je njegovo razumevanje 

motivacijskih dejavnikov, ki na zaposlene najučinkoviteje vplivajo. Rezultati L. Evans 

(2001) kažejo, da vodenje in menedžment v šoli predstavljata najpomembnejši vpliv na 

moralo učiteljev, zadovoljstvo z delom in motivacijo. Govori o tako imenovanem »v 

učitelja usmerjenem vodenju«, ki upošteva: 

- individualnost vsakega zaposlenega (ne le zaposlene kot celoto), 

- profesionalno kulturo strpnosti in sodelovanja, 

- prepoznavanje in priznavanje uspehov, 

- soodločanje, 

- skupno odgovornost za uspešnost šole. 

F. Bahtijarević- Šiber (1999) opisuje ravnatelja kot »lik«, ki lahko naredi ljudi sposobne za 

skupno življenje in uspešno delo, ki lahko doseže, da bo njihova moč učinkovita, njihove 

slabosti pa nepomembne. V priročniku za ravnatelje (Taštanoska, 2006) avtorji pravijo, da 

mora osnovna naloga vodij na delovnem mestu postati motiviranje zaposlenih, ki so po 

naravi notranje motivirani le v smeri uresničevanja svojih ciljev, ne pa tudi 

organizacijskih, če želijo, da bodo organizacije pridobivale na kakovosti. Poudarjajo tudi, 

da se navzven motiviranost zaposlenih kaže v izražanju zadovoljstva, ki je povezano z 

osebnim občutkom uspešnosti pri delu. Nezadovoljstvo in negotovost ne moreta prispevati 

k motivaciji zaposlenih za delo, zato se jima je treba izogibati. 

2 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH 

Človek s svojim ravnanjem in dejanji upravlja svoje znanje, prepričanja in izkušnje. Ko se 

vprašamo, zakaj se človek sploh odloča na akcijo, se zastavlja vprašanje motivacije. 

Večina avtorjev povezuje motivacijo z pogonskim silami, ki se lahko opišejo s tem, kaj 



 13 

nekdo potrebuje, česa se nekdo boji ipd. S. Traven (1998) opisuje motivacijo kot proces, ki 

izhaja iz nezadovoljene potrebe in povzroči v organizmu določeno napetost. Potreba sama 

še ne vodi do zadovoljitve, ampak nam kaže, kaj moramo zadovoljiti. Večja kot je 

napetost, več je človek pripravljen narediti, da bi dosegel želeni cilj in s tem zmanjšal ali 

zadovoljil potrebo (prav tam, str. 106 - 107). Motivacija je eden izmed osnovnih 

dejavnikov, ki je povezan z angažiranostjo posameznika pri delu. Vsaka akcija, ki jo nekdo 

začne, je spodbujena z enim ali več motivi, ki usmerjajo aktivnost k želenemu cilju 

oziroma zadovoljitvi potreb (Možina, Tavčar in Kneževič, 1998). 

Tudi Robbins (1991) omenja človekove potrebe pri definiranju motivacije. Motivacijo 

opisuje kot pripravljenost, da skozi napor in trud stremimo k doseganju ciljev organizacije, 

ob tem pa tudi k zadovoljitvi osebnih ciljev in potreb. Mayer (1991) podobno opisuje 

motivacijo kot nenehen spodbujevalni proces osmišljanja poslovnega in osebnega življenja 

ter doživljanje zadovoljstva, ki ga nudijo možnosti ustvarjalnega dela v podjetju, 

naravnanega k uspešnosti, osebnosti in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom 

posameznikov in skupin k odličnosti.  

Motivacija je posebna dejavnost, neboleč način pritiska na posameznika ali skupino, ki naj 

naredi ali mora narediti tisto, kar od njega oz. njih pričakujejo drugi, pričakuje sam oz. 

sami, in to tako, kot najbolje zmore, oz. zmorejo. Za to obstajajo motivacijska sredstva, 

dejavniki, motivatorji in motivi (Uhan, 2000).  

Pogosto se zastavlja vprašanje, kako motivirati zaposlene in na ta način doseči boljše 

funkcioniranje organizacije. Pomembnost motivacije zaposlenih se kaže v izhodu: bolj 

kakovostno delo, večja kreativnost in učinkovitost (Jambrek in Penić, 2008). V kolikor želi 

vodja motivirati zaposlene, morajo naprej postaviti skupne cilje. Doseganje odličnih 

organizacijskih rezultatov z ljudmi je še vedno ena izmed nalog, ki je za vodjo ključnega 

pomena, saj nedvomno obstaja povezava med motivacijo in individualno ter hkrati 

organizacijsko uspešnostjo (Stopar, 2012).  

Lipičnik (1998) trdi, da je delavec običajno zavzet za svoje delo le, če vidi, da je njegovo 

delo pomembno. Avtor dodaja, da se pogosto dogaja, da delavec ne vidi cilja svojega dela 

ali pa je ta zelo oddaljen, zato zgublja voljo do dela, kar se kaže v manjši storilnosti. Cilj 

njegovemu delu naj bo bližji, jasno in konkretno opredeljen. Avtor (prav tam) poudarja, da 

zavzetost za delo hitro in vztrajno raste, če so delavci obveščeni o tem, kaj so s svojim 
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delom prispevali oziroma ali so sploh dosegli cilj, ki jim je bil postavljen. Hansen (1998) 

meni, da je motivacija občutljiva in bistvena. Motiviranje določa stopnjo človekove 

storilnosti, ki vpliva na učinkovitost doseganja skupinskih oz. organizacijskih ciljev. To 

pomeni, da morajo biti vsi vodje mojstri motiviranja, kajti ob pomanjkanju ustrezne 

motivacije se na delovnih mestih pojavijo nesoglasja, ki se odražajo v splošnem odporu, 

nadlogah, velikem neugodju in drugih kroničnih težav. 

2.1 Motivi in vrste motivov 

Pri delu ne obstaja le en najboljši način izvedbe dela. Nasprotno, iskanje najboljšega 

načina je odprto in zato dopušča različne načine, ki lahko hkrati dvigajo delovno uspešnost 

in omogočajo delavcem zadovoljevanje njihovih potreb. Osrednje vprašanje oblikovanja 

dela je torej, kako v delo vnesti motivacijske elemente, da bo delavce spodbujalo k čim 

uspešnejšemu opravljanju nalog in da jim bo dajalo osebno zadovoljstvo (Možina, 1998).  

Lipičnik (1998) opredeljuje tri motivacijske skupine in sicer: 

- Primarni biološki motivi: morajo biti zadovoljeni, sicer človek kot organizem 

propade. Sem spadajo potrebe po zraku, vodi, potreba po spanju, počitku, izločanju 

itd. 

- Primarni socialni motivi: ta skupina motivov se nanaša na zavestno vplivanje na 

skupino ljudi in s tem spreminjamo vedenje ljudi v družbi. Pri socialni motivih se 

pojavljajo potrebe po spremembi, potrebe po uveljavljanju, potrebe po družbi, 

potrebe po simpatijiitd. 

- Sekundarni motivi: so pridobljeni motivi individualnega značaja. Kažejo se kot 

navade, stališča, interesi itd. Če jih ne zadovoljimo, človeški organizem ni ogrožen 

ne biološko ne socialno. 

Motivi zaposlenih, ki se najpogostejše pojavljajo v strokovni literaturi, so:  

- plača, 

- strokovno usposabljanje, 

- pohvala, nagrada, priznanje, 

- ugodne okolje in pravilen odnos, 

- sodelovanje pri organizacijskih ciljih in rezultatih. 
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Plača kot motiv 

Možina (1998) vidi plačo kot pomemben motivacijski dejavnik, vendar ne edini. Avtor 

meni, da je denar pogosto prevladujoč dejavnik, ko se ljudje odločajo ostati pri istem 

delodajalcu ali izbrati drugega. Vodje se srečujejo s vprašanji, kako določiti višino plače, 

ki bi omogočila delavcem normalno življenje in hkrati vplivala na zavzetost delavcev za 

delo (Lipičnik, 1998). Irišič (2003) poudarja, kako plača ni dovolj, da bi motivacija bila 

popolna, ampak je vsekakor nujna, da človek poskrbi za osebno varnost. 

Strokovno usposabljanje kot motiv 

Po mnenju Lipičnika (1998) je omogočanje usposabljanja ali izobraževanja, oziroma 

obdržati zaposlene na tekočem s spoznanji na njihovem področju, najbolj učinkovit motiv. 

S. Traven (1998) ugotavlja da so menedžerji v organizacijah veliko pozornost namenili 

spretnostim in sposobnostim, ki jih imajo njihovi zaposleni. Avtor poudarja, da 

konkurenčnost na delovnem trgu ne le prinaša kakovostno delo, temveč tudi visoko 

motivirane delavce.  

Pohvala, nagrada in priznanje kot motiv 

N. Zupan (2001) loči formalne in neformalne nagrade; pri formalnih so pravila vnaprej 

določena in je vrednost običajno večja, neformalne so spontane nagrade in priznanja. 

Grubiša (2001) vidi nagrado ali pohvalo kot motiv za druge in na ta način se lažje pokaže 

drugim, kaj se od njih pričakuje. N. Zupan (2001) o tem dvomi in tehta med materinimi in 

nematerialnimi nagradami, pri čemer opozarja vodstvo na previdnost pri načinu uporabe 

enih ali drugih. Vodje praviloma nagrajujejo najuspešneje delavce, za kar je merilo skupna 

uspešnost v določenem obdobju, vendar se pri tem hitro pojavi težava, da so pogosto 

večkrat nagrajeni isti ljudje. Če sodelavci začutijo, da sami nagrade ne bodo mogli dobiti, 

ta izgubi motivacijsko moč. Zato avtor predlaga, da poleg skupne uspešnosti uporabljamo 

še druga merila, kot so npr. najboljši pri kakovosti, najbolj inovativen, najboljši vodja ipd. 

Z ustreznim sistemom nagrajevanja se lahko vpliva na vedenje zaposlenih, da s svojim 

delom čim bolj prispevajo k doseganju ciljev podjetja (Traven, 1998). 

Ugodno fizično in socialno okolje  

Navdušenje nad delom v skupini posega v osebnost posameznika in vpliva na motivacijsko 

dimenzijo, člani skupine se poistovetijo s skupino in njenimi simboli, razvijejo posebne 
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komunikacijske navade in simbole ter vzpostavljajo kolegialna prijateljstva (Mayer, 1994). 

Avtor spodbudo vidi tudi v okolju in prostorih, če so estetsko in funkcionalno urejeni.  

Palčić (po Kumer, 2010) meni, da ljudje raje hodijo v službo, če vedo, da se bodo pri delu 

tudi zabavali, saj ljudje, ki so veseli, se zabavajo in so dobre volje, z večjo verjetnostjo 

uspejo. Prav zato avtorica navaja, da delavci razmišljajo bolj jasno in so bolj produktivni, 

če imajo odmor, v katerem »prezračijo« svoje misli. Tudi prehrana lahko vpliva na počutje 

in delovne razmere v podjetju. Vendar pa Mayer (1994) opozarja, da hrana, ki močno 

aktivira prebavila, ni ustrezna, saj povzroča zaspanost. 

Sodelovanje zaposlenih pri organizacijskih ciljih in rezultatih 

Vizija in cilji so pomembni zato, da vemo, v kateri smeri bomo delovali. Uresničevanje 

ciljev je najbolj odvisno od ljudi, zato morajo vodje v podjetjih poleg usmerjenosti k ciljem 

zagotoviti tudi usmerjenost vodenja k ljudem (Zupan, 2001). M. Bezjak Ivanuša (2008) 

omenja letni razgovor kot koristen za organizacijo in zaposlenega, lahko je dobra podlaga 

za odpravljanje problemov ali napak, za izboljšanje medsebojnih odnosov, za izboljšanje 

rezultatov dela ter za uspešnost in učinkovitost poslovanja. 

3 INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZAPOSLENIH 

Razumevanje inoviranja in inovacij je odvisno od zaznavanja in vrednotenja teh v 

družbeno ekonomskem okolju, torej od tega, kakšen je prevladujoč odnos družbe do 

ustvarjalnosti, inventivnosti, inovativnosti, prevzemanja tveganj in kulture inoviranja 

(Fatur in Likar, 2009). Za Schumpetra (v OECD, 2005) inovacija zajema uvedbo novih 

proizvodov, kakovostno spremembo že obstoječega izdelka, nastanek novega procesa, 

razvoj novih virov in drugih vložkov ter izvajanje organizacijskih sprememb. Po Muleju 

(2000, str. 502) je inovacija vsaka dokazano koristna novost. Lahko je drobna ali velika, 

nova za trg ali le za podjetje, ki jo je razvilo (Krošlin, 2005).  

Mandič (v Valenčić Zuljan in Kalin, 2007, str. 164) opredeljuje inovacije pri pouku kot 

usklajen sistem »pedagoških, družbenih, organizacijskih in ekonomskih ukrepov, 

premišljeno zasnovanih na pedagoški in drugih znanostih, ki so usmerjeni k izboljšanju 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela ob racionalnem izkoriščanju kadrov, časa in 

sredstev, k demokratizaciji odnosov v šolah, k maksimalnemu razvijanju inventivnosti, 

originalnosti in kreativnosti učiteljev in učencev, k uresničevanju pogojev za ustrezno 



 17 

pedagoško spremljanje, programiranje, normiranje in vrednotenje pedagoškega dela: k 

odkrivanju najustreznejših materialnih dejavnikov, ki bodo motivirali učence in učitelje pri 

njihovem delu. Za inovacijo gre le takrat, kadar se napoveduje novost že v samem začetku, 

v ideji, v namenu. S. Antič in sodelavci (2013) so inovacijski projekt opisali kot primerno 

obliko načrtovanja posodabljanja, saj nam daje dovolj časa in prostora za zorenje idej, za 

preizkušanje in takojšnjo povratno informiranje različnih dejavnikov o tem, ali ima 

pedagoška novost pozitiven vpliv, »sol«, kot se temu reče.  

Berginc in Krč (2001) vidita posameznika ali skupino, ki inovira po prostovoljnem 

principu z namenom, da izboljša uporabo nečesa, kar že obstaja. Tudi v priročniku vrtca 

Trnovo (Antič in sod., 2013) zasledimo podobno razlago: inovacija pomeni »na novo«, a 

seveda «bolje« kot prej, torej hkrati učinkovito. Pomeni sicer pričakovano spremembo, ki 

jo uravnavajo vsi udeleženci v vzgoji in izobraževanju, istočasno pa so inovatorji vedno 

odprti za priložnosti v procesu odkrivanja novosti. Pedagoško inoviranje M. Valenčić 

Zuljan in J. Kalin (2007) razumeta kot kompleksen in večplasten pojav, ki poleg racionalne 

in vsebinske zajema tudi psihološko komponento, ki združuje individualno osebnostno plat 

ter socialno klimo in ozračje, ki zadeva družbene razmere in ekonomsko stanje.  

Berginc in Krč (2001) poudarjata, da inovacija predstavlja tudi tvegan izziv, ker rezultati 

niso nujno vedno pozitivni. Inovacija vključuje načrtovanje proizvoda, izobraževanje in 

usposabljanje sodelavcev, osvajanje novih tehnologij, prenos znanja, učinkovito 

generiranje in upravljanje z idejami in vrsto drugih, oprijemljivih in neoprijemljivih 

dejavnikov, povezanih s kulturo in strategijo podjetja (Fatur in Likar, 2009). Vprašanje pa 

je, ali posameznik zaznava to potrebo ali pa se ideja o inovaciji pojavi zunaj in ta ne čuti 

potrebe po njej (Valenčić Zuljan in Kalin, 2007). Pri tem je treba aktivirati vse ustvarjalne 

potenciale v okolju in podjetju ter zagotoviti čim več posameznikov s sodobnim znanjem 

(Prosenc, 2006).  

Po Simončiču (2013) sta najpomembnejša pogoja za aktiviranje in vzdrževanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti v organizacijah:  

- Ustvarjalna organizacija je tolerantna do napak oz. išče rešitve, ne krivca. Fatur in 

Likar (2009) dodajata, da se naj upošteva vsak ustvarjalni predlog, omogoča 

kakovostno komunikacijo in ustvarjalnost nagrajuje. 

- Ustvarjalna organizacija je usmerjena v kakovost, zagotavlja svoboden pretok 

informacij, njeni člani odločitve sprejemajo s soglasjem, pomembna je sinergija. 
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Mulej (1994, v Guštin, 2006) trdi, da recepta za ustvarjalnost ni, so pa potrebni kreativni 

ljudje, okolje, pripravljeno za nove zamisli, uporaba različnih ustvarjalnih tehnik za 

zaznavanje in reševanje problemov. Neizkoriščenost ustvarjalnih in inovativnih 

potencialov je ključni razlog za zaostajanje organizacij oziroma uspešna so tiste 

organizacije, ki hočejo in zmorejo omogočiti posameznikom uveljaviti inovativnost, ki 

dopuščajo različnost ter priznavajo in nagrajujejo uspešnost (Rebernik, 2007, v Guštin, 

2006). 

3.1 Inovativni proces 

Inovacije ne nastanejo čez noč, temveč so rezultat organiziranega, načrtnega in 

sistematičnega dela (Zirnstein, 2011). Več avtorjev omenja naslednje tri faze procesa 

inovacije (Mayer, 1994; Krošlin, 2005; Fatur in Likar, 2009):  

- Invencija: zajema ustvarjanje ideje, končni rezultat je vizija o novem izdelku, uslugi, 

ali procesu. Invencija je rezultat procesa kreativnega razmišljanja posameznika ali 

raziskovalnega napora in razvoja. 

- Inovacija: pomeni prezentiranje nove ideje na trg oziroma kreiranje konkretnega 

izdelka ali usluge ali zajema uporabo novega procesa oziroma izdelka v delu. 

Invencija se poimenuje inovacija, ko je na trgu potrjena. 

- Difuzija: pomeni uporabo inovacije na trgu, obsega torej širšo uporabo inovacije; ni 

izključeno, da v procesu difuzije pride do nove izboljšave. 

Proces inovacijskega menedžmenta vključuje načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje procesa kreiranja invencij in njihove preobrazbe v sugestije (tj. zabeležene 

invencije), potencialne inovacije ter inovacije v najširšem krogu zaposlenih, praviloma 

med neprofesionalnimi izumitelji (Fatur in Likar, 2009). R. Mihalič (2006) meni, da je 

dejavnikov za uspešno realizacijo inovacije veliko, predvsem pa je pomembna ustrezna 

inovacijska klima. Avtor (prav tam) navaja naslednja načela za ustvarjanje ustrezne 

inovacijske klime: 

- komuniciranje ustvarjalnosti kot dolžnosti in pravice vseh zaposlenih, 

- izrazito denarno in nedenarno nagrajevanje inovatorjev, 

- načrtno odpravljanje pojava zavisti sodelavcev do generatorjev idej, 

- stimuliranje medsebojnega spodbujanja za razvoj zamisli in idej, 

- javno izpostavljanje dosežkov posameznikov na področju inoviranja, 

- predstavljanje uspehov organizacije. 
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Navedeno je po mojem mnenju mogoče uporabiti tudi na področju vzgoje in 

izobraževanja. V širšem pojmovanju inovacije postane pomemben ne le njen »končni« 

rezultat, temveč tudi sam inovacijski proces, pot, ki jo učitelj prehodi skupaj s kolegi v 

inovacijskem procesu. Pri tem novost pojmujemo predvsem kot subjektivno novost, novost 

za posameznika, čeprav ne moremo tudi mimo določene stopnje objektivne novosti 

(Valenčić Zuljan in Kalin, 2007). Avtorici (prav tam) še posebno poudarjata pomen 

ustrezne šolske klime in kulture, ki zelo spodbujata ali zavirata inoviranje vzgojno-

izobraževalne prakse. 

3.2 Zaviralni dejavniki inovativnosti in ustvarjalnosti 

Področja, na katerih naletimo na ovire ustvarjalnosti v podjetjih, bi lahko razdelili na 

osebna, družbena, tehnološka, ideološka, organizacijska in politična. Srića (v Guštin, 2006) 

predlaga naslednje: 

- Zavračanje tujih idej, do česar pride iz različnih razlogov, kot so navajenost na staro 

stanje, strah ali nezaupanje do novosti, strah ali odpor do dodatnega dela. 

- Birokratske ovire: najpogosteje se pojavljajo pri vodstvenem kadru, kažejo se kot 

strah pred tveganjem, obremenjenost z rutinskim delom, dolge formalne procedure, 

ki idejo lahko »ubijejo« na poti do njene uresničitve. 

- Ozka specializacija: odvisna je od pluralnosti in zmožnosti zaposlenih, pomanjkanje 

multi disciplinarnosti, organizacijska zaprtost, ozko razumevanje odgovornosti. 

- Beg pred napakami: v obstoječem načinu se zaposleni počutijo bolj varno, strah pred 

napako oz. kaznijo. 

- Omejeni viri: se najbolj kažejo kot pomanjkanje finančnih sredstev, kadra, dostopa 

do informacij in časa. 

Učitelj je zaradi narave dela izpostavljen precejšnjim obremenitvam. To so posebno dobro 

pokazale različne študije o tem, kako šolske reforme kot dodatne, presežne in dalj časa 

trajajoče obremenitve vplivajo na učitelja (Javrh, 2011). Mayer (1994) poleg tega omenja 

blokade inovativnosti, kot so prevladovanje rutinskega dela, neustrezno vodenje in 

vzdušje, slab pretok informacij, nejasna vizija podjetja, pomanjkanje timskega dela, strah 

pred neuspehom in zavist sodelavcev.  

Zanimiv pogled na ustvarjalnost in inovativnost ima Bognar (2012), ki se navezuje na 

raziskavo J. Pürto. Slednja v svoji raziskavi navaja 80 izjemno ustvarjalnih avtorjev 
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(Andersen, Balzac, Baudelaire, Byron, Dickens, Faulkner, Gogolj, Hesse, Ibsen, Pasternak, 

Puškin, Tolstoj, Turgenjev, Zola…), ki so trpeli za depresijo ali manično depresivno 

psihozo in izmed katerih jih je veliko končalo v psihiatričnih ustanovah, so poskusili 

naredit samomor ali so ga celo naredili. Avtorica navaja rezultate študij, ki kažejo, da so 

duševne motnje pogostejše pri kreativnih ljudi kot pri preostali populaciji. Bognar (2012) 

iz tega sklepa, da ustvarjalnost ni značilna za vse ljudi, ampak je prej anomalija. Če vemo, 

da so izrazito ustvarjalni posamezniki pogosto ljudje, ki se ne prilagajajo danim pogojem v 

svojem okolju, ki rušijo meje in tabuje ter se pri tem srečajo z upori, je razumljivo, da jih 

vse to pogosto duševno zlomi.  

Že Maslow (1976, v Bognar, 2012) je poudaril, da ustvarjalni ljudje ne želijo sveta 

takšnega, kot je danes, temveč želijo drugačen svet. Mayer (2004) podobno govori o tem, 

kako pomembno je zaupanje v svoje lasne ustvarjalne potenciale, da si posameznik upa 

pokazati svoje dobre zamisli drugim in jih lahko uresniči. Lastnosti ustvarjalnih 

posameznikov imajo širok razpon, zato ni preprosto človeka označiti kot ustvarjalnega ali 

neustvarjalnega. Srića (1999) meni, da vsak človek v sebi skriva ustvarjalne možnosti. 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na inovativnost in ustvarjalnost 

Bognar (2012) velik vpliv na ustvarjalnost in inovativnost vidi v družbenih okoliščinah, v 

katerih ljudje ustvarjajo. Če je družba bolj odprta in demokratična, je ustvarjalnost bolj 

prisotna. Avtor (prav tam) ugotavlja, da lahko rečemo, da je inovativnost neke družbe 

kazalec njene svobode in demokracije. L. Vujičić (2007) v raziskavi pri učiteljih in 

vzgojiteljih opaža, da se izboljšuje njihov profesionalni razvoj, če sodelujejo pri 

izboljšavah kakovosti institucije v celoti in ne samo na nivoju svojega oddelka.. 

Profesionalni razvoj je namreč del kulture učeče se organizacije in nosi odgovornost za 

vsakodnevno dogajanje ter osebni razvoj zaposlenih v organizaciji.  

Berginc in Krč (2001) sta predstavila naslednji model za izboljšanje ustvarjalnega 

delovanja:  

- Ustvarjalno spodbujanje radovednosti: radovednost namreč odkriva neznano, pri tem 

smo izpostavljeni nekim novim dejstvom in vprašanju »Kaj pa zdaj?«. Bistvo 

ustvarjalne organizacije je v neformalnem ali formalnem spodbujanju radovednosti 

med zaposlenimi. 
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- Izboljšanje pozornosti na dogajanje okoli sebe: predvsem je pomembno opazovanje 

stvarnosti, okolice in ne le posvečanje naši notranjosti, saj na ta način lahko opazimo 

stvari, ki bi jih sicer spregledali. 

- Vizualen način razmišljanja: vizualizacija nam pomaga poiskati ustrezen način 

izražanja moči, vpliva in jasnosti odnosov.  

- Navdih: močno smo navezani na vrednote in cilje, ki smo si jih zastavili v življenju. 

Če se ravnamo po njih, bomo delu bolj predani, ustvarjalni in aktivni in bomo 

doživljali manj stresa. 

V priročniku vrtca Trnovo (Antič in sod., 2013) poudarjajo, da ko se lotimo zadeve resno 

in odgovorno, potrebujemo v timu ali projektni skupini medsebojno podporo, znanje in 

veselje ter srečo. Brez sreče ne gre, predvsem pa ne gre brez oblikovanja ciljev, ki nas 

vodijo k novosti. 

4 INOVIRANJE IN SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJEV 

Subjektivne teorije vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev posredno in neposredno 

vplivajo na usmerjenost v vrtcu (Zajec in dr., 2012). Predstavljajo individualne predstave – 

mentalni konstrukti se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu, kjer pomenijo 

integrirano celoto pogledov, stališč, vrednot, idealov o nekem pojavu (Jug, 2008). Avtorica 

(prav tam) navaja različne izraze, ki se glede na različne vidike in usmerjenost preučevanja 

uporabljajo kot sinonimi za subjektivne teorije: osebne teorije, implicitne teorije, podobe, 

metafore, pojmovanja, prepričanja, perspektive, osebno praktično (»tiho«) znanje, 

konceptualne sheme in sisteme, koncepcije, akcijske strategije, aksiome ipd.  

Strokovnjaki (v Batistič Zorec, 2004) menijo, da mora vsaka sprememba v izobraževalnem 

procesu upoštevati osebne teorije neposrednih udeležencev tega procesa, pa tudi vplivati 

na njihovo spreminjanje. M. Pešič (v Zajec in dr., 2012) razume subjektivne teorije kot 

implicitno in eksplicitno izražena stališča, vrednote in navade vzgojiteljev, ki si jih 

pridobivajo in oblikujejo ter spreminjajo na osnovi refleksivnega vedenja skozi celoten 

vzgojno-izobraževalni proces in pozneje ob praktičnem delu z otroki.  

A. Polak (1996) zaznava subjektivne teorije v funkciji poenostavljanja kompleksnih ali 

novih pedagoških situacij. Ko je človek soočen z novo ali kompleksno situacijo, lahko 

rečemo z inovacijo, si navadno oblikuje poenostavljen model te situacije in se nato v 

skladu z njim vede. Avtorica (prav tam) pojasni, da je cilj učiteljev organizirati in osmisliti 
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svojo lasno pedagoško prakso, zato razvijejo mentalne kategorije in konstrukcije 

pedagoške realnosti, ki na koncu vplivajo na njihovo načrtovanje, razmišljanje in 

odločanje.  

T. Rupnik Vec (2006) razlaga, da se mnoga učiteljeva prepričanja oblikujejo na podlagi 

lastnih opažanj in v kombinaciji s preteklo izkušnjo, so pogosto skrita, neozaveščena in so 

prav zato nepreverjena in neraziskana. Če hoče učitelj spremeniti ravnanja,, mora 

spremeniti svoja pojmovanja. Razvoj zmožnosti za »razmišljujoče učenje« iz prakse, samo 

spraševanje, meta poglede, samorefleksijo, razvoj zmožnosti za preverjanje in soočanje s 

subjektivnimi teorijami, nizi idej in pojmovanj, ki jih imamo o lastni pedagoški poziciji, ter 

njihova integracija z novimi spoznanji stroke in raziskovalnimi dosežki, postaja v procesu 

zagotavljanja višje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela vse pomembnejša naloga (A. 

Jug, 2008). Razmišljujoči praktik je tisti, ki svojo pozornost usmerja na lastne sisteme 

prepričanj, predpostavk in vrednot, na lastno filozofijo poučevanja (Rupnik Vec 2006).  

A. Wein (v Batistič Zorec, 2004) ugotavlja, da se mora vzgojitelj vsak trenutek odločati, 

pogosto brez časa za tehtanje argumentov, zato ravna avtomatično in rutinsko. J. Zajec in 

sodelavci (2012) menijo, da življenjski slog vzgojiteljev vpliva na njihove subjektivne 

teorije, te pa imajo močan vpliv na njihovo usmerjenost pri poučevanju. M. Batistič Zorec 

(2004) meni, da se subjektivne teorije vzgojiteljev razvijajo pod vplivom procesa lastnega 

izobraževanja in neposredne praktične izkušnje in jih je težko spremeniti oziroma vplivati 

nanje. Avtorica (prav tam) poudarja pomen kritičnega razmišljanja pri izobraževanju: 

spodbujanja (samo)spraševanja o predpostavkah, ki so osnova posameznih znanstvenih 

trditev, še posebej z vidika njihove uporabnosti pri ustvarjanju pravične družbe. 

4.1 Načini učenja vzgojiteljev pri spreminjanju lastne prakse 

Aktivno učenje je danes najbolj aktualen in poudarjen slog učenja v pedagoški teoriji. 

Definicije in pomen aktivnega učenja se razlikujejo med avtorji. A. Nikčević Milković 

(2004) poudarja aktivno učenje kot pomemben dejavnik v učenju pedagoških delavcev. 

Avtorica (prav tam) meni, da če se učitelji sami naučijo aktivnega učenja, bo tudi njihovo 

poučevanje aktivno. Aktivno učenje T. Šček Prebil (2010) vidi kot način zagotavljanja 

pogojev za razvoj vztrajnosti, zaupanja, inovativnosti, spretnosti za življenje, neodvisnosti, 

odločanja, odgovornosti, iniciativnosti in reševanja problemov. Cilj izobraževanja mora 

biti, naučiti se, kako se učiti, zaključuje M. Šagud (2006).  
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Aktivno učenje bi lahko razložili kot način učinkovitega učenja, ki razvija potrebo po 

vseživljenjskem učenju in kritičnem mišljenju A. Nikčević Milković (2004). Avtorica 

(prav tam) razlaga kritično mišljenje kot zmožnost (sposobnost) globinskega odpiranja 

problemov, odpiranje misli za različne pristope. Refleksivno mišljenje pred tem, ko 

sprejemamo prebrano, preizkušeno, kot edino možnost reševanja problemov in 

napredovanja. V procesu učenja pride do konstruiranja in so konstruiranja znanja, 

sprejemanja in zadovoljevanja individualnih različnosti vsakega posameznika, vključenega 

v proces učenja. Pojavlja se potreba po sodelovanju s kolegi, razvija se zmožnost 

samorefleksije in refleksije, poudarja A. Nikčević Milković (prav tam). Prav razvoj 

refleksivnosti vzgojiteljem omogoča postopno izboljšanje kakovosti njihove vzgojno-

izobraževalne prakse, s tem pa tudi izvedbo kakovostnih projektov z otroki (Slunjski, 

2012). 

4.2 Pedagoški delavec kot refleksivni praktik 

Refleksivni praktik je aktiven posameznik, ki raziskuje rešitve in različne načine kot 

odgovore na praktične probleme (Šagud, 2006). Avtorica nadaljuje, da je ena od osnovnih 

vlog zmožnosti refleksije pedagoških delavcev, da jim pomaga v izboljšanju, inovaciji in 

ocenjevanju uspešnosti lastnega dela ter pri razširjanju lastnih spoznanj. Najbolj 

pomembna vloga refleksije je, da pripomore k izboljšanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Schon (v Vonta 2009, str. 142) meni, da se ne naučimo veliko iz svojih izkušenj, 

ampak se največ naučimo predvsem iz svoje refleksije oziroma razmišljanja o naših 

izkušnjah. C. Rinaldi (v Vujičić, 2007) refleksivni pristop v praksi opazuje kot 

permanentno strategijo učenja in zato meni, da je učenje sprotno in kontinuirano delo 

učitelja.  

Vogrinc in V. Pogornik (2012) opredeljujeta samoevalvacijo kot refleksijo o pomembnih 

vidikih vzgojno-izobraževalnega dela, ki vodi k vrednotenju trenutnega delovanja vzgojno-

izobraževalne institucije. Gre za sistematično, strukturirano in nenehno pozornost, ki jo 

vzgojno-izobraževalne institucije namenjajo kakovosti svojega dela (prav tam). T. Vonta 

(2009, str. 143) opozarja, da je potrebno organizirano varno in spoštljivo okolje, da bi 

vzgojitelji izbrali pravo pot in svoja prizadevanja osredotočili k profesionalnemu razvoju 

na tistem področju, kjer imajo največjo potrebo. Avtorica (prav tam) trdi, da vzgojitelji, ki 

so vključeni v samoevalvacijo in strokovno usposabljanje, ki so ju sami zbrali, pri tem 

vztrajajo veliko dlje, kot pa če to od njih zahtevajo od zunaj. 
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4.3 Akcijsko raziskovanje 

Bassey (v Krek in Vogrinc 2007, str. 27) opredeljuje akcijsko raziskovanje v izobraževanju 

kot obliko raziskovanja, ki jo izvajajo učitelji, da bi spoznali preučili in evalvirali svoje 

delo ter vanj vnesli spremembe, ki bi pripomogle k izboljšanju vzgojno-izobraževalne 

prakse. M. Šagud (2006) opredeljuje začetek akcijske raziskave z izbiro problema, ki smo 

ga opazili med opazovanjem prakse, sledi analiziranje opažanj in postavljanje hipotez. 

Nato problem uporabimo v praksi in ga ponovno reflektiramo, ocenjujemo kot posledico 

nove akcije (prav tam). Podobno to tehniko opisuje Karlsen (1991, v Miglič, 1999), ki 

priporoča, da se pri akcijski raziskavi akcija in raziskava izvajata v ponavljajočem se 

procesu. Proces opredeli z naslednjimi koraki: 

- oblikovanje splošnega pristopa k problemu, 

- oblikovanje/načrtovanje, 

- zbiranje podatkov, 

- analiza, 

- refleksija/interpretacija. 

Avtor (prav tam) zagovarja, da večkrat ponovljen proces zagotovo prinaša novo znanje in 

nove rešitve problemov. Akcijsko raziskovanje M. Valenčić Zuljan in J. Kalin (2007) 

opredeljujeta kot vrsto korakov v spirali, vsak korak pa se sestoji iz načrtovanja, akcije in 

ocenjevanja doseženega; to omogoča, da je načrtovanje akcije vseskozi prožno in s tem 

blizu potrebam prakse.  

V praksi se akcijska raziskava začenja s splošnim spoznanjem, da je določena izboljšava 

ali sprememba zaželena (Krek in Vogrinc 2007, str. 27). E. Slunjski (2012) razlaga, da gre 

pri akcijskih raziskavah za metodologijo sočasnega raziskovanja in izpopolnjevanja 

vzgojno-izobraževalne prakse ter za celostni odnos do izpopolnjevanja prakse, ki 

nadomesti standardizirane, fragmentirane, mehanične intervencije, usmerjene v 

»popravljanje« nekaterih razsežnosti te prakse. Prednost takšnega raziskovanja je, da se vsi 

sodelujoči lahko izražajo, skupaj delijo ideje in da je komunikacija med njimi boljša, kot 

poudarja A. Miljak (2009).  

L. Vujičić (2007) vidi akcijsko raziskavo kot nekaj, s čimer se kontinuirano vnašajo 

spremembe v vzgojno-izobraževalno prakso; z njeno pomočjo strokovno usposabljanje 

učiteljev temelji na opazovanju, analiziranju in spreminjanju vzgojno-izobraževalne prakse 
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v smeri ustvarjanja šole, kjer se učijo, raziskujejo in spodbujajo učenje svojih učencev. 

Učitelji, ki si želijo izvajati akcijske raziskave, si želijo izboljšati lastno prakso, 

pripravljeni so skrbeti za svoj lastni profesionalen razvoj: se dodatno izobraževati, si 

pridobiti morebitno manjkajoče znanje, ki ga potrebujejo za izvedbo akcijske raziskave, 

želijo si in so sposobni sodelovati v raziskovalnem delu (Krek in Vogrinc 2007, str. 27). 

Avtorja (prav tam) poudarjata, da je akcijsko raziskovanje način povezovanja ljudi in 

spodbujanja timskega dela, poudarjata pa tudi pomembnost ustrezne klime v šoli, ki 

omogoča uspešno izvedbo akcijske raziskave.  

Cohen (v Slunjski, 2012) podpira akcijske raziskovanje, ker je usmerjen v premoščanje 

razlik med teorijo in prakso, torej v preseganje omejitev, kakršne tradicionalnim 

raziskavam onemogočajo, da bi vplivale na prakso oz. jo izboljševale. Boljše je tudi 

razumevanje teorije in prakse. Čim bolj so učitelji praktiki vključeni v raziskovalni proces 

in čim bolj »postaja njihova praksa že kar v procesu tega eksperimentalnega posega 

spremenjena in inovirana ter oni za nov način dela usposobljeni in motivirani, da ga 

nadaljujejo, tem bolj prehaja tradicionalni eksperiment v akcijsko raziskovanje« (Sagadin, 

v Valenčič Zuljan, 2007, str.166). In nasprotno, čim bolj so »praktiki le izvajalci 

praktičnega pedagoškega dela po eksperimentalnem načrtu, ki ga pripravijo raziskovalci, 

in je namen eksperimenta odmaknjen od neposrednih potreb praktikov, od problemov v 

njihovi neposredni praksi, čim manj sledi zato zapusti eksperiment v tej praksi, tem manj 

gre za akcijsko raziskovanje« (prav tam, str. 166).  

B. Marentič Požarnik (2001) pravi, da akcijsko raziskovanje omogoča premišljeno 

uvajanje sprememb tistih, ki jih spremembe zadevajo. To spodbuja profesionalno rast 

učiteljev in njihovo samozavest. A. Miljak (2009) pa omenja negativni vidik akcijskega 

raziskovanja, ki se kaže v tem, da se tovrstno raziskovanje večinoma dogaja v zaprtih 

krogih, zato se dobra praksa težko širi naprej. Vendar če se kontinuirano ukvarjamo z 

akcijskim raziskovanjem in to postane naša ustaljena praksa, imamo po avtoričinem 

mnenju pogoje za nastanek t. i. gradbene teorije. Značilnost gradbene teorije o vzgojni 

praksi je, da se širi, torej postaja dostopna tudi drugim praktikom in ustanovam (prav tam). 

4.4 Gradbena teorija 

Gradbena teorija temelji na akcijskih raziskovanjih. A. Miljak (2009) poudarja, da se 

gradbene teorije ne sme sprejeti kot končne, strogo določene teorije, temveč nasprotno. 
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Njena značilnost je, da je odprta, ves čas se razvija in izboljšuje, tako kot se raziskovanje 

vzgojne prakse vse bolj širi in razvija v različnih ustanovah. S pomočjo akcijskih 

raziskovanj pridemo do novih spoznanj o vzgojni praksi in tako ustvarjamo vedno novo 

gradbeno teorijo. Gradbena teorija je del cikla novih raziskovanj, ki znova odpira in 

ustvarja nova znanja, nova spoznanja, ki se vpeljujejo v vzgojno prakso in odpirajo nove 

poglede nanjo (prav tam).  

Osnovna značilnost znanja, zgrajenega na ta način, je, da ob uporabi v praksi odpira 

prostor za učenje in ustvarjanje novega znanja. E. Slunjski in B. Petrovič Sočo (v Slunjski, 

2011) izpostavljata, da je gradbena teorija odvisna od motiviranosti, zrelosti in 

pripravljenosti praktikov na učenje. Avtorici (prav tam) poudarjata, da je to kontinuiran 

proces, ki ves čas prinaša nova spoznanja o otroku, njegovih zmožnostih. Pomembno je, 

kaj različni pogoji prinašajo za otroka, njegov razvoj in vzgojo, tudi za razvoj vzgojno-

izobraževalnih strategij. E. Slunjski (2011) poudarja, da se na tak način pedagoškega 

delavca usmerja, da vidi, kar mu je vsakodnevno pred očmi, predvsem vzgojna praksa, 

okolje in otroci. To doseže tako, da o tem razpravlja z drugimi - sodelavci ter da skupaj 

pridejo do predpostavk, ki bi bile sprejete kot predlogi, ki jih spet preverjamo v praksi 

(prav tam). 

5 RAZISKOVALNI PROBLEM 

Cilj mojega raziskovanja je bil preučiti stališča in izkušnje slovenskih in hrvaških 

ravnateljev in vzgojiteljev vrtcev do inoviranja vzgojnega dela. Zanimalo me, kdo je po 

njihovem mnenju za to odgovoren, katere pogoje je treba zagotoviti ter kako vidijo svojo 

vlogo v tem procesu. M. Valenčić Zuljan (2012, str. 70.) poudarja, da se dober 

spodbujevalec profesionalnega razvoja zaveda, da spodbujanje profesionalnega razvoja 

drugega pomeni vedno tudi obogatitev lastnega profesionalnega razvoja in razvijanje 

kompetenc svetovanja. Kot pravi M. Batistič Zorec (2004), imajo ravnatelji in pedagoški 

vodje vrtcev največ možnosti, da neposredno spodbujajo vzgojiteljice k stalnemu 

strokovnemu izobraževanju, medsebojnemu sodelovanju in timskemu delu. Če vodilni 

delavci vrtcev niso pripravljeni in strokovno usposobljeni za nove izzive, ohranjajo 

obstoječe odnose in podpirajo ustaljena ravnanja vzgojiteljic, namesto da bi spodbujali 

inovativnost in razvoj vzgojne prakse. Po drugi strani pa vemo, da je spreminjanje 

subjektivnih teorij vzgojiteljic, ki je predpogoj za inoviranje vzgojnega dela, dolgotrajen in 

nikoli povsem zaključen proces (prav tam). 
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Tudi po mojih izkušnjah se mnogi vodilni delavci vrtcev ne zavedajo dovolj pomena 

spodbujanja inovativnosti v vzgojni praksi ter pomembnosti lastne vloge v tem procesu. V 

strokovni literaturi nisem našla nobene raziskave, ki bi se ukvarjala s to problematiko, zato 

želim s svojim raziskovanjem prispevati k boljšemu razumevanju vloge vodstva vrtcev pri 

inoviranju vzgojne prakse ter s tem k izboljšanju kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšna so stališča ravnateljev in vzgojiteljev vrtcev v Sloveniji in na Hrvaškem do 

spreminjanja vzgojne prakse? 

2. Katere pogoje je po mnenju ravnateljev treba zagotoviti pri uvajanju inovacij? 

3. Kdo je po mnenju ravnateljev in vzgojiteljev odgovoren za inoviranje vzgojnega 

dela? 

4. Kako ravnatelji vrtcev vidijo svojo sedanjo in bodočo vlogo v inoviranju vzgojnega 

dela? 

5. Kakšne so razlike v sistemskih pogojih in spodbujanju inovativnosti s strani vodstev 

vrtcev v Sloveniji in na Hrvaškem? 

6. Kakšne so razlike pri uvajanju inovativnosti s strani vzgojiteljev v Sloveniji in na 

Hrvaškem?  

7. Ali obstajajo razlike med mnenji ravnateljev in vzgojiteljev glede stališč in 

odgovornosti za inoviranje pedagoške prakse? 

7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi sem uporabila kvalitativno in kvantitativno raziskovalno metodo. 

7.1 Vzorec 

Ciljna populacija te raziskave so bili (a) ravnatelji oz. ravnateljice hrvaških in slovenskih 

vrtcev. Vzorec za intervjuje je bil priložnosten. Kriterij za izbiro ravnateljev je bil, da 

imajo vsaj 4 leta (en mandat) izkušenj na tem delovnem mestu. Ravnatelje sem izbrala 

tako, da sem dobila vpogled v čim bolj različne vrtce (glede na velikost vrtca, število enot, 

število oddelkov, okolje – vrtci s podeželja in mestni vrtci – ipd.). V raziskavo so bili 

vključeni trije ravnatelji vrtcev v Sloveniji in trije ravnatelji vrtcev na Hrvaškem: 
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RS1:  

Leta delovnih izkušenj: 34 (defektolog 24, ravnatelj 10) 

Velikost vrtca: 5 enot, 37 oddelkov, 121 zaposlenih 

RS2 

Leta delovnih izkušenj: 24 (10 ravnatelj, 3 svetovalna delavka, 11 vzgojiteljica) 

Velikost vrtca: 5 enot, 47 oddelkov 

RS3 

Leta delovnih izkušenj: 30 (ravnatelj 9, pomočnik ravnatelja 9, vzgojitelj 12) 

Velikost vrtca: 3 enot, 21 oddelkov, 73 zaposlenih 

RH1 

Leta delovnih izkušenj: 34 (ravnatelj 6, vzgojitelj 28) 

Velikost vrtca: 1 enota, 3 oddelka, 10 zaposlenih 

RH2 

Leta delovnih izkušenj: 33 (defektolog 28, ravnatelj 5) 

Velikost vrtca: 7 enot, 28 oddelkov, 66 zaposlenih, 434 otrok 

RH3 

Leta delovnih izkušenj: 28 (pedagog 10, ravnatelj 18) 

Velikost vrtca: 1 enota, 5 oddelkov, 12 zaposlenih 

(b) Vzgojitelji predšolskih otrok. Anketni vprašalniki za vzgojitelje so bili razdeljeni v 

vseh šestih vrtcih, ki jih vodijo intervjuvani ravnatelji. V vrtcih je zaposleno 167 

vzgojiteljev. V raziskavi je sodelovalo 85 vzgojiteljev: 53 iz Slovenije in 32 iz Hrvaške. 

7.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

(a) Polstrukturirani poglobljeni intervju za ravnatelje sem oblikovala na podlagi teoretične 

analize strokovne literature. Intervju se osredotoča na problematiko uvajanja in podpiranja 

sprememb v vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu, ravnatelje sem spraševala o njihovih 

izkušnjah, mnenjih in stališčih do te problematike. Intervjuvanci so navedli tudi nekatere 

demografske podatke: spol, starost, stopnjo izobrazbe in delovne izkušnje na področju 

predšolske vzgoje. Ker gre za polstrukturirani intervju, sem vprašanja prilagodila vsakemu 

sogovorniku oz. njegovemu predhodnemu odgovoru, kadar se mi je zdelo potrebno, pa sem 
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dodala podvprašanja. Poskrbela sem, da je razgovor potekal v prijetnem in sproščenem 

ozračju. Z uvodno razlago problematike in ciljev raziskovanja ter s kratkim pogovorom z 

intervjuvancem sem vzpostavila medsebojno zaupanje, ki je pripomoglo k čim bolj 

iskrenim odgovorom. Vse intervjuje sem posnela in pozneje naredila transkripcijo. 

(b) Anketni vprašalnik za vzgojitelje je bil sestavljen iz 17 vprašanj izbirnega tipa in (pet 

oz. tri stopenjskih) ocenjevalnih lestvic. Eno vprašanje je bilo odprtega tipa, pri katerem so 

morali udeleženci opisati konkretno inovacijo, ki so jo uvedli v zadnjih 5 letih. Vprašalnik 

sem oblikovala na podlagi teoretične analize strokovne literature in s pomočjo dveh 

magistrskih nalog (Rojc, 2014 in Ocepek, 2015). Vprašalnik je razdeljen v 3 dele, ki se 

nanašajo na: 

- vzdušje v kolektivu in zanimivost dela,  

- inovacije, 

- možnosti za uvajanje inovacij v pedagoško delo. 

7.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene iz (a) intervjujev z ravnatelji, sem obdelala z deskriptivno metodo 

kvalitativne analize. Osnovno empirično gradivo, prepisano in urejeno, sem najprej 

razčlenila na sestavne dele, da bi dobila enote za odprto kodiranje. Za enote kodiranja sem 

uporabila: frazo, stavek, odstavek, poglavje, dogodek, zaključeno anekdoto, misel ipd. 

Gradivo sem analizirala tako, da sem kategorizirala in klasificirala ter oblikovala pojme 

(Mesec, 1997). 

Odgovore na (b) vprašalnik za vzgojitelje sem s pomočjo programa Excel statistično 

obdelala na ravni deskriptivne statistike (f, f%) v skladu z namenom in predvidevanji 

raziskave. Podatke bom prikazala tabelarno ali grafično. 

8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Glavno vodilo pri oblikovanju vprašanj za intervju so mi bila zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Na ta način oz. po problemskih sklopih sem oblikovala tudi posamezna 

podpoglavja tega poglavja. Intervjuje ravnateljev sem pri odgovorih označila s črkami 

RS1, RS2, RS3 za slovenske ravnatelje in RH1, RH2, RH3 za hrvaške ravnatelje. 
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8.1 Analiza intervjujev 

8.1.1 Stališča ravnateljev do spreminjanja vzgojne prakse 

Vse intervjuvane ravnateljice (6) so povedale, da so zelo naklonjene spreminjanju vzgojne 

prakse. Pripravljene so raziskovati novosti znotraj stroke in poskusiti navdušiti zaposlene 

za spremembe in uvajanje drugačnega pristopa k vzgojnemu delu. Ravnateljica 

slovenskega vrtca (RS3) z navdušenjem govori, da nima težav z inovacijami v svojem 

vrtcu: »Prav zdaj imamo na Zavodu za šolstvo inovacijo četrte stopnje, na kateri dela 

izjemno kreativen, ustvarjalen in inovativen tim. Prav vsi smo vpeti: snažilke, kuharice, 

tehnično osebje, starši … To je ena gonilna sila, ki nas vse drži.« Staničić (2006) meni, da 

so ljudje bolj motivirani za ustvarjanje ciljev, če so sami sodelovali pri njihovem 

načrtovanju. Prej omenjena ravnateljica (RS3) je poudarila tudi, da so zaradi trenutne 

gospodarske krize materialne možnosti zmanjšane: »Mi zdaj nimamo denarja, povsod nam 

nižajo plače, ljudje pa delajo, kot da imamo visoke plače. Zelo pomembno je, kako 

postaviš pogoje dela, kaj ti je pomembno. Poklic vzgojitelja je lepo poslanstvo in delo 

opraviš, kakor najbolje zmoreš.« Možina, Lipičnik (1998) in Iršič (2003) se strinjajo s tezo, 

da je denar pomemben motivator, vendar ne edini in pogosto ni prevladujoč dejavnik.  

Hrvaška ravnateljica (RH1) je opisala poklic ravnatelja in zakaj se čuti močno na tej 

poziciji: »Delo ravnatelja omogoča izboljšanje standarda dela v vrtcu, da otrok pridobi vse, 

kar je potrebno za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in kakovostno življenje otrok v 

vrtcu. Zame je to izredno zadovoljstvo, saj lahko neposredno vplivam na zadevo.« V 

svojem odgovoru je poudarila pomembnost kakovosti vzgojnega dela ter da je pripravljena 

tudi druge navdušiti nad delom. Mayer (2004) med temeljne značilnosti uspešnega vodje 

uvršča dominantnost kot notranjo težnjo po moči in vplivu na druge. Po istem avtorju 

dominantnost deluje kot spodbujevalnik, ki se kaže v iniciativnosti vodje. Mayer (prav 

tam) kot za vodjo pomembno navaja tudi odprtost, osebnostno lastnost, ki je podlaga 

komunikativnosti, družabnosti, čustveni izraznosti, vzpostavljanju medsebojnih odnosov in 

sodelovanju. Že omenjena ravnateljica iz Hrvaške (RH1) je v odgovoru na vprašanje, kaj 

jo motivira za spremembe, odgovorila: »Osebno me motivira nekaj, kar je drugačno. Tudi 

v zasebnem življenju imam rada spremembe, nagnjena sam k spremembam. Moja narava 

je dinamična, vedno raziskujem, opazujem in iščem nekaj novega ali boljšega.« Iz 

povedanega lahko sklepamo, da je osebnostno pripravljena na spremembe in raziskovanje 

v zasebnem življenju, kar prenaša tudi v poklicno delo.  
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Lipičnik (1998) poudarja, da moramo biti sami motivirani, da bi motivirali druge. Druga 

hrvaška ravnateljica (RH2) pa je svojo motivacijo za delo opisala: »Otroci so mi neizčrpen 

motiv. Ko imam potrebo 'napolniti baterije', grem na sprehod po skupinah in se pogovorim 

z otroki.« Pripravljenost za spremembe in uvajanje novosti kaže tudi naslednji odgovor ene 

izmed hrvaških ravnateljic (RH3): »Spodbuja oz. motivira me, ko vidim izid sprememb. 

Zame je to največje zadovoljstvo.«  

Vsi ti odgovori dajejo vtis, da so vsi intervjuvani ravnatelji v Sloveniji in na Hrvaškem 

visoko motivirani za uvajanje sprememb, da so njihova stališča do inovacij zelo pozitivna 

in naravnana k spremembam. V intervjuju je bilo tudi vprašanje, s katerim sem preverjala, 

ali so ti odgovori bolj na deklarativni ravni oz. ali so ravnateljice tudi dejansko pripravljene 

spreminjati vzgojno prakso ne glede na to, kdo da iniciativo za spremembe. Vprašanje, ki 

se je glasilo: »Novosti lahko vpeljuje le posamezni vzgojitelj, ki po opazovanju, tehtnem 

razmisleku, izobraževanju in podobno začne delati drugače od ostalih. Kako se odzivate na 

take vzgojitelje?«, nam je omogočilo pogled z druge strani. Odgovori so pokazali, da sta 

dve ravnateljici povsem proti takšnemu načinu dela. Ravnateljica slovenskega vrtca (RS1) 

je razložila: »Jaz mislim, da tak vzgojitelj na nek način mora te stvari skomunicirati z 

vodstvom ali s svojo sredino. Vezani smo na kurikulum in letni načrt in mislim, da 'one-

man-band' ne more delovati. Mora komunicirati s svojo kolegico ali vsaj z nekom.« Druga 

slovenska ravnateljica (RS3) je prav tako utemeljila, zakaj to v njenem vrtcu ne more 

delovati: »Zdaj v mojem vrtcu na takšen način ne bi šlo, ker vsi skupaj načrtujemo in 

vemo, kdo ima kakšno močno področje. Če je to delo boljše z vidika dela, otrok ter z vseh 

aspektov, potem je to dobro. Jaz bi to predstavila in naj navdihuje tudi druge vzgojitelje.« 

V obeh odgovorih tudi vidimo, da bi ravnateljici radi sprejeli oz. poiskali način za 

spodbujanje vzgojiteljev k spremembam, vendar se čuti nelagodnost oz. negotovost do 

tega, da je iniciator inovacije vzgojitelj, oni kot ravnatelji pa tega ne obvladajo ali nimajo 

dovolj informacij o inovaciji. Stilin (2005) govori o tem, kako bi vodja z ustvarjanjem in 

razvijanjem občutka pripadnosti v instituciji oziroma organizaciji ter motiviranjem svojih 

sodelavcev prišel do tega, da izkoristi njihove ideje in predloge. Ravnateljice na uvajanje 

novosti ne bi smeli gledati kot na grožnjo za kakovost vzgojnega dela, temveč kot na 

nekaj, iz česar se celoten tim nekaj nauči. Njihov strah nam lepo razložita Berginc in Krč 

(2001), ki inovacijo vidita kot tvegan izziv, kjer rezultati niso nujno vedno pozitivni. Dve 

ravnateljici bi pod določenimi pogoji nekaj časa dovolili uvajanje novosti; ravnateljica 

slovenskega vrtca (RS2) to razlaga: »To je most s hospitacijami, delavka mora imeti 
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močno podlago, se pravi poznati teorijo, da je nov pristop v skladu s kurikulom.« 

Ravnateljica hrvaškega vrtca (RH1) je še bolj naklonjena spremembam, katerih iniciatorji 

so vzgojitelji: »Po reakcijah otrok ter po vzdušju v skupini se vidi, kakšna je sprememba. 

Pogovorila bi se tudi z drugimi vzgojitelji, da vidim, kako so oni zadovoljni z novim 

načinom. Prav tako bi se zastavilo vprašanje, kako nov način vpliva na našo dosedanjo 

koncepcijo oziroma plan. Nismo še imeli podobnega primera. Ko bi ugotovili, da je učinek 

spremembe pozitiven v skupini, in ko bi se pogovorili, bi lahko šli naprej in vsem pokazali 

novi pristop.« Pomembno je, da se vodje zavedajo lastnih čustev, ki jih doživljajo ob 

spremembah, jih prepoznajo in znajo z njimi upravljati. Razumevanje čustev v času 

sprememb tako na individualnem, skupinskem ali organizacijskem nivoju zmanjša možne 

negativne posledice. Novak (2012) navaja tri kritične izzive, ki so povezani z 

sprejemanjem ali upiranjem spremembam: dovzetnost, mobilizacija in učenje. Pri 

dovzetnosti govorimo o posameznikovi pripravljenosti na upoštevanje sprememb in 

prepoznavanju takšnih predlogov kot legitimnih. Večjo dovzetnost dosežemo, če 

razmišljamo o smiselnosti in koristnosti sprememb. Mobilizacija ali prizadevanje za 

sodelovanje in zmožnost izvedbe spremembe vključuje oceno situacije. Če posameznik 

spremembe zazna kot škodljive glede na lastno dobrobit, se v njem porodijo negativna 

čustva, kar vodi do manjše dovzetnosti ali nedovzetnosti za spremembo. Kadar pa 

posameznik spremembo vidi kot priložnost za osebnostno rast in ob tem doživlja pozitivna 

čustva, pa se njegova dovzetnost poveča. Tretji kritični izziv – učenje, zajema predvsem 

vpliv preteklih izkušenj na spremembe. Slabe prehodne izkušnje lahko povzročijo 

negotovost, ki vodi do negativnega odnosa do sprememb in posledično nefunkcionalnih 

izidov, kot je nizko zadovoljstvo z delom, stres, nizka predanost organizaciji, slabše 

zaupanje v organizacijo ipd. Po drugi strani pa lahko posameznik izraža negativna čustva 

(npr. strah) v situacijah, s katerimi še ni bil soočen in so mu neznane. 

Dve hrvaški ravnateljici pa bi brez zadržkov podprli takšnega vzgojitelja. Ravnateljica 

hrvaškega vrtca (RH3) je že imela tak primer v svojem vrtcu: »Spodbudim in podpiram 

takšne vzgojitelje. V našem vrtcu smo imeli vzgojitelje iniciatorje, ki so šli naprej, se 

izobraževali, postali so gonilna sila v kolektivu, s čimer so spodbudili tudi druge 

vzgojitelje.« Druga ravnateljica hrvaškega vrtca (RH2) je opisala, kako se je v njenem 

primeru odvijalo delo vzgojitelja, ki je začel delati drugače: »V začetku je bilo takšnim 

vzgojiteljem zelo težko. Razpravljali smo o njihovih rezultatih ter o odnosu do otrok, 

staršev, sodelavcev, tudi raziskovali in spreminjali smo skupaj ter spodbujali pozitivne 
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stvari, da bi jih lahko še naprej uporabljali.« Lipičniku (1998) se zdi pomembno, da vodja 

najde dobro motivacijo za zadovoljitev organizacijskih ciljev, izrednega pomena pa je tudi 

najti motivacijo in način za zadovoljitev osebnih potreb pri svojih podrejenih. Iz 

pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, da so vsi intervjuvani ravnatelji pripravljeni na 

inovacije in imajo pozitivna stališča do njih, so pa bolj ali manj previdni v uvajanju 

posamezne inovacije, kar je razumljivo, saj so kot vodilni delavci prvi odgovorni za vsa 

dogajanja v vrtcu. 

8.1.2 Pogoji za uvajanje inovacij 

V odgovorih o pogojih in ovirah za uvajanje inovacij sem zasledila več razlik med 

preučevanima državama kot pri stališčih ravnateljic do inoviranja.  Slovenske ravnateljice 

so veliko bolj zadovoljne z zakonskimi in materialnimi pogoji kot hrvaške ravnateljice. 

Ravnateljica slovenskega vrtca (RS1) v svojem odgovoru trdi: »Mislim, da imamo vsega 

preveč. Razlog, da ne bi uvajali sprememb, ni v tem, da nimamo dovolj. Imamo vse.« 

Druga ravnateljica slovenskega vrtca (RS2) je dala pohvalo županu: »V Ljubljani je 23 

vrtcev in 23 vrtcev se bori za tisto pogačo, ki si jo želiš, pri istem županu, ki pa želi, da 

imamo enake pogoje. Tukaj bi gospoda župana pohvalila, saj imamo mi res enake pogoje 

za program.« Tudi tretja ravnateljica slovenskega vrtca se strinja, da so zagotovljeni 

optimalni pogoji s strani ustanovitelja. Hrvaške ravnateljice pa so bolj kritične do 

zakonodaje, saj problem opazijo ravno v pomanjkljivih zakonih napredovanja in 

spodbujanja inovacij oz. kakovosti vzgojnega dela. Ravnateljica hrvaškega vrtca (RH1) je 

govorila o tekočih težavah v njenem vrtcu: »Problem je v javnih naročilih. Že več kot eno 

leto imamo zagotovljene finančne in materialne pogoje za gradnjo novega vrtca, ampak 

zaradi zakona o javnih naročilih smo dobili že tretjo pritožbo in gradnja se še ni začela.« 

Ista ravnateljica opisuje tudi problematiko, s katero se sooča zaradi tega zakona: »Največja 

ovira v našem vrtcu so prostorske zmožnosti. Omejeni smo na 300 kvadratnih metrov in tri 

vzgojne skupine. Ne počutimo se ugodno v tem prostoru, saj je potreba veliko večja od 

tega, kar imamo. Vsako popoldne imamo igralne urice za otroke, kot so mala šola, likovne 

delavnice, angleščina ipd., ki niso vpisani v redni program. Problem je tudi prostorski 

normativ, saj imamo preveč vpisanih otrok v skupinah.«  

Tudi druga ravnateljica hrvaškega vrtca (RH3) problem vidi v materialnih in finančnih 

pogojih. Meni, da bi najbrž imeli več inovacij in kakovostnega dela, če bi imeli možnost 

zaposliti pedagoga za polni delovni čas ali možnost gradnje telovadnice ter več 
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izobraževanj za zaposlene. Vendar pa dodaja: »Niso pa vse to prehude težave in ko se želi 

uvesti sprememba, se lahko. Mi smo majhno mesto, a vseeno sodelujemo v velikih 

projektih z velikimi univerzami in strokovnjaki, kot so Lidija Vujičić, Edita Slunjski … 

Vendar pa nimamo kompletnega strokovnega tima in to je pomanjkljivost, ki jo rešujemo z 

zunanjim strokovnjaki, kolikor zmoremo. Menim, da je pomemben odnos in želja do 

učenja in napredovanja.«  

Morda se opisane razlike med slovenskimi in hrvaškimi ravnateljicami kažejo tudi zato, 

ker so bile intervjuvane slovenske ravnateljice večinoma iz večjih vrtcev, medtem ko sta 

kar dve izmed treh intervjuvanih hrvaških ravnateljic iz manjših vrtcev (ena enota z do 5 

oddelki). Tudi Glas (1995) govori o razliki med majhnimi in velikimi podjetji in ugotavlja, 

da imajo velika podjetja večje možnosti za dostop do zunanjih virov financiranja. Po drugi 

strani pa vidi v večjih kolektivih težave v neosebnih odnosih in manjši fleksibilnosti 

vodstva in timskih vlog.  

Pri tretji ravnateljici hrvaškega vrtca (RH2), ki vodi večji vrtec (7 enot, 28 oddelkov in 434 

otrok), se že opazi drugačen odgovor: »Ne vidim ovire ne v vrtcu, ne v državi. Mi smo 

vrtec, ki deluje na več lokacijah, z velikim številom ljudi, trenutno smo bogato različni in 

to me veseli. Prostorsko-materialni pogoji bi lahko bili boljši, vendar se tudi brez tega 

lahko napreduje.« Četudi se majhni vrtci pritožujejo zaradi problema s prostorom in 

nepopolnim strokovnim timom, se pohvalijo z delovnim vzdušjem: » Naš vrtec se razlikuje 

od drugih vrtcev v območju po klimi med vzgojitelji. Mogoče je razlog v tem, da smo 

majhni.« Izjava ravnateljice hrvaškega vrtca (RH1) se torej povsem sklada s prej 

omenjenim mnenjem Glasa (1995).  

Zanimivo je, da so bili odgovori ravnateljev o vplivu subjektivnih teorij na inovacije v 

vrtcu popolnoma različni. Trije ravnatelji vidijo vpliv različnih subjektivnih teorij 

vzgojiteljic kot zelo pozitiven oz. kot prednost za razvoj. Ravnateljica slovenskega vrtca 

(RS2) je razlike med vzgojitelji opisala: »Vzgojitelji morajo biti različni. Če ni razlik, ni 

tega bogastva. Ravno s to razliko pridem jaz k tebi in ti zapojem pesmico, ti prideš k meni 

in narediš nekaj, kar delaš ti dobro. Prav načrtno se povezujemo med skupinami in 

enotami, da spoznamo eni druge. To se meni zdi največja dodana vrednost, kajti bogastvo 

je v nas ljudeh, ne samo v materialih.« Druga ravnateljica slovenskega vrtca (RS3) je 

govorila o prednostih subjektivnih teorij v praksi: »Vsak vzgojitelj ima svoja močna 

področja. Je osebnostni univerzum, v katerem deluje in to je bogatenje – ravno ta 
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raznolikost dela, pestro bogastvo odnosov do dela in otrok. Tisto, kar se kaže kot prednost, 

je skupno načrtovanje in možnost prehajanja otrok med dejavnostmi in med odraslimi. Pri 

oblikovanju tandemov gledam, da se sodelavca ujameta na osebnostni in profesionalni 

ravni.« Tudi ena izmed ravnateljic hrvaškega vrtca (RH1) ima podobno mnenje: »Pri 

razporejanju vzgojiteljev v oddelke poskusim povezovati vzgojitelje, ki niso kompetentni 

na enakih področjih. Eden je močen na enem področju, drugi na drugem. Tako se 

dopolnjujeta in otroci dobijo maksimum.«  

Nisem prepričana, če so navedene ravnateljice dobro razumele pojem »subjektivne 

teorije«. Iz nekaterih odgovorov sem dobila vtis, da govorijo predvsem o različnih 

kompetencah vzgojiteljic, razmišljanja pa so šla tudi v smeri razlik med vzgojitelji in kako 

to lahko uporabijo kot prednost. Odgovori, da pri sklepanju tandemov iščejo partnerici, ki 

se ujemata oz. nista kompetentni na istih področjih, so me vznemirili. Domnevam, da se na 

ta način dobijo tandemi, ki leta in leta dobro funkcionirajo in jih mogoče vodstvo ne 

spreminja iz praktičnih razlogov ali »miru v vrtcu«. S takšnim vodenjem dobimo rutino, 

znano pot in se težko spreminjamo. Prav na to opozarja A. Miljak (v Batistič – Zorec, 

2004): ozka povezanost vzgojiteljic s prakso, familiarnost, navade, rutina … onemogočajo, 

da si ustvarijo pravo sliko o svojem delu. Spreminjanje prakse je po njenem mnenju možno 

le skozi sodelovanje praktikov in »nevpletenih« strokovnjakov ali raziskovalcev pri 

načrtovanju, delovanju, analizi interakcijskih procesov, razprav in refleksij, skozi katere se 

oblikuje načrt za novo delovanje. Avtorica sicer predlaga sodelovanje zunanjih 

strokovnjakov pri delu, vendar menim, da svežino in nov način razmišljanja ter uvajanje 

sprememb lahko prinese tudi nov partner v tandemu.  

Ravnateljica hrvaškega vrtca (RH3) ima podobno mnenje kot A. Miljak in sama uporablja 

podoben način vodenja oziroma izobraževanja zaposlenih v vrtcu: »Odnos vzgojitelja do 

dela je pozitiven ali negativen in tako značilen za sprejemanje inovacij. Pri nas se kot 

najboljša pot kaže dodatno izobraževanje in sicer tako, da pripeljemo strokovnjake v vrtec 

ter da imajo vsi možnost slišati za novosti oz. spremembe v delu na področju predšolske 

vzgoje. Sodelujemo še z dvema vrtcema v bližini ter si z njima delimo skupni načrt 

strokovnega izobraževanja. Izmenjujemo si tudi primere dobre prakse, tako da 

posredujemo dobre ideje iz našega vrtca in poslušamo primere dobre prakse iz njihovega. 

To se je pokazalo kot dobro za širjenje kakovostnega praktičnega dela.« Še ena 

ravnateljica hrvaškega vrtca (RH2) poroča o enakem pristopu: »Vsi so deležni podobnega 

izobraževanja. Poskušamo pripeljati strokovnjake v vrtec in na ta način vsi dobijo 
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kakovostne informacije in znanja, potem pa je izbira vsakega posameznika, kako bo to 

uporabil v svoji praksi in kaj njemu najbolj odgovarja.« Vendar pa se v nadaljevanju vidi, 

da je omenjena ravnateljica tudi skeptična do pripravljenosti vseh vzgojiteljev za 

spremembe: »Vzgojitelji, ki imajo določena stališča do dela, ki izhajajo iz njihove 

percepcije predšolske vzgoje ne glede na znanstvene teorije, se držijo teh konceptov in 

programov ter težko spreminjajo svoja stališča in svojo pedagoško prakso.«  

To tezo potrjuje Vejleskov (v Batistič-Zorec, 2004): čeprav se vzgojiteljice predšolskih 

otrok v procesu strokovnega izobraževanja seznanjajo z znanstvenimi spoznanji, avtor 

meni, da na njihova pojmovanja otroštva in iz teh izhajajoče pristope do otrok v veliki meri 

vplivajo njihova osebna prepričanja in izkušnje. Novak (2012) opozarja, da se nekateri 

zaposleni na spremembe zelo težko prilagodijo, zato je pomembno, da jim vodstvo v takšni 

situaciji nudi zadostno podporo v smislu izobraževanja zaposlenih za pridobivanje novih 

spretnosti ali pa omogočanje dopusta ob dokončni izvedbi sprememb. Po drugi strani pa je 

v nekaterih primerih dovolj že to, da vodilni prisluhnejo zaposlenim in jim nudijo 

emocionalno podporo. 

Za uvajanje sprememb v vrtec torej potrebujemo dobre vzgojitelje, saj so  ključni dejavnik 

tega procesa. Vzgojitelji pa potrebujejo podporo vodstva, kakovostno izobrazbo, podporo 

kolegov ter notranjih in zunanjih strokovnjakov. Po mnenju M. Valenčić Zuljan in J. Kalin 

(2007) morajo učitelji postati dejaven člen uvajanja sprememb in biti integralno vključeni 

v celoten proces načrtovanja, izvajanja in evalvacije zastavljenih ciljev. Vsaka prenova, 

reforma ali uvajanje inovacij mora temeljiti tudi na dobrem poznavanju značilnosti 

posamezne institucije oz. izhajati iz le-teh. Po mojem mnenju enako velja tudi za 

vzgojitelje in vrtce.  

8.1.3 Odgovornost za inoviranje vzgojnega dela in vloga ravnatelja 

Rezultati raziskave so pokazali visoko zavedanje odgovornosti ravnateljic do uvajanja 

sprememb in naklonjenost k sodobnemu vodenju vrtca. Vse intervjuvane ravnateljice so v 

odgovorih poudarile, da se zavedajo svoje vloge pri uvajanju sprememb. Ravnateljica 

slovenskega vrtca (RS2) je dejala: »Vloga ravnatelja je pomembna. Ravnatelj mora poznati 

vse, od hišnika do občine.« Zaveda se pomembnosti poznavanja situacije v vrtcu in izven 

vrtca, čeprav tudi poudarja: »Vloga vodstva je pomembna, vendar podpiram tudi ideje 

vzgojiteljic.« S. Hitrec, Jurčev in Đaković (2009) poudarjajo, da ravnatelj brez izrazito 
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razvitih medosebnih in komunikacijskih veščin ne more uspeti. Avtorji (prav tam) so 

poudarili, da je za to potrebno samospoštovanje in zaupanje v način dela kot tudi močna 

osebna filozofija. Takšne osebe zaznajo in dobivajo povratne informacije iz različnih 

virov. Mnenje slovenske ravnateljice (RS3) podpira to tezo: »Za vodstvo je zelo 

pomembno na začetku, kako kaj naredi, kako opredeli in kam bi bilo treba iti. Ravnatelj 

mora bit aktivni član kolektiva, ne samo, da zahteva.« Odgovornost ista ravnateljica (RS3) 

vidi pri vseh, vendar meni, da ima največjo odgovornost ravnatelj kot koordinator dela 

med zakonodajo, občino, otroki, vzgojitelji in starši. To se vidi iz njenega odgovora: 

»Odgovorni so vsi po vertikali. Od zakonodaje do nas, strokovnih delavcev. Včasih je 

tako, da če akademiki vlečejo po svoje, prakse pa ni zraven, nimamo kaj početi in obratno. 

Tudi pri tem, kako močni so zunanji posegi v vrtec, je vloga ravnatelja bistvena. 

Pomembno je, kako močno nastaviš hrbet, da so otroci in vzgojitelji varni, počasi doziraš, 

držiš dober nivo in ne obremenjuješ ne staršev ne otrok.«  

M. Moretti (2012) prav tako omenja, da se v zadnjem času več pozornosti posveča 

zadovoljstvu vseh ciljnih javnosti šole (učenci/dijaki, njihovi starši, učitelji in drugi). Šole 

se za svoje učence in dijake »borijo« in želijo čim bolj ugoditi ciljnim javnostim ter 

spremljati njihovo zadovoljstvo s šolo. Ravnateljica hrvaškega vrtca (RH3) vidi vizijo 

ravnatelja kot eno izmed najbolj pomembnih stvari za kakovostno vodenje: »Pomembno 

je, da imamo kot vodje vizijo, kaj želimo in kakšen vrtec želimo, ter da to prenesemo in 

naredimo skupno sliko našega vrtca.« Ravnateljica hrvaškega vrtca (RH1) se zaradi osebne 

izkušnje zaveda pomembnosti podpore vodstva: »Vodstvo je številka ena v uvajanju 

sprememb. Če vzgojitelj nima logistike, nima nič. Z lastnim primerom lahko potrdim: v 

času, ko sem bila vzgojiteljica, sem uvedla spremembe brez podpore vodstva ter bila 

izolirana s strani kolegov zaradi drugačnega dela. Niso me zavirali ali mi prepovedali, 

ampak me niso niti podpirali. Iskala sem nasvete vdrugih vrtcih, samostojno šla na 

seminarje, izobraževanja … «  

Mayer (1994, 137 - 138) pravi, da je ustvarjalno vodenje ustvarjanje takih delovnih 

pogojev, medsebojnih odnosov, medosebne komunikacije, motivacije in uporabe takih 

vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo in navdušujejo rojevanje izvirnih zamisli v sebi 

in pri sodelavcih ter sprožajo proces spreminjanja idej v novo kakovost in vrednost. Tudi 

tretja ravnateljica hrvaškega vrtca (RH2) je imela podobno mnenje: »Vloga ravnatelja je 

velika, ravnatelj mora biti oseba, ki je pripravljena na spremembe. S spreminjanjem okolja 

spreminjaš tudi sebe. Če si samo deklarativno za spremembe, se te ne bodo zgodile. Vloga 
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ravnatelja je tudi, da podpira vzgojitelje in druge strokovnjake, podpira njihove inovacije 

in spodbuja kreativnost pri delu«  

Raziskava L. Evans (v Moretti, 2012) potrjuje, da so učitelji zadovoljni pri delu in visoko 

motivirani, kadar so v šoli spoštovani ideali, kot so pravičnost, pedagoška načela, 

kolegialnost, pozitivna samopodoba, medsebojni odnosi in organizacijska uspešnost. 

Kredibilnost odgovorov, da se zavedajo pomembnosti svoje vloge ravnatelja, se vidi tudi v 

odgovorih na vprašanje, katere spremembe ali novosti so uvedli v svojem mandatu. Vsi 

intervjuvani ravnatelji so brez zadržkov našteli spremembe in novosti. Dobila sem občutek, 

da so ponosni in prepričani v svoje delo in način, kako ga opravljajo. Tako je ravnateljica 

slovenskega vrtca (RS2) naštela inovacije v svojem vrtcu: »Delo na projektih. Kontrola 

dela z listami, ki se morajo izpopolnit vsak teden. Hospitacije v skupinah ter več odprtosti 

proti okolju.« Tudi druga ravnateljica slovenskega vrtca (RS3) je navdušeno govorila o 

spremembah oz. inovacijah, ki jih je vpeljala: »Projektno delo z lutko je projekt, ki teče že 

približno osem let, naslednje leto pa gremo na peto raven. To je eno 'remek' delo, vsaj za 

nas, zaposlene. Močno poudarjamo timsko delo, opredelili smo socialni kurikulum. 

Naredili smo res veliko stvar.«  

Ravnateljice hrvaških vrtcev niso nič manj navdušeno govorile o spremembah oz. 

inovacijah, ki so potekale med njihovim mandatom: »Mi smo posodobili materialne pogoje 

za delo, poskusili smo oplemeniti prostor za vzgojitelje in otroke, da se vsi skupaj čim 

bolje počutimo. Veliko smo vložili v strokovno izobraževanje in spremenili smo pogled na 

otroka.« (RH3). Ravnateljica hrvaškega vrtca (RH1) je poudarila, da čeprav so majhen 

vrtec, se v preteklosti ni čutilo timskega vzdušja: »Pomembna sprememba je, da smo 

postali en tim, kjer je vsak odvisen od drugega. V tim vključujem ravnatelja, pedagoga, 

vzgojitelje, kuharico, snažilko – mi vsi smo en tim. Na naših delavnicah o izgradnji 

osebnosti so bili vključeni vsi člani tima. Uvedli smo elemente Reggio pedagogike oz. na 

kakšen način se uči predšolski otrok ter projektno delo. Naš vrtec je drugačen od drugih v 

regiji po vzdušju. Mogoče je razlog tudi to, da smo manjši kolektiv in delujemo v 

specifičnem okolju. Delo na	ohranjanju kulturne dediščine (dialekta, plesa, govora ...) je 

zelo bistveno.« Ravnateljica omenja posebno vzdušje v timu in pri tem poudarja, da je 

posebno in pozitivno drugačno od vzdušja drugih vrtcev.  

Mayer (1994) ustvarjalno vzdušje opredeli kot večdimenzionalno psihološko kategorijo, ki 

samodejno spodbuja kreativnost. Gre za občutek zaželenosti ustvarjalne pobude in za 
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ustrezne povratne informacije ter učinke, ki nemudoma sledijo uspehom in neuspehom. 

Avtor (prav tam) govori tudi o sociološki težnji po aktivnem sodelovanju med človeško in 

strokovno zanimivimi osebnostmi, ki imajo sorodne profesionalne vrednote in poslovne 

cilje. Vodenje kompleksnega dela vrtca, spoštovanje zakonov, povezovanje zahtev 

ustanovitelja, staršev, otrok in strokovnih delavcev je zelo zahteven ustvarjalni proces, ki 

zahteva predanost delu, široko razgledanost, odlično opazovanje ter etičnost . Ne obstaja 

univerzalna formula za uspešnega vodjo, ne obstaja določen stil vodenja, ki je najboljši in 

najustvarjalnejši v vseh situacijah. Iz tega razloga je velikega pomena sposobnost 

prilagajanja vodje na različne situacije in ljudi. Če imamo srečo, da delamo tisto, kar 

imamo radi, potem lahko in z veseljem naredimo precej več. 

8.1.4 Razlike v sistemskih pogojih in spodbujanju inovativnosti s strani vodstev 

vrtcev v Sloveniji in na Hrvaškem 

V intervjujih sem zasledila samo eno pomembno razliko v sistemskih pogojih dela med 

slovenskimi in hrvaškimi vrtci. V slovenskih vrtcih se zadnjih nekaj let veliko dela timsko 

in to se vidi tudi v odgovorih slovenskih ravnateljic: »Vsak se najde tam, kjer ima največ 

interesa in tako da največ od sebe. Na ta način smo v vrtec vpeljali največ inovacij: tim za 

okolje, tim za medsebojne odnose, tim za prehrano …« (RS1). V podiplomskem 

izobraževanju vzgojiteljev (na drugi stopnji) Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v 

programu zasledimo predmete, kot so »timsko delo« in »supervizija«, ki jih ne zasledimo 

na hrvaških univerzah. Iz lastne izkušnje lahko rečem, da sta oba predmeta zelo pomembna 

za delo v vrtcu in šoli ter da hrvaški strokovnjaki o timskem delu nimajo dovolj znanja. 

Vključevanje strokovnih delavcev slovenskih šol in vrtcev v programe supervizije in 

timskega dela prispeva k napredku posameznika in institucije. Osebno sem skozi oba 

predmeta dobila vpogled v odgovornost, meje in dolžnosti v poklicu vzgojitelja ter 

zavedanje o pomenu različnih vlog v timu, česar se prej nisem zavedala.  

J. Hafner (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, kako dobro se študentje zavedajo 

pomembnosti timskega dela v vrtcih, da imajo študentje izjemno pozitivna prepričanja o 

timskem delu in dajejo občutek, da se zavedajo pomembnosti posameznih spretnosti za 

uspešno timsko delo. Avtorica (prav tam) dodaja, da se študentom zdi, da so dovolj 

usposobljeni/kompetentni za timsko delo v vrtcu. Menim, da bi hrvaški strokovnjaki 

morali v izobraževanje vzgojiteljev vključiti več tovrstnih znanj ter organizirati stalno 

strokovno izobraževanje za strokovne delavce šol in vrtcev na to temo. V hrvaški literaturi 
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sem pogosto zasledila izraz »timsko delo«, vendar razen izraza ni poglobljene razprave, 

kaj naj bi timsko delo pomenilo in kako naj bi se izvajalo. V svojem raziskovanju sem 

našla sam eno raziskavo, ki se nanaša na timsko delo v hrvaških vrtcih. V svoji raziskavi 

Sindik (2012) razlaga, da v praksi predšolske vzgoje in izobraževanja na Hrvaškem 

običajno razvoj timov poteka med ravnatelji in strokovnimi sodelavci (psiholog, pedagog, 

zdravstveni voditelj, logoped …) ali med ravnateljem in strokovnimi sodelavci z vzgojitelji 

in starši. Avtor (prav tam) potrjuje, da v vrtcih ni raziskana timska učinkovitost, vsaj po 

njegovem zaznavanju. Tudi sama nisem našla raziskave ali članka, ki bi se ukvarjal z 

tematiko tima v vrtcu ali šoli.  

Razlike med Slovenijo in Hrvaško se kažejo tudi v zakonodaji. Na Hrvaškem v vrtcu z 

otroki od šest mesecev do prvega razreda osnovne šole lahko dela oseba, ki je končala 

dodiplomski univerzitetni študij ali strokovni študij ustrezne smeri oziroma strokovni 

študij, s katerim je pridobila višjo strokovno izobrazbo ter opravila strokovni izpit (Zakon 

o predškolskom odgoju i obrazovanju, člen 24.). V oddelkih delata vedno dva vzgojitelja z 

enako strokovno izobrazbo, medtem ko v slovenskih vrtcih v oddelku delata vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja. Za vzgojitelje se zahteva višješolska ali visokošolska izobrazba, 

pridobljena v izobraževalnem oziroma študijskem programu za področje predšolske vzgoje 

ali visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski 

program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje. Potrebna izobrazba za 

pomočnika vzgojitelja je srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem 

programu za področje predšolske vzgoje, ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen 

poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki (Zakon o vrtcih, člen 40).  

V enem izmed odgovorov v intervjujih se čuti, da so težava v slovenskih vrtcih slabše 

izobraženi strokovni delavci. Ravnateljica slovenskega vrtca (RS1) je opazila, da se 

neustrezne subjektivne teorije manj kažejo pri bolj izobraženih strokovnjakih: »Zdi se mi, 

da v določenih stresnih situacijah mogoče prevlada ta način, čeprav pri vzgojiteljih, ki so 

izobraženi na visoki šoli ali fakultetno, to manj opažam kot pri pomočnikih ali starejših 

vzgojiteljev z nižjo izobrazbo.« Beginc in Krč (2001) omenjata kot enega ključnih 

zaviralnih dejavnikov za eksperimentiranje in inoviranje pomanjkanje kvalificiranega 

kadra. 

M. Batistič Zorec (2004) razpravlja o cilju izobraževanja vzgojiteljic ter omenja pomen 

razumevanja kulturnih razlik v ciljih razvoja, organizaciji aktivnosti in naravi 
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komunikacije med otroki in njihovimi vzgojiteljicami. Da je zaznavanje neenakopravnega 

položaja med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ovira pri delu v tandemu v vrtcu, 

navajajo tudi udeleženke in udeleženci XV. Strokovnega posveta Skupnosti vrtcev 

Slovenije, ki je leta 2005 potekal v Portorožu. Iz povzetka delavnice z naslovom 

Avtonomija tandema (v Hafner 2014), ki je potekala na posvetu, je razvidno, da vzgojitelji 

in tudi pomočniki vzgojiteljev opažajo, da težave pri delu v tandemu (oz. pri avtonomiji 

tandema) izhajajo iz različne stopnje izobrazbe, različne odgovornosti pri delu, 

neenakovrednih možnostih strokovnega izpopolnjevanja, razlike v plači, različnega 

delovnega časa in tudi iz pomanjkanja časa za skupno načrtovanje (Skupnost vrtcev 

Slovenije v Hafner 2014). Menim, da bi se morali pomočniki vzgojiteljev več vključevati v 

stalno strokovno izobraževanje. Pomočniki vzgojiteljev pridejo v vrtec z slabšo izobrazbo 

in imajo tako strokovne pomanjkljivosti že na samem začetku svoje poklicne poti. 

Domnevam, da potem vodstvo, če si želi kakovosten kadar, tudi pomočnike vključi v 

strokovna izpopolnjevanja, zavedam se tudi tega, da se s stalnim strokovnim 

izobraževanjem ne more nadoknaditi slabše formalne izobrazbe. Vendar menim, da če je 

posameznik vključen v vsa dogajanja v vrtcu, pridobi tudi občutek moči in pomembnosti, 

kar lahko vpliva na boljšo samopodobo ter večjo vpetost v sodelovanje z kolegi.  

J. Hafner (2014) predpostavlja, da so izzivi, s katerimi se srečujemo dandanes, v določeni 

meri ostanki preteklosti, ko je bila določena stroga delitev dela in odgovornosti vzgojitelja 

ter varuha. Avtorica (prav tam) predvideva, da se bo te težave rešilo s časom, z željo in 

voljo po strokovni rasti posameznika, z odkrito medosebno komunikacijo in s pozitivnimi 

izkušnjami strokovnih delavcev s timskim delom. Premagovanju ovir in reševanju 

problemov na tem področju pa vsekakor pomaga tudi sistem nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, ki deluje kot vzvod strokovnega razvoja. 

Hrvaški vrtci te težave nimajo, ker je delo v tandemu enakovredno in se odgovornost deli 

na dve osebi. Vzgojitelja imata enako izobrazbo in odgovornost do otrok in staršev ter sta 

v skupini enako odgovorna za načrtovanje in izvajanje dela. Takšno delo pa prav tako 

zahteva visoke sposobnosti timskega sodelovanja, za kar pa sem že omenila, da se v 

hrvaški strokovni literaturi premalo poglobljeno razpravlja. Nisem zasledila niti enega 

članka, ki bi se ukvarjal z timskim delom med vzgojitelji in učitelji v vrtcu ali šoli.  
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Normativi in standardi dela v vrtcu pa so v hrvaških vrtcih manj ugodni kot v vrtcih v 

Sloveniji. Primer tega je sočasnost vzgojiteljev, ki je v hrvaških vrtcih značilno manjša kot 

v Slovenskih.  

Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v dnevnem programu slovenskih 

javnih vrtcev je (Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 

2014):  

- v oddelku prvega starostnega obdobja, v oddelku, kjer se izvaja prilagojeni program 

in edinem oddelku na samostojni lokaciji vsaj šest ur dnevno, 

- v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno, 

- v kombiniranem oddelku, kjer so trije otroci prvega starostnega obdobja, vsaj štiri 

ure dnevno, če pa so v oddelku štirje otroci prvega starostnega obdobja ali več, pa 

vsaj pet ur dnevno.  

V Hrvaškem državnem pedagoškem standardu predšolske vzgoje (2008) ni navedena 

sočasna prisotnost vzgojiteljev v oddelku. Vendar če vemo, da celodnevni program vrtca 

traja najmanj 10 ur, neposredno delo vzgojitelja v skupini pa je največ 6 ur, sočasnost ne 

more bit večja kot 2–3 ure. Likar (2001) omenja ovire inovacijskega procesa, med katere 

uvršča oblast, ki nima razumevanja za inovacije in na njih vpliva z ekonomsko-političnimi 

ukrepi, kot so zakoni, odredbe, pravilniki ipd.  

Normativi otrok v oddelku so še ena sistemska razlika med Hrvaško in Slovenijo. V 

slovenskem Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) v 

členu 25. zasledimo naslednje normative in vrste skupin. 

V starostno homogeni oddelek je lahko vključeno: 

- v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in največ 12 otrok, 

- v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, najmanj 12 in 

največ 17 otrok, 

- v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 otrok. 

V starostno heterogeni oddelek je lahko vključeno: 

- v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj sedem in največ deset otrok, 

- v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok. 

V starostno kombinirani oddelek je vključeno najmanj deset in največ 17 otrok. 
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Pristojni organ lokalne skupnosti kot ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in 

položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku 

presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v oddelku 

(Zakon o vrtcih, 1996). 

Hrvaški državni pedagoški standard predšolske vzgoje (2008) se ne razlikuje pomembno 

od slovenskega in pravi: 

V vzgojno-izobraževalni oddelek otrok v rednem programu starostnega obdobja:  

- od 6 do 12 mesecev lahko se vključi največ 5 otrok,  

- od 13 do 18 mesecev lahko se vključi največ 8 otrok, 

- od 19 do 24 mesecev lahko se vključi največ 12 otrok, 

- v 3. letu lahko se vključi največ 14 otrok, 

- v 4. letu lahko se vključi največ 18 otrok, 

- v 5. letu lahko se vključi največ 20 otrok, 

- v 6. letu lahko se vključi največ 23 otrok, 

- v 7. letu lahko se vključi največ 25 otrok. 

Po predstavljenih normativih lahko sklepamo, da imata Slovenija in Hrvaška skoraj enake 

pogoje, vendar praksa kaže drugače. Normativi na Hrvaškem so bili sprejeti že leta 2008, 

vendar je bilo njihovo dosledno uveljavljanje večkrat odloženo,ker v hrvaških vrtcih ni 

dovolj prostora za vse otroke. Novi vrtci se redko odpirajo, ker so prisotne birokratske in 

zakonske blokade. Trenutna situacija v večini hrvaških vrtcev je, da ne morejo upoštevati 

normativov in imajo veliko več otrok, kot je predpisano. Intervjuvana ravnateljica 

hrvaškega vrtca (RH1) je omenila prostor kot največji problem, saj imajo zaradi 

pomanjkljivosti prostora v oddelke vpisanih več otrok, kot je to predpisano z normativom.  

M. J. Lera, Owen in Moss (v Marjanovič Umek, 2005, str. 22) so v svoji raziskavi 

ugotavljali povezanost med doseženo kakovostjo na procesni ravni (ocenjevali so jo s 

pomočjo Early Childhood Environment Rating Scale – ECERS) in velikostjo oddelka ter 

razmerjem otroci – odrasli v različnih angleških vrtcih (javni dnevni vrtec, zasebni vrtec, 

igralne skupine). Ugotovili so, da so bili v različnih vrtcih različni pogoji in da je bila v 

oddelkih, v katerih je bilo bolj ugodno razmerje otroci – odrasli in manjše število otrok, 

dosežena višja procesna raven kakovosti na vseh sedmih lestvicah, ki jih merski 

pripomoček vključuje. Slovenski vrtci upoštevajo prej omenjeni normativ o številu otrok 



 44 

na oddelek, čeprav imajo trenutno prav tako težave z velikim vpisom otrok v vrtce in 

posledično pomanjkanjem prostora v vrtcih. Zaradi pomanjkanja prostora pa v vseh vrtcih 

ne upoštevajo dosledno prostorskega normativa (na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, 

vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine), ki je bil določen že pred skoraj 

dvajsetimi leti (Zakon o vrtcih, 1996). 

8.2 Analiza in interpretacija vprašalnikov 

V nadaljevanju bom prikazala odgovore vzgojiteljev predšolskih otrok iz istih vrtcev v 

Sloveniji in na Hrvaškem, v katerih sem intervjuvala ravnateljice. Rezultate, pridobljene s 

pomočjo anketnih vprašalnikov, bom prikazala in interpretirala po posameznih 

raziskovalnih vprašanjih. 

8.2.1 Stališča vzgojiteljev do spreminjanja pedagoške prakse 

Vzgojitelji imajo na sistemski ravni tako v Sloveniji kot na Hrvaškem veliko avtonomijo 

pri vodenju oddelka in izvajanju kurikula predšolske vzgoje. Zanimalo me je, kako so 

vzgojitelji zadovoljni s svojim poklicem, ali doživljajo svoje delo kot ustvarjalno ter v 

kolikšni meri lahko vplivajo na spremembe v oddelku oz. vrtcu. Huberman (v Javrh, 2007) 

je uspešnost učiteljeve oz. vzgojiteljeve kariere definiral kot učiteljevo oz. vzgojiteljevo 

zadovoljstvo in poudaril, da se ta pogled ujema z razvojnimi vidiki kariere. Prepričan je, da 

je individualni razvoj v veliki meri teleološki, kar pomeni, da posameznik sam opazuje, 

proučuje in načrtuje faze skozi katere prehaja, ter tako močno vpliva na razvoj svoje 

kariere (prav tam). 
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Graf 1: Ustvarjalnost vzgojiteljevega dela 

 

Ugotavljala sem, v kolikšni meri se zdi vzgojiteljem v Sloveniji in na Hrvaškem 

ustvarjalno delo, ki ga opravljajo. Anketiranci so ustvarjalnost dela ocenjevali na 5-

stopenjski lestvici. Anketirani vzgojitelji v Sloveniji dojemajo svoje delo kot bolj 

ustvarjalno kot hrvaški vzgojitelji, saj jih je skoraj tri četrtine (73,6 %) odgovorilo, da je 

delo vzgojitelja po njihovem mnenju zelo ustvarjalno, kot pretežno ustvarjalno pa ga je 

ocenila preostala četrtina (26,4 %) anketiranih vzgojiteljev. Tudi hrvaškim vzgojiteljem se 

zdi to delo ustvarjalno, vendar le dobri polovici (56,3%) zelo ustvarjalno. Slab tretjina 

meni, da je pretežno ustvarjalno. Le manjši delež (12,5 %) hrvaških vzgojiteljev vidi svoje 

delo kot srednje ustvarjalno, nihče izmed anketiranih v obeh državah pa kot neustvarjalno. 
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Graf 2: Vpliv na organizacijo dela v vrtcu in oddelku 

 

Graf 2 nam kaže, koliko vpliva imajo vzgojitelji na organizacijo dela v vrtcu in v oddelku. 

Odgovori slovenskih in hrvaških vzgojiteljev se pri tem vprašanju precej ujemajo, oboji 

čutijo manjšo možnost vpliva na organizacijo dela na ravni vrtca kot na ravni oddelka. Več 

kot polovica anketirancev iz obeh držav meni, da ima srednje veliko možnost vplivanja na 

organizacijo dela v vrtcu, približno četrtina to možnost ocenjuje kot veliko in približno 

petina kot majhno.  

 Na motivacijo za načrtovanje in uvajanje sprememb v svoje delo vplivajo veliko 

priznavanje sposobnosti zaposlenih, moč vplivanja, sprejemanje pooblastil, način 

komuniciranja in informiranja ter pridobitev na (samo)spoštovanju in ugledu (Škrinjarić, 

2006). Glede na te ugotovitve bi morali vodilni delavci dati več priložnosti vzgojiteljem, 

da prek timskega dogovarjanja vplivajo na organizacijo dela v vrtcu, s čimer bi notranje 

motivirali vzgojitelje tudi za inoviranje vzgojnega dela.  

Glede organizacije dela v oddelku slovenski in hrvaški anketirani vzgojitelji čutijo veliko 

avtonomijo pri delu, saj večina (88,7 % slovenskih oz. 87,5 % hrvaških) vzgojiteljev meni, 

da imajo veliko vpliva na organizacijo dela v svojem oddelku. 

Domnevam, da nam ti odgovori vzgojiteljev povedo tudi, kako varno se počutijo v svojem 

oddelku. Če se vzgojitelj počuti varno in ima občutek avtonomnega odločanja, lahko v 
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svojem oddelku poskusi tudi kaj novega, četudi ni vselej uspešno. S. Sentočnik (v Rojc, 

2014) govori o uvajanju sprememb »od spodaj navzgor«, pri čemu je bistveno, da se 

posameznika usmeri v raziskovanje lasnega dela in identificiranje problemov, tako da 

vzgojitelji sami začutijo potrebo po spreminjanju. M. Valenčič Zuljan in J. Kalin (2007) 

menita, da je treba vzgojitelje enakovredno vključiti v proces raziskovanja in inoviranja na 

ravni celotne organizacije vrtca in ne zgolj v oddelku, ki ga vodijo. 

Graf 3: Priznanje za delo 

 

V grafu 3 je prikazano, ali in s strani koga so bili vzgojitelji deležni priznanja za svoje delo 

oz. dosežke. Anketirani vzgojitelji obeh držav so največkrat ustno pohvaljeni s strani 

sodelavca oz. sodelavke v oddelku (slovenski 90,6 %, hrvaški 93,8 %. ) in kolegov v vrtcu 

(86,8 % in 81,3 %). Najredkejša pa so pisna priznanja oz. nagrade, ki jih je dobila tretjina 

slovenskih vzgojiteljev ter le dobra desetina (12,9 %) hrvaških vzgojiteljev. Slovenski 

vzgojitelji so poleg pisnih priznanj oz. nagrad pogosteje kot hrvaški vzgojitelji tudi ustno 

pohvaljeni s strani vodstva (84,9 % proti 56,3 %) in kolegic iz drugih vrtcev (54, 7 % proti 

29 %).  

Pohvala je povezana z višjo motivacijo za delo. Lipičnik (1998) poudarja, da mora 

posameznik najprej dobiti občutek, da dobro dela, delovanje v dobrih medsebojnih odnosih 

in kolegialnost so po njegovem tudi visoko motivirajoči dejavniki. Pravkar predstavljeni 

rezultati nakazujejo, da imajo slovenski ravnatelji nekaj več vodstvenih sposobnosti od 
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hrvaških ravnateljev vsaj kar zadeva spodbujanje vzgojiteljev s pisnimi in ustnimi 

pohvalami. Zadovoljenje potreb vzgojiteljev po samouresničevanju vodi tudi do njihove 

večje motiviranosti za spremembe. 

8.2.2 Odgovornost za spreminjanje vzgojnega dela 

V prvem delu raziskave se je pokazalo visoko zavedanje ravnateljev glede njihovega 

prevzemanja odgovornosti za spreminjanje pedagoške prakse. Zanimalo me je, kaj o 

odgovornosti različnih akterjev predšolske vzgoje menijo vzgojitelji. Anketirani vzgojitelji 

so ocenjevali odgovornost za spreminjanje pedagoške prakse na 5-stopenjski lestvici. 

Graf 4: Odgovornost za spreminjanje pedagoške prakse v vrtcih 

 

Anketirani vzgojitelji obeh držav največjo odgovornost za spreminjanje in inoviranje 

pedagoške prakse pripisujejo vodstvu vrtca Skoraj vsi (92,3 % slovenskih in 90, 4 % 

hrvaških vzgojiteljev) menijo, da je vodstvo vrtca zelo oz. precej odgovorno za 

spreminjanje vzgojne prakse, razlika med državama je tu neznatna. Slovenski vzgojitelji na 

drugo mesto po odgovornosti za spreminjanje pedagoške prakse postavljajo ministrstvo za 
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šolstvo (90,2 % anketiranih jih meni, da je zelo oz. precej odgovorno), kar je precej višja 

ocena kot pri hrvaških vzgojiteljih, kjer se zdi odgovornost ministrstva za šolstvo zelo ali 

precej velika manj kot dvema tretjinama vzgojiteljev (62,5 %). Nato si po stopnji 

odgovornosti v obeh državah sledijo vzgojitelji, svetovalna služba in ostali zaposleni. 

Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem kažejo vzgojitelji visoko zavedanje glede lastne vloge v 

inoviranju vzgojne prakse, kar se sklada z dejstvom, da je njihova strokovna avtonomija v 

obeh državah velika. Možna razlaga odgovorov slovenskih vzgojiteljic, ki ministrstvu za 

šolstvo pripisujejo visoko (oz. znatno večjo kot hrvaški vzgojitelji) odgovornost pri 

inoviranju pedagoške prakse, je, da je ministrstvo v zadnjih letih zvišalo normative za 

število otrok v oddelku zaradi varčevanja v času ekonomske krize ali, da slovenski 

vzgojitelji še vedno pričakujejo, da jim bodo državni organi (ministrstvo za šolstvo oz. 

zavod za šolstvo) predpisovali oz. vsaj predlagali inovacije, kar pomeni, da se premalo 

zavedajo strokovne avtonomnosti ki jim jo je prinesel Kurikulum za vrtce. 

8.2.3 Razlike pri spodbujanju inovacij v Sloveniji in na Hrvaškem 

Ob številnih dejavnikih, ki spodbujajo ali zavirajo uvajanje inovacij v pedagoško delo, je 

po mojem mnenju izjemno pomembna podpora vodstva. Zato me je zanimalo, kako 

anketirani vzgojitelji na tem področju ocenjujejo svoje pedagoške vodje. 

Tabela 1: Vodja opazi in pohvali uspehe 

Mnenja o vodji 

Država 

Slovenija Hrvaška 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Pri delu vodja 
opazi in 
pohvali 
uspehe. 

Sploh se ne 
strinjam 3 5,8% 0 0,0% 

Delno se strinjam 4 7,7% 4 12,5% 

Niti se strinjam, niti 
ne strinjam 13 25,0% 10 31,3% 

Večinoma se 
strinjam 22 42,3% 15 46,9% 

Popolnoma se 
strinjam 10 19,2% 3 9,4% 

 

Več kot polovica vzgojiteljev v obeh državah meni, da njihov vodja opazi in pohvali 

uspehe; v Sloveniji tako meni (odgovori večinoma ali popolnoma se strinjam) 61,5 %, na 

Hrvaškem pa 56,3 % anketirancev. V teoretičnem delo smo poudarili, da so pohvale in 

priznanja pomemben vir motivacije zaposlenih, ki podjetju tudi ne predstavljajo nobenih 
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stroškov. Pri odgovorih ravnateljic sem zasledila tudi, da uporabljajo pohvalo kod največjo 

nematerialno motivacijsko orodje, da pri vpeljevanju inovacij tudi vzgojitelje in vse 

zaposlene navdušijo nad delom. Žal tega anketirani vzgojitelji ne potrdijo. Zupan (2001) 

poudarja, da mora biti pohvala iskrena, da posameznik čuti, da ga cenimo in upoštevamo, 

pri čemer ne sme dobiti občutka, da je to le vljudnostna fraza. 

Tabela 2: Vodja prispeva k dobrim notranjim odnosom 

Mnenja o vodji 

Država 

Slovenija Hrvaška 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Vodja 
prispeva k 
dobrim 
notranjim 
odnosom. 

Sploh se ne 
strinjam 2 3,8% 0 0,0% 

Delno se strinjam 5 9,6% 1 3,1% 

Niti se strinjam, niti 
ne strinjam 12 23,1% 12 37,5% 

Večinoma se 
strinjam 20 38,5% 8 25,0% 

Popolnoma se 
strinjam 13 25,0% 11 34,4% 

 

Od vodje je v veliki meri odvisna delovna klima in odnosi v timu. Ljudem kaže smisel 

dela, ki ni (le) rezultat, ampak radost v vsakem trenutku (Zupan, 2001). Osebno menim, da 

dobri odnosi v kolektivu pomembno prispevajo k temu, da vzgojitelji vzljubijo svoje delo, 

da sem jim ne zdi le zahtevno, temveč tudi zabavno, veselo in sproščeno. Podobno kot pri 

prejšnjem vprašanju dobra polovica anketiranih iz obeh držav (63,5 % in 59,4 %) ocenjuje, 

da njihov vodja prispeva k dobrim odnosom v kolektivu. Pravi vodja mora biti 

prepoznaven, imeti svojevrsten stil, sijaj in gorečnost, saj tako vpliva na razvoj drugih 

(Grubiša, 2001). Žal pa rezultati kažejo, da kar precej slovenskih in hrvaških vzgojiteljev 

tega ne vidi pri svojem pedagoškem vodji. 
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Tabela 3: Vodja nas spodbuja in omogoča izobraževanje 

Mnenja o vodji 

Država 

Slovenija Hrvaška 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

 
Vodja nas 
spodbuja in 
omogoča 
izobraževanja. 

Sploh se ne 
strinjam 0 0,0% 0 0,0% 

Delno se strinjam 3 5,8% 0 0,0% 

Niti se strinjam, 
niti ne strinjam 6 11,5% 7 21,9% 

Večinoma se 
strinjam 27 51,9% 17 53,1% 

Popolnoma se 
strinjam 16 30,8% 8 25,0% 

 

V intervjujih so tudi ravnatelji kot motivacijo in dober način za uvajanja inovacij omenjali 

izobraževanje v vrtcu ali izven vrtca. Po odgovorih vzgojiteljev iz istih vrtcev obeh držav 

zgleda, da večinoma res delujejo v tej smeri, saj več kot tri četrtine anketiranih vzgojiteljev 

(82,7 % slovenskih in 78,1 % hrvaških) ocenjuje, da ravnatelji na tem področju delujejo 

zelo spodbudno. 

Tabela 4: Pri uvajanju sprememb se upošteva tudi ideje zaposlenih 

Mnenja o vodji 

Država 

Slovenija Hrvaška 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Pri uvajanju 
sprememb se 
upoštevajo 
tudi ideje 
zaposlenih. 

Sploh se ne 
strinjam 0 0,0% 2 6,3% 

Delno se strinjam 8 15,4% 2 6,3% 

Niti se strinjam, 
niti ne strinjam 8 15,4% 8 25,0% 

Večinoma se 
strinjam 24 46,2% 12 37,5% 

Popolnoma se 
strinjam 12 23,1% 8 25,0% 

 

Ljudje običajno novosti oz. spremembe težko sprejemajo, zato jih je treba nanje ustrezno 

pripraviti. Zelo pomembno se mi zdi, da vodstva vrtcev pri uvajanju sprememb upoštevajo 

tudi ideje zaposlenih. Tako svoje vodje vidi dobri dve tretjini (69,3 %) slovenskih in le 

nekoliko manjši delež (62,5 %) hrvaških vzgojiteljev, ki se s trditvijo popolnoma ali 

večinoma strinjajo. Kot pri prejšnjih vprašanjih pa je tudi tu treba opozoriti na relativno 

velik delež – skoraj tretjino tistih, ki tega pri svojih vodjih niso opazili. 



 52 

Tabela 5: Vodja posreduje informacije na razumljiv način 

Mnenja o vodji 

Država 

Slovenija Hrvaška 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Vodja 
posreduje 
informacije na 
razumljiv 
način. 

Sploh se ne 
strinjam 0 0,0% 1 3,1% 

Delno se strinjam 1 1,9% 2 6,3% 

Niti se strinjam, 
niti ne strinjam 5 9,6% 7 21,9% 

Večinoma se 
strinjam 29 55,8% 18 56,3% 

Popolnoma se 
strinjam 17 32,7% 4 12,5% 

 

Škrinjarić (2006) meni, da morajo biti spremembe uvedene organizirano in z določenim 

ciljem, umeščene v obstoječe aktivnosti z namenom, da izboljšajo stanje. Če opisanega 

zaposleni ne poznajo, se lahko pojavi strah pred novostmi in spremembami, tudi tistimi 

najmanjšimi. Namesto da bi postale izzivi, se prelevijo v kopico problemov, omejitev in 

ovir (prav tam). Iz odgovorov v tabeli 5. ugotavljam, da vodje slovenskih in hrvaških 

vrtcev po mnenju večine anketiranih vzgojiteljev posredujejo informacije na razumljiv 

način. S to trditvijo se za svojega vodjo popolnoma ali večinoma strinja večina (88,5 %) 

slovenskih in dobri dve tretjini (68,8 %) hrvaških vzgojiteljev, ki so sodelovali v anketi. 

Tabela 6: Vodja kritiko izreka jasno, nežaljivo in konstruktivno 

Mnenja o vodji 

Država 

Slovenija Hrvaška 

Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Vodja nam 
kritiko izreka 
jasno, 
konstruktivno 
in nežaljivo. 

Sploh se ne 
strinjam 2 3,8% 1 3,1% 

Delno se strinjam 3 5,8% 0 0,0% 

Niti se strinjam, 
niti ne strinjam 14 26,9% 9 28,1% 

Večinoma se 
strinjam 20 38,5% 11 34,4% 

Popolnoma se 
strinjam 13 25,0% 11 34,4% 

 

Ključ do zadovoljstva zaposlenih je v komunikaciji oz. sporazumevanju (Mihalič, 2006). 

Avtor omenja pohvalo kot instrument, ki ga uporabimo, ko moramo koga kritizirati. Pri 

človeku moramo torej najprej najti nekaj pozitivnega, za kar ga pohvalimo in šele nato mu 

povemo, s čim smo pri njem manj zadovoljni. Na osnovi odgovorov vzgojiteljev v tabeli 6. 

vidimo, da vodje vrtcev tako v Sloveniji kot na hrvaškem znajo po mnenju približno dveh 
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tretjin anketiranih vzgojiteljev kritiko izražati jasno, konstruktivno in nežaljivo. S to 

trditvijo se popolnoma ali večinoma strinja 63,5 % slovenskih vzgojiteljic in 68,8 % 

hrvaških vzgojiteljic. 

Po mnenju M. Radinovič Hajdič (2006) se je konfliktom ne le nemogoče, ampak tudi 

nespametno izogibati, ker: 

- konflikti pokažejo na razlike in nam pomagajo dosegati novo skupno razumevanje; 

- omogočijo kompleksnost in različnost ter pomagajo sprejeti skupni interes; 

- omogočajo spremembe in nam pomagajo ohraniti doseženo. 

Na osnovi vprašanja in odgovorov pa ne moremo zaključiti, ali približno tretjina 

vzgojiteljev od svojih vodij sploh ni deležna kritik ali pa te niso izražene na konstruktiven 

način. Možna interpretacija je, da prvo velja za dobro četrtino vzgojiteljev (26,9 slovenskih 

in 28,1 % hrvaških), ki se s trditvijo niti strinjajo, niti ne strinjajo. 

Graf 5: Možnost za izkoriščanje vzgojiteljevih sposobnosti 

 

Večina slovenskih (88,7 %) in hrvaških (83,7 %) vzgojiteljev je ocenila, da imajo v vrtcu 

veliko oz. zelo veliko možnosti, da izkoristijo oz. pokažejo svoje sposobnosti. Razlika med 

državama je, da je odgovorov zelo veliko več med slovenskimi vzgojitelji, odgovorov 

veliko pa med hrvaškimi vzgojitelji. K. Škrinjarič (2006) pravi, da so zaposleni najbolj 

dragocen dejavniki razvoja, saj se je izkazalo, da so spremembe mogoče le z njihovo 

pomočjo oziroma s pomočjo njihovih različnih sposobnosti, veščin in znanj. Avtorica (prav 

tam) poudarja, da si morajo vodje neprestano postavljati vprašanja: “Kaj zaposleni zmorejo 
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in kaj hočejo narediti?” Ni dovolj samo poznati in razumeti posameznikovih zmožnosti, 

poznati je treba tudi njegove potrebe. 

Graf 6: Vpeljevanje inovacij v pedagoško delo 

 

Graf 6 nam kaže, da je v zadnjih petih letih uvedlo inovacije v pedagoško delo več 

slovenskih (54,7 %) kot hrvaških vzgojiteljev (45,3 %). V konkretnem opisu inovacije so 

slovenski vzgojitelji največkrat omenili uvajanje NTC metode, bivanje na prostem in 

izvajanje pedagoških dejavnosti zunaj prostorov vrtca v vseh vremenskih razmerah, 

vpeljevanje elementov Reggio Emilia pristopa in Montessori metode. Hrvaški anketiranci 

so najpogosteje navedli uvajanje Reggio Emilia koncepta v kontekstu projekta »dječji vrtić 

kao dječja kuća«, organizacijo senzorne sobe ali kotička ter delo v etapah in v manjših 

skupinah otrok zaradi velikega števila otrok v oddelku.  

V nadaljevanju bom prikazala, koliko so se vzgojitelji, ki so uvedle inovacijo v pedagoško 

delo, počutili podprti s strani vodstva, kolegic, otrok in staršev. Raziskava pri učiteljih 

(Zajamšek v Rojc, 2014) namreč kaže, da so razredni učitelji največ podpore pri 

vpeljevanju sprememb dobili s strani vodstva in nato s strani sodelavcev. 
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Graf 7: Podpora pri vpeljevanju inovacije v pedagoško delo 

 

Iz odgovorov anketiranih vzgojiteljev je razvidno, da so slovenski vzgojitelji najpogosteje 

(veliko oz. precejšnjo) podporo čutili s strani vodstva (92,3 %) ter otrok (92,3 %), sledijo 

pa sodelavci (84,6 %) in starši otrok (84,6 %), Hrvaški vzgojitelji so najpogosteje (veliko 

oz. precejšnjo) podporo čutili od strani otrok (70,00%), precejšnjo podporo so čutili od 

strani staršev (60,0%), enakovredno pa so ocenili podporo vodstva in sodelavcev (50,0%). 

Pri hrvaških vzgojiteljih izstopa podatek, da kar petina (20 %) anketiranih1 ni čutilo 

nobene podpore s strani vodstva oz. sodelavcev. 
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1	V to interpretacijo sem zajela samo vzgojitelje, ki so v zadnjih petih letih uvedli kakšno 
inovacijo.	
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izobraževanju strokovnih delavcev, ki vplivajo na inoviranje v vzgojnem delu. Raziskala 

sem različne opredelitve avtorjev glede vodenja, stile vodenja in zaželene sposobnosti 

dobrega vodje.  

Odgovori v intervjujih so pokazali tako podobnosti kot tudi različne poglede na vodenje ter 

izkušnje z vodenjem in inoviranjem vzgojnega dela v obeh preučevanih državah. 

Nacionalna kurikuluma predšolske vzgoje Slovenije in Hrvaške spodbujata avtonomnost 

vzgojiteljev, zakonodaja pa ne določa podrobno načina in stila vodenja ravnateljev v vrtcih 

in šolah. Zato se mi zdi še posebej pomembna vloga ravnatelja kot pedagoškega vodja 

vrtca. Menim, da bi se vsak vodja moral zavedati pomena kakovostne klime in odnosov v 

kolektivu. Bolj kot so zaposleni zadovoljni s svojim delom ter bolj kot so vpeti v vsa 

dogajanja v vrtcu, bolj so motivirani za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z otroki, 

kar potrjujejo tudi mnenja šestih ravnateljic vrtcev, s katerimi sem opravila intervjuje. 

Rezultati, pridobljeni v anketah z vzgojitelji, nam kažejo, da se mnogo vzgojiteljev ne 

počuti pohvaljenih s strani ravnateljev za uspešno delu. Iz odgovorov ravnateljev je 

razvidno, da pri svojem vodenju največ uporabljajo nematerialne motivacijske dejavnike, 

kot so pohvala, spodbuda, zadostna informiranost, izobraževanje in samostojnost pri delu. 

Odgovori vzgojiteljev potrjujejo, da ravnatelji omogočajo izobraževanje in samostojnost 

pri delu, vendar pa pohval, prenosa informacij, izrekanja kritike in spodbujanja dobrih 

medsebojnih odnosov precej slovenskih in hrvaških vzgojiteljev ne opazi pri svojem vodji. 

Nekaj intervjuvanih ravnateljic je povedalo, da so ovira pri spodbujanju inovativnosti 

zaposleni, ki so na spremembe in novosti pripravljeni samo na deklarativni ravni. 

Ravnateljica slovenskega vrtca (RS1) je takoj na začetku intervjuja predstavila svoje 

nezadovoljstvo z vodenjem: » Včasih me jezi, da se določene stvari zelo težko uvajajo; to 

me je v zadnjem času potrlo. Za določene stvari misliš, da so že zdavnaj usvojene, potem 

pa ugotoviš, da smo šele na začetku.« O pripravljenosti na spremembe samo na 

deklarativni ravni je razpravljala tudi hrvaška ravnateljica (RH2): »Oseba, ki se je 

pripravljena spremeniti in raziskati ponujeno spremembo ter videti, kaj pelje do uspeha, 

tudi sama pride z novimi predlogi in posodablja svojo lastno prakso. Drugače je pri tistih, 

ki deklarativno spodbujajo spremembe, a vztrajajo na starem sistemu.« Večina slovenskih 

in hrvaških vzgojiteljic je potrdila, da lahko izkoristijo svoje sposobnosti pri delu v vrtcu, 

več kot polovica anketiranih vzgojiteljic je potrdila tudi, da se pri vpeljevanju sprememb 

upoštevajo ideje zaposlenih, pripisujejo si tudi zelo pomembno vlogo pri vpeljevanju 

sprememb v vzgojno delo. Glede na njihova pretežno naklonjena stališča do inovacij sem 
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pri vprašanju, ali so v zadnjem času uvedli kakšno inovacijo v pedagoško delo, pričakovala 

več pozitivnih odgovorov in več konkretnih primerov inovacij. Slovenske vzgojiteljice so 

pri inoviranju imele največjo podporo vodstva, zelo zanimivo pa je, da izmed hrvaških 

vzgojiteljic kar petina anketiranih ni čutila nobene podpore. Ta rezultat je zanimiv 

predvsem zato, ker so vse intervjuvane hrvaške ravnateljice pri vprašanju, ki je glasilo: 

»Novosti lahko vpeljuje le posamezni vzgojitelj, ki po opazovanju, tehtnem razmisleku, 

izobraževanju in podobno začne delati drugače od ostalih. Kako se odzivate na take 

vzgojitelje?«, dale zelo pozitiven odgovor in vtis, kako bi takšen vzgojitelj imel popolno 

podporo, če bi se inovacija pokazala kot dobra. 

Z odgovori v intervjujih so ravnateljice potrdile teoretične ugotovitve o pomembnosti 

vloge vodje pri uvajanju sprememb. Glede na odgovore v intervjujih zaključujem, da je pri 

vseh v raziskavo vključenih ravnateljicah stopnja zavedanja odgovornosti do zaposlenih in 

prihodnosti razvoja vrtca visoka. 

Odgovorov, ki sem jih pridobila z intervjuji, ne moremo posploševati, saj sem intervjuvala 

le šest oseb. Kljub majhnemu vzorcu pa se rezultati raziskave oziroma odgovori 

intervjuvancev ujemajo s teoretičnimi izhodišči. Posebej glede pomena motivacije se 

ravnateljice zavedajo svoje vloge pri motiviranju vzgojiteljev, na podlagi ugotovitev 

raziskave pa si želim, da bi vodilni delavci znali tudi ustrezneje ravnati pri motiviranju 

zaposlenih. Menim, da je zelo pomemben nematerialni dejavnik motiviranja, kot je dajanje 

pohval in spodbud ter zlasti dobri medsebojni odnosi in prijaznost, ki strokovnim delavcem 

dajejo občutek zaupanja v ravnatelja kot vodjo. V nekaj odgovorih ravnateljic sem začutila 

negotovost oz. strah do sprejemanja inovacij s strani zaposlenih. Z odgovori vzgojiteljic so 

se ti dvomi potrdili, saj velik delež anketiranih ne čuti dovolj podpore s strani vodje. 

Menim, da bi ravnatelji na tem področju rabili teoretično in praktično podporo, na kakšen 

način prepričati vzgojitelje za nov način dela. Vsak vzgojitelj, tudi tisti, ki tega ne pokaže, 

v sebi nosi ustvarjalni potencial. Ravnatelj mora zato ustvarjati pogoje, da bodo vzgojitelji 

delali po svojih najboljših močeh, ker bo pripeljalo do boljših rezultatov in posledično do 

boljšega dela vrtca. Da bi ravnatelj lahko vzgojiteljem zaupal prave naloge, mora dobro 

poznati njihove potenciale, potrebe, pričakovanja in vrednote. Menim, da če so vzgojitelji 

ustvarjalno vodeni, z ustrezno komunikacijo in medsebojnim povezovanjem, vzgojitelji in 

vsi drugi člani tima predstavljajo in hkrati zagotavljajo največje bogastvo pri delu. 
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Možnosti za nadaljnje raziskovanje te problematike je več. Zanimivo bi bilo razširiti 

vprašanja za intervju in se dotakniti še kakšnega področja, povezanega z inovacijo v vrtcih, 

kot na primer kako deluje ustvarjalen tim ali kaj pomene inovacije v vrtcu staršem otrok.  

Želim si, da bi bila moja naloga v pomoč pedagoškim vodjem vrtcev pri razmišljanju o 

viziji razvoja vrtca in pri uvajanju inovacij ter da bi tako vodje kot tudi vzgojitelji ob 

branju moje naloge postali bolj ambiciozni, pozitivno naravnani, optimistični, uspešni, 

motivirani in zadovoljni. 
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1 INTERVJUJI RAVNATELJEV VRTCEV  

Namen moje magistrske naloge je raziskati, kako in pod kakšnimi pogoji so strokovni 

delavci pripravljeni spreminjati lasno prakso. V kolikšni meri sledijo družbenim 

spremembam in razvoju znanosti. Zanima me, kašna je vloga vodstva pri uvajanju, 

kreiranju in podpiranju inovacij v vrtcu. V raziskavo bom zajela ravnatelje Slovenskih in 

Hrvaških vrtcev ter na ta način primerjala podobnosti in razlike sistema, načina vodenja, 

motiviranja in timskega dela.  

Okvirna vprašanja za intervju: 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate (vse, v vrtcu, na vodstvenem delavnem mestu)?  

2. Ali ste zadovoljni v svojem poklicu in na tem delovnem mestu? S čim ste bolj in s 

čim manj zadovoljni? Primerjate svoje različne delavne izkušnje (npr. vzgojitelj/ 

ravnatelj)? 

3. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med vzgojitelji? Katere razlike med njimi se 

vam zdijo bistvene za kakovostno delo v vrtcu? 

4. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med subjektivnimi teorijami oz. prepričanji 

vzgojiteljev glede otroštva in vzgoje?Katere? Kako se kažejo v praksi? 

5. So vzgojitelji v vašem vrtcu pripravljeni inovirati vzgojno delo ali pa se upirajo 

spremembam? Zakaj menite, da je tako? Pod kakšnimi pogoji so vzgojitelji bolj 

pripravljeni na spremembe (finančna motivacija, izobraževanje, podpora vodstva, 

zunanji strokovnjaki...)? 

6. Kdo vse je po vašem mnenju odgovoren za spreminjanje pedagoške prakse v vrtcih?  

7. V kolikšni meri je podpora vodstva pomembna pri vpeljevanju sprememb v vzgojno 

prakso vrtca?  

8. Katere so po vašem mnenju naloge ravnatelja vrtca pri uvajanju novosti/sprememb?  

9. Novosti lahko vpeljuje le posamezni vzgojitelj, ki po opazovanju, tehtnem 

razmisleku, izobraževanju... začne delati drugače od ostalih. Kako se odzivate na 

take vzgojitelje? Kateri so kriteriji, po katerih ocenjujete, kdaj je to drugačno delo 

sprejemljivo, koristno za otroka in kdaj ni sprejemljivo? Zanima me, ali se vam je to 

že zgodilo? Če da, navedite prosim primer in opišite, kako ste ravnali vi?  Če ne, 

poskušajte povedati, kako bi ravnali? Ali bi tega vzgojitelja »izpostavili« oz. skušali 

širiti njegovo prakso? 
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10. Problem z novostmi je tudi v tem, da se vedno najde kdo, ki jim nasprotuje Zanima 

me, kako se soočate s tem? Na kakšen način jih prepričate, da je 'nov' način boljši od 

prejšnjega? Kaj menite, ali so za spremembe bolj dovzetni starejši strokovni delavci 

z več izkušenj ali mlajši, ki šele prihajajo iz fakultetnega študija? 

11. Včasih spremembe ovirajo tudi pogoji v vrtcu (materialni, kadrovski ...) in izven 

njega? Kje vi vidite poglavitne ovire za inoviranje vzgojne prakse v vašem vrtcu in 

državi? 

12. Kakšne/katere inovacije ste v vašem vrtcu vpeljali v zadnjih nekaj letih? Kdo je bil 

pobudnik sprememb in kakšna je bila vaša vloga? Za katera področja predšolske 

vzgoje menite, da še posebaj potrebujejo  spremembe – v vašem vrtcu in na področju 

predšolske vzgoje v državi? 

13. Kaj vas spodbuja k spremembam in kaj še bi v vlogi ravnatelja potrebovali kot 

spodbudo za nadaljnje uvajanje sprememb? 
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2 ANKETNI VPRAŠALNIK  ZA VZGOJITELJE 

Spoštovani,  

Sem Barbara Karković, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pred vami je anketa, ki 

mi bo pomagala pri pripravi magistrske naloge na temo inoviranje vzgojne prakse v 

Sloveniji in na Hrvaškem. Rada bi ugotovila, ali, kako in pod kakšnimi pogoji so strokovni 

delavci pripravljeni spreminjati lasno prakso ter kako  sledijo družbenim spremembam in 

razvoju znanosti. Zlasti pa me zanima, ali in kakšno podpora za inoviranje vzgojnega dela 

imajo s strani vodstva vrtca in kolektiva.  Za iskrenost pri odgovorih vam se že v naprej 

zahvaljujem.  

1. Koliko let delovnih izkušenj imate? 
 

a) 0 – 5 let b) 5 - 15  c) 15 – 30 in več 
 

2. Ocenite, koliko ste zadovoljni z izbiro svojega poklica? 
 

Zelo 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti zadovoljen 
niti 

nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo zadovoljen 

1 2 3 4 5 
 

3. Ocenite, kako zanimivo se vam zdi delo, ki ga opravljate? 
 

 Precej 
rutinsko oz. 
nezanimivo 

Malo zanimivo Srednje 
zanimivo 

Pretežno 
zanimivo 

Zelo zanimivo 

1 2 3 4 5 
 

4. Ocenite, kako ustvarjalno se vam zdi vaše delo? 
 

Neustvarjalno Malo 
ustvarjalno 

Srednje 
ustvarjalno 

Pretežno 
ustvarjalno 

Zelo ustvarjalno 

1 2 3 4 5 
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5. Ocenite, koliko ste zadovoljni s kolektivom (vodenjem, odnosi …), v katerem 
delate? 
 

Zelo 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti zadovoljen 
niti 

nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo zadovoljen 

1 2 3 4 5 
 

6. V naslednji tabeli izrazite svoje mnenje. Pri čemer  pomeni 1 - Sploh se ne 
strinjam, 2 – Delno se strinjam, 3 – Niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – Večinoma 
se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam. 
 

Pri delu vodja opazi in pohvali uspehe. 1 2 3 4 5 
Vodja prispeva k dobrim notranjim odnosom. 1 2 3 4 5 
Vodja pogosto predlaga nove zamisli. 1 2 3 4 5 
Vodja nas spodbuja in omogoča izobraževanja. 1 2 3 4 5 
Pri uvajanju sprememb se upoštevajo tudi ideje zaposlenih. 1 2 3 4 5 
Vodja posreduje informacije na razumljiv način. 1 2 3 4 5 
Vodja nam kritiko izreka jasno, konstruktivno in nežaljivo. 1 2 3 4 5 

 

7. Ocenite koliko imate vpliva na vsakodnevno organizacijo dela v vrtcu? 
 

Malo Srednje  Veliko 
1 2 3 

 

8. Ocenite koliko imate vpliva na vsakodnevno organizacijo dela v vašem oddelku? 
 

Malo Srednje veliko Veliko 
1 2 3 

 
 

9. Ocenite, v kolikšni meri lahko v vrtcu izkoristite svoje sposobnosti? 
 

Zelo malo Malo Srednje Veliko Zelo veliko 
1 2 3 4 5 
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10. Ali ste že dobili kakšno priznanje za svoje delo oz. dosežke? Prosim, da z X 
označite vaš odgovor v vsaki vrstici spodnje tabele.  

 DA NE Se ne spomnim 
Ustno pohvalo sodelavke v oddelku.    
Ustno pohvalo kolegic v vrtcu.     
Ustno pohvalo vodstva.    
Pohvalo s strani strokovnjakov izven vašega 
vrtca. 

   

Pisno priznanje oz. nagrado.    
Drugo (kaj): _______________    

 

11. Ali zase menite, da bi s svojim znanjem in izkušnjami lahko prispevali k razvoju 
stroke? 
 

a) DA 
b) Ne vem 
c) NE (Nadaljujte z vprašanjem 13.) 
 

12. Koliko imate po vašem mnenju v vrtcu priložnosti, da prispevate nekaj 
pomembnega za razvoj vaše stroke ? 
 

Skoraj 
nobene 

Zelo malo  Malo Kar precej Veliko 

1 2 3 4 5 
 

13. Koliko je po vašem mnenju vsak izmed spodaj navedenih odgovoren za 
spreminjanje pedagoške prakse v vrtcih? Ocenite na 5-stopenjski lestvici, pri čemer  
pomeni, 1 - ni odgovoren, 2 - malo odgovoren, 3 - deloma odgovoren, 4 – precej 
odgovoren in 5 – zelo odgovoren. 

Ministrstvo za šolstvo (npr. 
Zavod za šolstvo) 

1 2 3 4 5 

Vodstvo vrtca 1 2 3 4 5 
Svetovalna služba v vrtcu 1 2 3 4 5 
Vzgojitelj 1 2 3 4 5 
Ostali zaposleni v vrtcu 1 2 3 4 5 
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14. V naslednji tabeli je nekaj dejavnikov, ki lahko vplivajo na pogostost vpeljevanja 
sprememb v pedagoško prakso. Vsak dejavnik ocenite z oceno od 1 do 5 glede na 
to, koliko vpliva na vaše odločanje pri uveljavljanju novosti.  Ocenjevalna lestvica: 
1 -  nepomemben, 2 malo pomemben, 3 ne morem se odločit, 4 pomemben, 5 zelo 
pomemben. 

Podpora vodstva 1 2 3 4 5 
Pridobivanje novega znanja 1 2 3 4 5 
Popestritve dela v oddelku 1 2 3 4 5 
Denarna nagrada 1 2 3 4 5 
Pohvala nadrejenih 1 2 3 4 5 
Študijski dopust 1 2 3 4 5 

 

15. Na naslednje vprašanje odgovorite s konkretnim primerom/ primeri. 

Ali ste v zadnjih petih letih uvedli kakšno inovacijo v pedagoško delo? 

a) Da   b) Ne 
 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili  z  DA,   odgovorite na  odprta vprašanja v 
nadaljevanju 

16. Konkreten opis inovacije: 

 

 

 

 

17. Ali ste  bili deležni podpore pri vpeljevanju  inovacije v pedagoško delo? Prosim, 
da z znakom X označite, ali in v kolikšni meri je bila pri vsakem izmed navedenih 
opazna podpora. 

 NE Neznatna  Majhna Precejšnja Velika 
Vodstvo      
Sodelavci      
Otroci      
Starši otrok      
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3 TRANSKRIPT INTERVJUJEV 

RS1 

Leta delovnih iskušnj: 34 (defektolog 24, ravnatelj 10) 

Velikost vrtca: 5 enot, 37 oddelkov, 121 zaposlenih 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate (vse, v vrtcu, na vodstvenem delavnem mestu)?  

34 let delovnih izkušenj, prej kot defektolog 24 let, 10 let na delovnem mestu ravnatelja, 5 

enot, 37 oddelkov, 121 ljudi zaposlenih. Manjše enoto menim, da so boljše. Boljše se 

ljudje povežejo med sabo, vse je bolj domače, pa bolj pristno. Kakšne večje enote imajo 

tudi svoje prednosti, vsi težimo tem družinskem povezovanju. 

2. Ali ste zadovoljni v svojem poklicu in na tem delovnem mestu? S čim ste bolj in s čim 

manj zadovoljni? Primerjate svoje različne delavne izkušnje (npr. vzgojitelj/ 

ravnatelj)? 

Sem. Naporno, stresno, delovno mesto, ampak polno izzivov in tudi poleg tega, da so 

zoprne stvari, ampak je tudi lepo. Kot slabe bi navedla mogoče to, res da si včasih kot 

ravnateljica deklica za vse. Moraš znat preklapljat z ene naloge v drugo, vedno dobre volje. 

V časih me jezi, da določene stvari se zelo težko uvajajo, to me v zadnjem času potrlo. Za 

določene stvari misliš, da so že z davna osvojene, po tem pa ugotoviš da smo šele na 

začetku.   

3. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med vzgojitelji? Katere razlike med njimi se vam 

zdijo bistvene za kakovostno delo v vrtcu? 

Sem in zelo pomembno se mi zdi, da je vzgojitelj motiviran za delo. Motivacija za delo, 

dobra volja, spoštljiv odnos do otrok in staršev. 

4. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med subjektivnimi teorijami oz. prepričanji 

vzgojiteljev glede otroštva in vzgoje? Katere? Kako se kažejo v praksi? 

Pri vsakem strokovnjaku oz. za vzgojo, ne glede na izobrazbo. Zelo je prisoten tisti 

moment, kaj smo prinesli z vzgoje z otroštva. Se mi zdi, da v določenih stresnih situacijah, 

mogoče prevlada ta način, čeprav pri vzgojiteljih, ki so izobraženi z visoko šolo, fakultetno 

to manj opažam, kot pri pomočnikih ali starejših vzgojiteljev z manjšo izobrazbo.  
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5. So vzgojitelji v vašem vrtcu pripravljeni inovirati vzgojno delo ali pa se upirajo 

spremembam? Zakaj menite, da je tako 

Na formalni ravni so pripravljeni. V časih se mi zdi kot, da kar stojimo na mestu. Tako, da 

je pa res, da se primejo tiste spremembe, ki od njih pridejo, ne pa da so dirigirane od 

vodstva. 

- Pod kakšnimi pogoji so vzgojitelji bolj pripravljeni na spremembe (finančna motivacija, 

izobraževanje, podpora vodstva, zunanji strokovnjaki...)? 

Podpora vodstva je zelo pomembna. Finančni del sem začutila, da ni toliko velik problem 

pri vzgojiteljih, je pa pomembno izobraževanje. 

6. Kdo vse je po vašem mnenju odgovoren za spreminjanje pedagoške prakse v vrtcih?  

Po hierarhiji je odgovoren ravnatelj, zelo pomemben je strokovni tim, tudi zdravstveni 

strokovnjak, specialni pedagog, pomočnici ravnateljice, drugače pa seveda, da so 

odgovorni vsi zaposleni. 

7. V kolikšni meri je podpora vodstva pomembna pri vpeljevanju sprememb v vzgojno 

prakso vrtca?  

Ravnatelj mora vedet kaj se v vrtcu dogaja, bit prisoten na vseh srečanjih, ravnatelj mora 

vse stvari poznat in reč kakšno kritično besedo. 

8. Novosti lahko vpeljuje le posamezni vzgojitelj, ki po opazovanju, tehtnem razmisleku, 

izobraževanju... začne delati drugače od ostalih. Kako se odzivate na take vzgojitelje?  

Jaz mislim, da tak vzgojitelj na nek način mora te stvari komunicirat z vodstvom ali s svojo 

sredino. Vezani smo kurikulom in letnim načrtom in mislim, da »one man band« ne more. 

Mora komunicirat s svojo kolegico ali saj z nekom.  

- Kateri so kriteriji, po katerih ocenjujete, kdaj je to drugačno delo sprejemljivo, koristno 

za otroka in kdaj ni sprejemljivo? Zanima me, ali se vam je to že zgodilo? Če da, navedite 

prosim primer in opišite, kako ste ravnali vi?  

Kolegice ki so bile na izobraževanju Reggio Emilia so nam kot kolektivu dobro to 

predstavile in uvajajo te stvari  v svoje delo in poskušajo navdušiti tudi druge.  
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- Ali bi tega vzgojitelja »izpostavili« oz. skušali širiti njegovo prakso? 

Bi in smo ga. Zdaj bo ena od teh kolegic ustanovila tim Reggio Emilia. Je pa res, da se 

ljudje noče izpostavljat na tisti način. Imamo pa srečo, da je ta kolegica taka, da rada 

pokaže. Poskusimo ozavestit, da ne skrivamo svoje delo, vendar da ga širimo. 

9. Problem z novostmi je tudi v tem, da se vedno najde kdo, ki jim nasprotuje Zanima me, 

kako se soočate s tem? Na kakšen način jih prepričate, da je 'nov' način boljši od 

prejšnjega?  

Imeli smo primer, »kako v vrtcu praznovati rojstne dneve«. Vedno so težave z zdravstvom 

okoli domačih torti in sličnega. Pa smo imeli eno široko akcijo in smo prišli do tega, da 

hrana v vrtcu pri praznovanju rojstnega dne ni pomembna in smo poskusili vpeljat v 

program nekake vsebine, da otrok to začuti kot svoj praznik. Po tem smo imeli težave, da 

smo naleteli na več vzgojiteljic, da so še vedno imeli hrano. Moram reč, da je tu po svojem 

en čas potreben. 

- Na kakšen način jih vi prepričate? 

Ja včasih je to ena taka dilema, ali bi jih sankcioniral ali kaj. Pokličem na razgovor in se 

spet pogovarjamo in prepričujemo. Za enkrat še večjih sankcij ni bilo. 

- Kaj menite, ali so za spremembe bolj dovzetni starejši strokovni delavci z več izkušenj ali 

mlajši, ki šele prihajajo iz fakultetnega študija? 

Mogoče imam jaz rajši mlajše ljudi, rajši delam z mladimi ljudi. To ne pomeni, da starejši 

niso sposobni. Majčkan je to odvisno od tega, kakšen človek si. Če je mlad človek bil 

zagnan za spremembe, tudi kasneje je tako in obratno. Mogoče starejši malo so počasnejši 

rabijo več časa. 

10. Včasih spremembe ovirajo tudi pogoji v vrtcu (materialni, kadrovski ...) in izven 

njega? Kje vi vidite poglavitne ovire za inoviranje vzgojne prakse v vašem vrtcu in 

državi? 

Mislim, da imamo vsega preveč. Da ne bi uvajali spremembe ni v tem, da nimamo dovolj. 

Imamo vsega. 
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11. Kakšne/katere inovacije ste v vašem vrtcu vpeljali v zadnjih nekaj letih? Kdo je bil 

pobudnik sprememb in kakšna je bila vaša vloga?  

Tak način dela, da se vsak najde tam, kjer ima največ interesa in tako da največ od sebe. In 

na ta način smo najbolj inovacij vpeljali v vrtec; tim za okolje, tim za medsebojne odnose, 

tim za prehrano ...  

- Za katera področja predšolske vzgoje menite, da še posebaj potrebujejo  spremembe – v 

vašem vrtcu in na področju predšolske vzgoje v državi? 

Zame je zelo pomembno področje v predšolskem obdobju gibanje. Leta je bilo to precej 

zanemarjeno. Zelo težko se najde kakšna telovadnica, igrišča so. Gibanja mora bit, to je 

pot za razvoj vseh funkcij otrokovih in na poti do 6 leta je to ključnega pomena. 

12. Kaj vas spodbuja k spremembam in kaj še bi v vlogi ravnatelja potrebovali kot 

spodbudo za nadaljnje uvajanje sprememb? 

Kolektiv ki sledi zadevam, da ni upora. Motivacija v ljudeh za delo z otroki. Finance ne. 

RS2 

Leta delovnih iskušnj: 24 (10 ravnatelj, 3 svetovalna delavka, 11 vzgojiteljica) 

Velikost vrtca: 5 enot, 47 oddelkov 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate (vse, v vrtcu, na vodstvenem delavnem mestu)?  

24 let delovne izkušnje, na področju predšolske vzgoje, 10 let kot ravnatelj, 3 leta kot 

svetovalna delavka, prej kot vzgojiteljica v različnih obdobjih, najmanj v oddelku od 1 – 3 

leta. 

2. Ali ste zadovoljni v svojem poklicu in na tem delovnem mestu?  

Odlično sem zadovoljna. Čar je v tem, da ko imaš le 15 let delovnih izkušnj, me nič ne 

more spodnest. Nihče mi ne more reč to se ne da, nihče mi ne more reč otroku se ne more 

približat.  

- S čim ste bolj in s čim manj zadovoljni? Primerjate svoje različne delavne izkušnje (npr. 

vzgojitelj/ ravnatelj)? 

Obe področji mi nudita enako inovativnost. Obe področji mi nudita, mogoče mi je moja 

ravnateljica rekla, ko sam rekla „jaz uživam v svojem poslanstvu vzgojitelja“. Po tem je 

rekla in me spodbudila k izobraževanju za ravnatelja, tako boste lahko omogočila še več 

njim, da delajo svojo delo, da delajo za dobro otrok, ne samo v svojem oddelku, vi boste 
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svojo filozofijo prebila množico vzgojiteljic, da delajo svoje poslanstvo. Vzgojitelj ni 

poklic, temveč poslanstvo. 

3. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med vzgojitelji? Katere razlike med njimi se vam 

zdijo bistvene za kakovostno delo v vrtcu? 

Vzgojitelji morajo bit različni, če ni razlike ni tega bogastva. Ravno s to razliko pridem jaz 

k tebi in ti zapojem pesmico, ti prideš k meni in narediš nekaj tistega, kar imaš ti dobro. 

Prav načrtno se povezujemo med skupinami in enotami, da spoznamo eni druge. To se 

meni zdi največja dodana vrednost. Ker bogastvo je v nas ljudeh, ne samo v materiali.  

4. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med subjektivnimi teorijami oz. prepričanji 

vzgojiteljev glede otroštva in vzgoje?Katere? Kako se kažejo v praksi? 

Najbolj se kaže v prikritem kurikulumu. Počitek, spanje, prehodi med dejavnostmi ... 

Tukaj se kaže osebnostna filozofija. Kaj stroka priporoča, po tem se o tem pogovarjamo. 

Imela sem en primer, kako je vzgojiteljica imela iz svoje lastne izkušnje, da otroci morajo 

vse pojesti. Starši so jo hoteli prepričati, da ne morajo vse pojesti, noben ni od lakote umrl. 

Ko sem se pogovorila z njo je rekla: »jaz sem bila tako vzgojena, vse se mora pojest«. 

Ugotovila sem kakšen nahrbtnik ona ima in po tem, koga vsi imamo in nas bremeni. Sem  

ji razložila na način, da je sama ugotovila, kaj dela otrokom s tem obnašanju. Pa to je bila 

vzgojiteljica s kilometrino, perfektno peljala dejavnosti, izhajala iz otrok, pa je na preprosti 

prehrani padla. Ni boljšega in lepšega kot imet kritičnega prijatelja.  

5. So vzgojitelji v vašem vrtcu pripravljeni inovirati vzgojno delo ali pa se upirajo 

spremembam? Zakaj menite, da je tako?  

Vsaka sprememba na začetku je upor. Ampak vedno temu rečemo, jaz se mal pohecam, 

lahko se peljemo s fičkotom na morje, lahko se peljemo pa še boljše na morje. Kaj je 

inovacija, ko jaz razmišljam, ko moji možgani delajo. Otrok me vsako leto na nekaj 

spodbudi in s tem skrbim za svoje psihofizično zdravje. Tako skrbimo zase. 

- Pod kakšnimi pogoji so vzgojitelji bolj pripravljeni na spremembe (finančna motivacija, 

izobraževanje, podpora vodstva, zunanji strokovnjaki...)? 

Pomembno je finančno stanje, ker nekatere inovacije se ne morejo vpeljat brez dovolj 

finančnih sredstev. Zato imamo poudarek na odpadni in naravni material. Zame je 

inovacija, ko vzgojiteljice iz odpadnega ali naravnega materiala naredijo didaktični 

material. Naredili bomo zbirko naših didaktičnih igrač, kako dobra ideja. Toliko 



 

 12 

inovativnosti, kolikor jih imamo v vrtcih, ni je nikjer. Tudi podpora pride od 

izobraževanja, če delimo svoje izkušnje. Že ko študenti izvajajo svoje dejavnosti, se jaz 

učim … Imamo kolegijalne hospitacije, kjer kolegice sodelujejo kot kritični prijatelji.  

6. Kdo vse je po vašem mnenju odgovoren za spreminjanje pedagoške prakse v vrtcih?  

Eno obdobje sem šla v oddelek ko smo imeli mednarodno sodelovanje. Sama sem  

prevzela to vlogo, da vodim. Se pravi, da sem koordinatorica med tujino in med našim 

vrtcem. Ker vzgojiteljice nekako nisi hotele. Tujina jim je bila neznan prostor. Vloga 

ravnatelja je pomembna in mora poznat vse od hišnika do občine. Da ne delam 

nadstandard, da imam pisarno od ne vem kakšnega materiala, ampak da izboljšujem 

pogoje za delo z otroki in delo vzgojiteljicam. 

7. V kolikšni meri je podpora vodstva pomembna pri vpeljevanju sprememb v vzgojno 

prakso vrtca?  

Zelo je pomembna je vloga vodstva, vendar podpiram ideje tudi vzgojiteljic. Takšen 

primer so vzgojiteljice: so želele, da bi šivale, imamo aktiv, da delajo, šivajo, kakšne 

umetnine nastanejo iz rok vzgojiteljic in to uporabljam tudi za promocijo vrtca. One so 

moje vzornice. 

8. Novosti lahko vpeljuje le posamezni vzgojitelj, ki po opazovanju, tehtnem razmisleku, 

izobraževanj … začne delati drugače od ostalih. Kako se odzivate na take vzgojitelje? 

Kateri so kriteriji, po katerih ocenjujete, kdaj je to drugačno delo sprejemljivo, 

koristno za otroka in kdaj ni sprejemljivo?  

To pa je most s hospitacijami, ona mi mora imet močno podlago, se pravi teorijo, da je nov 

pristop v skladu s kurikulom. 

- Zanima me, ali se vam je to že zgodilo? Če da, navedite prosim primer in opišite, kako ste 

ravnali vi? Če ne, poskušajte povedati, kako bi ravnali 

Joga, elementi joge. Imeli smo težave s starši, ker so imeli prepričanje, da bo to imelo tudi 

versko prepričanje. Poimenovali smo je sprostitvene delavnice. Videla je, da primerno 

otroke je umiri, primerno pretok energije daje. Ko smo pred  starši  še vedno prišli na upor, 

smo poslali to na ministrstvo za šolstvo in so oni dovolili, ker je šlo za vaje, ne za versko 

prepričanje.  
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- Ali ste tega vzgojitelja »izpostavili« oz. skušali širiti njegovo prakso? 

To izpostavljanje je pa tisto, kar imamo še vedno šibko področje pri nas. Imam primer: en  

par, ki dela s heterogenim oddelkom. In ko sem prišla na hospitacije, nisem prepoznala kdo 

je vzgojitelj kdo pomočnik, sem morala prav gor pogledat. Sem jih vprašala, ali vaju lahko 

predstavim kot primer dobre prakse, ker je ta prepletenost vzgojitelja in pomočnika tako 

idealna in so me prosile, da ne. Sem to težko razumela, čez čas sem razumela, zakaj. To je 

precej mal povezano s Slovenijo, tako težko pohvalimo. 

9. Problem z novostmi je tudi v tem, da se vedno najde kdo, ki jim nasprotuje Zanima me, 

kako se soočate s tem? Na kakšen način jih prepričate, da je 'nov' način boljši od 

prejšnjega? Kaj menite, ali so za spremembe bolj dovzetni starejši strokovni delavci z 

več izkušenj ali mlajši, ki šele prihajajo iz fakultetnega študija? 

Jaz kot ravnatelj moram ozavestit in si vedno pri tem imet šest klobukov, katere si dam na 

glavo. Ko začnemo s spremembo, delamo po elementih oziroma postopoma. Najprej v eni 

enoti in ko ta enota pije to zgodbo, tisti element navdušenja prenesemo na druge. Tisti s 

črnim klobukom, grem nazaj in počasi gremo. To mora moj tim naredit, vodstvo je 

odgovorno. Če gre na silo bom imela upor, bolj je, da jim se približam in jim razložim, 

mogoče ni imela možnosti kot jaz slišat in videt več, dam jim to možnost. Menim, da je 

najtežje naredit to spremembo v glavi.  

10. Včasih spremembe ovirajo tudi pogoji v vrtcu (materialni, kadrovski ...) in izven 

njega? Kje vi vidite poglavitne ovire za inoviranje vzgojne prakse v vašem vrtcu in 

državi? 

23 vrtcev je v Ljubljani in 23 vrtcev se bori za tisto pogačo, ki si jo želiš, pri istem županu, 

ki želiš, da imamo enake pogoje. Tukaj bi gospoda župana pohvalila. Mi imamo res enake 

pogoje za program. Je dal 47 evrov na otroka v starosti 5-6, vi razvijte pa tisto, da ste od 

drugega vrtca  različni. V našem vrtcu imamo zelo dobro bivanje v našem okolju, zunaj. 

Potem so zelo spretne na letovanju, na kmetiji, spoznavanje gorskega in morskega sveta. 

11. Kakšne/katere inovacije ste v vašem vrtcu vpeljali v zadnjih nekaj letih? Kdo je bil 

pobudnik sprememb in kakšna je bila vaša vloga? Za katera področja predšolske 

vzgoje menite, da še posebaj potrebujejo  spremembe – v vašem vrtcu in na področju 

predšolske vzgoje v državi? 

Pred desetimi leti ko sam prišla v ta vrtec, dogajalo se je velik sprememb. Še jaz sem bila 

sprememba. Delo na projektih. Kontrola dela z listami, katere se morajo izpopolnit vsak 
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teden. Delo na projektih. Hospitacije v skupinah. Delo na projektih in bolj odprti proti 

okolju. 

12. Kaj vas spodbuja k spremembam in kaj še bi v vlogi ravnatelja potrebovali kot 

spodbudo za nadaljnje uvajanje sprememb? 

Osebno me najbolj spodbujajo motivirani in navdušeni ljudje z lasnim poklicem.  

RS3 

Leta delovnih iskušnj: 30 (ravnatelj 9, pomočnik ravnatelja 9, vzgojitelj 12) 

Velikost vrtca: 3 enot, 21 oddelkov, 73 zaposlenih 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate (vse, v vrtcu, na vodstvenem delavnem mestu)?  

30, kot ravnatelj 9, kod pomočnica ravnateljice 9, 12 kot vzgojiteljica. 3 enote, 21 skupina 

73 zaposlenih 

2. Ali ste zadovoljni v svojem poklicu in na tem delovnem mestu? S čim ste bolj in s čim 

manj zadovoljni? Primerjate svoje različne delavne izkušnje (npr. vzgojitelj/ 

ravnatelj)? 

Zelo zadovoljna, vzgojitelj je eno poslanstvo vezano na oddelek. Ravnatelj je drugo 

poslanstvo vezano na vrtec, ne more se primerjat. Ne bi se vrnila na mesto vzgojitelja, 

nimam težav ne s tem, ne s tem. Gre za to, kje si koristen, hočeš. Ostajaš v tem poklicu, 

zato ker si zaljubljen v to poslanstvo, ker hočeš nekaj koristnega delat za otroke. Nisem 

spremenila poklica. 

3. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med vzgojitelji? 

Pred desetimi leti, pred tem ko smo začeli intenzivno spreminjat in inovirat prakso, ja, zdaj 

pa ne. 

- Katere razlike se vam zdijo bistvene za kakovostno delo v vrtcu? 

Jaz bom pozitivne izbrala. Pozitivne s tega vidika, da vsak vzgojitelj ima svoja močna 

področja. Je osebnostni univerzum, v katerem deluje in to je bogatenje. Ravno ta 

raznolikost dela. Pestro, bogato do odnosov, do dela in otrok. Tisto, kar se kaže kot 

prednost, je skupno načrtovanje in možnost otrok prehajanja med dejavnostmi in med 

odraslimi. Pri sklepanju tandemov gledam, da se ujameta na osebnostni in profesionalni 

ravni. 
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4. Ali ste v vašem vrtcu opazili razlike med subjektivnimi teorijami oz. prepričanji 

vzgojiteljev glede otroštva in vzgoje? Katere? Kako se kažejo v praksi? 

Ja, no zato smo ravno deset let nazaj, kjer je bil ta prikrit kurikulm zelo prisoten. Smo se 

odločili, da bomo na nivoju vrtca zastavili eno skupno načrtovanje, timsko delo, kaj se nam 

dogaja. Seveda, da je prisotno, ampak ne toliko, kolikor bi bilo, če ne bi bil takšen način 

dela. 

5. So vzgojitelji v vašem vrtcu pripravljeni inovirati vzgojno delo ali pa se upirajo 

spremembam?  

Prav nič. Zdaj prav na zavodu za šolstvo imamo inovacijo 4 stopnje, izjemno kreativen 

ustvarjalni inovativen tim. Vsi, prav vsi smo vpeti, snežinke, kuharice, tehnično osebje, 

starši. To je ena gonilna sila, ki nas vseh drži. 

- Zakaj menite, da je tako?  

Zato, ker spremljam, ker živim in dobivam povratne informacije. 

- Zakaj mislite, da so vsi pripravljeni? Kaj jih spodbuja? 

To, kar smo. Da ti narediš, da je zdaj tako suvereno in navdušujoče. Govorim, je težka pot 

za nami, to vsi vemo. Pomembno je kako nastaviš pot, kako narediš pogoje, za vsakega 

posameznika, ki točno ve, da je viden, slišan in spoštovan. V našem vrtcu je to nota, ki jo 

pišemo in ne samo pišemo, temveč živimo.  

- Pod kakšnimi pogoji so vzgojitelji bolj pripravljeni na spremembe (finančna motivacija, 

izobraževanje, podpora vodstva, zunanji strokovnjak ...)? 

Mi zdaj nimamo denarja. Nižajo nam plače povsod, ljudje pa delajo, kot da imamo plače 

ne vem koliko. Zelo pomembno je, kako postaviš pogoje dela, kaj ti je pomembno. Poklic 

vzgojitelja je lepo poslanstvo in narediš najbolj, kar lahko zmoreš. 

6. Kdo vse je po vašem mnenju odgovoren za spreminjanje pedagoške prakse v vrtcih?  

Vsi, po vertikali. Od zakonodaje, do nas samih strokovnih delavcev. V časih je to tako, če 

akademiki vlečejo po svoje, prakse ni zraven nimamo kaj počet in obratno. Tudi, kako 

močni so zunanji posegi v vrtec, tu je vloga ravnatelja bistvena, kako močno nastaviš hrbet 

in postaviš hrbet da so otroci in vzgojitelji varni v tem, po časi doziraš in dober nivo držiš 

in ne obremenjuješ ne staršev ne otrok. 
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7. V kolikšni meri je podpora vodstva pomembna pri vpeljevanju sprememb v vzgojno 

prakso vrtca?  

Zelo je pomembna. Vodstvo je zelo pomembno na začetku, kako naredi, kako opredeli in 

kam bi treba it z to zadevo. Ravnatelj mora bit aktivni član ne samo, da zahteva.  

8. Novosti lahko vpeljuje le posamezni vzgojitelj, ki po opazovanju, tehtnem razmisleku, 

izobraževanju ... začne delati drugače od ostalih. Kako se odzivate na take vzgojitelje? 

Kateri so kriteriji, po katerih ocenjujete, kdaj je to drugačno delo sprejemljivo, 

koristno za otroka in kdaj ni sprejemljivo? Zanima me, ali se vam je to že zgodilo? Če 

da, navedite prosim primer in opišite, kako ste ravnali vi? Če ne, poskušajte povedati, 

kako bi ravnali? Ali bi tega vzgojitelja »izpostavili« oz. skušali širiti njegovo prakso?  

Zdaj v mojem vrtcu, na takšen način ne bi šlo, ker vsi skupaj načrtujemo in vemo kdo ima 

kakšno močno področje. Če je to delo boljše, z vidika dela, otroka, ter z vseh aspektov 

dobro. Jaz bi to predstavila in da navdihuje tudi druge vzgojitelje. Umikam se identifikaciji 

vzgojitelja, on je dober, aktivnost je bila dobra.  

9. Problem z novostmi je tudi v tem, da se vedno najde kdo, ki jim nasprotuje Zanima me, 

kako se soočate s tem? Na kakšen način jih prepričate, da je 'nov' način boljši od 

prejšnjega?  

Pred osmimi leti je bilo tako, smo že takrat vedli v globalu na kritični masi strokovnih 

delavcev, da bo takih 10% nasprotujočih, mi smo šli naprej in smo jih pritegnili, nikogar 

nismo silili. Vsi smo se učili, nekatere stvari so šle narobe, in ko so videli, da jaz tudi 

delam napake in da se moramo učit vsi skupaj. Ozadje je vedno strah pol smo delavnicami 

in delom pritegnili vseh v spremembo. 

- Kaj menite, ali so za spremembe bolj dovzetni starejši strokovni delavci z več izkušenj ali 

mlajši, ki šele prihajajo iz fakultetnega študija? 

To jaz ne znam opredelit, po teoriji pravijo, da so starejši težji. Pri meni bi bil odgovor 15-

25 let delovnih izkušenj, so najbolj pripravljeni po mojem dovolj zreli so. 
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10. Včasih spremembe ovirajo tudi pogoji v vrtcu (materialni, kadrovski ...) in izven 

njega? Kje vi vidite poglavitne ovire za inoviranje vzgojne prakse v vašem vrtcu in 

državi? 

V vrtcu ne vidim, tudi z vidika ustanovitelja imamo optimalne pogoje. Težava je v 

intelektualnem kapitalu, oz. človeškem viru. Tudi če nimaš materialnih, če to imaš lahko 

premikaš meje sveta. Zakonodaja je u redu.  

11. Kakšne/katere inovacije ste v vašem vrtcu vpeljali v zadnjih nekaj letih? Kdo je bil 

pobudnik sprememb in kakšna je bila vaša vloga?  

Projektno delo z lutko, to je projekt ki teče približno 8 let, naslednje leto gremo na 5 raven. 

To je eno remek delo saj za nas zaposlene. Močno timsko delo,  socialni kurikulum smo 

opredelili to je velika stvar kaj smo naredili. Vsi smo bili v Milanu in sem bila navdušena s 

tem. Spoznali smo pedagog za delo z lutko, ugotovili smo, da lutka ima močno 

motivacijsko vlogo in naredili seminar s tem gospodom. In po tem smo nekako starali.  

- Za katera področja predšolske vzgoje menite, da še posebaj potrebujejo  spremembe – v 

vašem vrtcu in na področju predšolske vzgoje v državi? 

Normative bi zmanjšala, pa prostor da ima več namenske pogoje. Kaj se tiče drugega je pa 

u redu. 

12. Kaj vas spodbuja k spremembam in kaj še bi v vlogi ravnatelja potrebovali kot 

spodbudo za nadaljnje uvajanje sprememb? 

Če nimaš ljudi ki so zaljubljeni v ta poklic, nimaš kaj počet. Točno vemo kakšen mora bit 

vzgojitelj. Jaz mislim, da treba vsak vzgojitelj ki se vpiše na fakulteto pred tem dobit 

potrdilo z vrtca, da je za to delo.  

RH1 

Leta delovnih iskušnj: 34 (ravnatelj 6, vzgojitelj 28) 

Velikost vrtca: 1 enota, 3 oddelka, 10 zaposlenih 

1. Koliko godina imate radnog iskustva (sve zajedno, u dječjem vrtiću, na mjestu 

ravnatelja)? 

34 godine, 28 odgajatelj ostalo kao ravnatelj.  
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2. Da li ste zadovoljni svojim zvanjem i svojim radnim mjestom? Kojim radnim mjestom 

ste bili više zadovoljni? Možete li usporediti svoja različita radna mjesta (npr. 

Odgajatelj/ ravnatelj)? 

Jesam. Svako radno mjesto ima svojih dobrih i loših strana, ali mislim, da je došlo vrijeme 

i da je baš sve kako treba. Prednosti kao odgajatelja su da kao mlad čovjek želiš dati sve od 

sebe, mijenjati praksu, želiš učiti, raditi u drugačijim uvjetima, želiš iskoristiti sve svoje 

mogućnosti, istraživati. Već nakon nekog vremena, kad se čovjek zasiti na neki način, 

pređe neke godine i kad osjetiš da nisi više toliko u mogućnosti davati. Mislim da je posao 

ravnatelja došao u pravo vrijeme. Teško je uspoređivati jedno i drugo, sve ima svoje 

prednosti i mane. Mislim da je posao ravnatelja lakši s obzirom na zdravstvene sposobnosti 

i na sve ono što je čovjek dao tokom svih godina. Mjesto ravnatelja ima svojih 

nedostataka, to se tiče birokratskih prepreka, prepreke nesređenih zakona, brzopletost 

zakona, nemogućnost na vrijeme saznati koji zakon se mijenja i zašto se mijenja, zakone 

donose nekompetentni ljudi koji nisu u praksi i tako da treba sve to skupa ukomponirati u 

praksu, da se ne povrijede nečija prava, da se ne izrode trajne neugodne situacije. Što se 

tiče prednosti rada ravnatelja mogućnost na poboljšanja standarda rada u vrtiću, da dijete 

ima sve što čini kvalitetan odgojno obrazovni rad, kvalitetan život djece u vrtiću. To je za 

mene izuzetna satisfakcija, mogu utjecati direktno na nešto, kod drugih ravnatelja koliko 

sam čula ide nešto teže. Konkretno ja utječem direktno svojom voljom i ambicijama. Ne 

bih se željela vratiti na mjesto odgajatelja iz razloga ne mogu više dovoljno dati od sebe, 

imam visoke standarde prema profesiji i nisam sigurna da bi ih mogla održati. 

3. Da li ste u vašem vrtiću primijetili razlike između odgajatelja? Koje razlike među 

njima vam se čine bitne za kvalitetan rad u dječjem vrtiću? 

Postoje razlike. Razlike u sposobnostima, svaki odgajatelj posjeduje neku veću ili manju 

kompetenciju vezanu za pojedina područja. Zadovoljavanje djetetovih potreba za 

kretanjem, likovnim izražavanjem, glazbom, govorom, svaki od odgajatelja posjeduje 

netko veći nitko manje kompetencijama. Zbog tih razlika može patiti rad odgajatelja u 

skupini.  

- Kako se nosite s tim?  

Kada slažemo odgajatelje za pojedine odgojne skupine, nastojim složiti odgajatelje koji 

nisu kompetentni na istim područjima, jedan posjeduje jedne kompetencije, drugi druge, 

tako da se oni nadopunjuju i djeca dobiju maksimum.  
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- u vašem vrtiću djeca imaju mogućnost kružiti po cijelom vrtiću,  kako  to pomaže u 

zadovoljavanju potreba djeteta? 

Zbog mijenjanja prostora djeca mijenjaju i odgajatelja, koji onda rade prema planu, a dijete 

može koristiti sve poticaje koji nisu bili direktno planirani za njega, ali su ga zbog vlastitog 

interesa privukli. Na taj način omogućili smo odličnu suradnju sve djece u vrtiću, ali i 

bolju povezanost odgajatelja. 

4. Da li ste u vašem vrtiću primijetili razlike u subjektivnim teorijama odnosno 
vjerovanjima odgajatelja glede na odgoj i obrazovanje?  Koje? Kako ih primjećujete u 
praksi? 

Što se tiče koncepta „dječji vrtić kao dječja kuća“, sve što smo pročitali i radionice koje 

smo odradili, primjećujem da se koristi i primjenjuje  u praksi. 

- Da li postoje različito tumačenje odnosno korištenje koncepta „ Dječji vrtić kao dječja 

kuća“? 

Ovisno o sposobnostima i afinitetima ukomponira elemente rada. Koriste također i druge 

koncepte Korak po korak, Montessori, Reggio Emilia…. Sve što odgajatelj misli da će mu 

koristiti, u čemu se dobro osjeća i smatra da će djetetu koristiti i vidi da dijete na taj način 

uči u praksi. Teoriju implementira svatko na svoj način u praksu. 

5. Da li su odgajatelji u vašem dječjem vrtiću pripremljeni inovirati odgajateljsku praksu 

ili pružaju otpor prema promjenama? Zašto mislite, da je to tako?  

Jesu pripremljeni su, pogotovo mladi ljudi, ali  također i stariji s više od 20 godina 

iskustva, pokazali su rezultati rada u praksi da su promjene dobre, tada je otpor manji. 

Rezultat rada kada se pokaže pozitivan na djetetu, radu otpora nema. U početku je bilo 

otpora, ali ustrajanjem smo polako implementirali novine i rezultati su uvjerili da je novi 

način pozitivan i nakon toga je bilo lakše uvoditi svaku novost. 

- Rekli ste da je bilo u početku otpora, pod kakvim uvjetima su odgajatelji  pripravniji na 

promjene (financijska motivacija, edukacija, potpora vodstva, vanjski stručnjaci…)?   

To je timski rad, ako se promjenama pristupi u timu, ravnatelj i odgajatelj. Postigne se 

jedno pozitivno ozračje u kući, te ako je potpomognuto financijama, (mislim na 

materijalne uvjete, jer na osobnom dohotku nemamo stimulacija, nismo u mogućnosti).  

Smatram, da kad bi bili u mogućnosti stimulirati financijski odgajatelja, da bi rezultati bili 

brži i bolji. Iako odgajatelj mora biti spreman na cijelo životno učenje i konstantno 
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mijenjanje kroz cijeli radni vijek, to je zadaća nas odgajatelja. Odgajatelj mora biti 

spreman na promjene jer one su neminovne u ovom poslu.  

6. Tko je sve po vašem mišljenju odgovoran za promjene pedagoške prakse u dječjim 
vrtićima?  

Ravnatelj, apsolutno, iza njega stručni suradnik- pedagog on istražuje novosti, koje su 

dobre za našu kuću, prezentirati putem radionica odgajateljima, te nakon toga oni uvode na 

svoj način u praksu. Odgovornost za promjene stavila bih u vrh hijerarhije odnosno 

vodstvo, ne na odgajatelja on je u suživotu s djecom i odgovoran za skupinu. Ne bi trebala 

biti njegova briga za istraživanjem novosti iako može se i to desiti, ali svakako 

odgovornost bi stavila na vodstvo. 

- Kako reagirate na otpor odgajatelja na promjenu? 

Imali smo jedan slučaj, u početku smo čovjeka pustili, nismo ništa forsirali niti bili nasilni 

za prihvaćanje, da prihvate promjene. Mi smo išli dalje u promjene, njega smo izolirali i 

ostavili u staroj praksi, i primjerom mu pokazali pozitivne stvari promjene. Izolacija je tog 

čovjeka motivirala, jer sama izolacija nije ugodna i isključuje iz svakodnevnog rada, 

također ljudi koji su bili u promjenama, bili su pohvaljivani od vodstva, roditelja…. 

7. U kolikoj mjeri je  potpora vodstva bitna u uvođenju promjena u odgajateljsku praksu? 

Koje su po vašem mišljenju zadaće ravnatelja dječjeg vrtića pri uvađanju promjena/ 

inovacija? 

Vodstvo je broj 1 u uvođenju promjena, ako odgajatelj nema logistiku, nema ništa. Na 

vlastitom primjeru mogu svjedočiti, dok sam bila odgajatelj, uvodila sam promjene bez 

ikakve potpore vodstva te bila izolirana od kolega zbog drugačijeg rada. Nisu me kočili ili 

branili mi, ali me nisu  podupirali. Tražila sam savjete od drugih kuća, išla samostalno na 

seminare… 

- Kakvu ste vi potporu tada trebali od vodstva? 

Kao prvo trebala sam materijalna podrška, nabava materijala za rad, izmjena namještaja u 

sobi, trebala sam podršku stručnog tima, nisam je mogla koristiti jer pedagog nikada nije 

bio dostupan za našu ustanovu, nakon toga ravnatelju su se činile promjene minorne i 

nebitne, jer je dosadašnjim radom bio u potpunosti nepotreban. 

8. Novosti može uvesti samo jedan odgajatelj, koji nakon promatranja, premišljanja, 

edukacije… počinje raditi drugačije od ostalih. Kako reagirate na takve odgajatelje? 
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Koji su kriteriji, po kojima ocjenjujete, kada je drugačiji rad prihvatljiv, koristan za 

dijete o kada nije prihvatljivo? Zanima me, da li ste bili u takvoj situaciji? Ako ne 

molim vas pokušajte opisati kako bi se odazvali? Da li bi tog odgajatelja „istaknuli“ 

odnosno pokušali proširiti njegovu praksu?  

Po reakcijama djece se vidi kakva je to promjena, atmosfera u grupi. Neko vrijeme bi 

dozvolila, da se vidi kako promjena utječe na rad, porazgovarala bi s drugim odgajateljima, 

kako su oni zadovoljni novim načinom. Također bi se postavilo pitanje kako novi način 

utječe na našu dosadašnju koncepciju i plan? Nismo još nikada imali sličan primjer. Kad bi 

se pokazalo da je učinak promjene pozitivan u skupini i nakon razgovora bi mogli ići dalje 

i pokazati svima novi pristup. 

9. Problem s novostima je i taj da uvijek se nađe netko tko ih odbija. Zanima me, kako se 

suočavate s tim? Na kakav način ih uvjerite da je “nov“ način bolji od „starog“? Po 

vašem mišljenju, da li su za promjene više stariji odgajatelji s više iskustva ili mlađi 

koji tek dolaze sa fakultetskog obrazovanja? 

 10. Ponekada prepreka uvođenja promjena mogu biti uvjeti u dječjem vrtiću 

(materijalni, kadrovski…) i izvan dječjeg vrtića. Gdje vi vidite bitne prepreke za inovaciju 

odgojne prakse u vašem dječjem vrtiću i državi? 

Najveća prepreka u našoj kući su prostorne mogućnosti, skučeni smo u 300 kvadrata, tri 

odgojne skupine, ne osjećamo se ugodno u tom prostoru, potrebe su znatno veće od onoga 

za što mi imamo mogućnosti, u popodnevnim satima imamo igraonice za djecu koja nisu 

upisana u redoviti program. Prostor je najveći problem jer imamo prema normativima veći 

upis djece u skupini.  

- Gdje vidite problem u državi, zakonima? 

U javnoj nabavi, već više od godinu dana imamo financijske i materijalne uvjete osigurane 

za izgradnju novog vrtića, ali zbog zakona o javnoj nabavi već je uložena treća žalba i 

gradnja još uvijek nije počela.  
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 11. Kakve/ koje inovacije ste uveli u vaš dječji vrtić u zadnjih nekoliko godina? Tko je 

bio pobudnik promjena i kakva je bila vaša uloga? Za koja područja predškolskog odgoja  

mislite, da je potrebno mijenjati – u vašem dječjem vrtiću i na području predškolskog 

odgoja  vašoj državi?  

Bitno se promijenilo što smo postali jedan tim, koji ovisi jedan o drugomu. U tim 

uključujem ravnatelja, pedagoga, odgajatelje, kuharicu i spremačicu – mi smo tim. Na 

našim radionicama u izgradnji osobnosti su uključeni svi članovi tima.  Uvodili smo 

elemente Reggio pedagogije odnosno na koji način uči dijete predškolskog uzrasta, 

projektni rad. Naš vrtić je različit od ostalih vrtića u regiji po atmosferi među 

odgajateljima, možda zbog toga što smo manji kolektiv i specifičnoj maloj sredini, te nam 

je rad na očuvanju  kulturne baštine (dijalekta, glazbe, plesa, izričaja…) izuzetno važan. 

Posebnost vrtića je u tome što koristimo neposredno okruženje vrtića za učenje. 

12. Što vas motivira na promjene i kakav još bi poticaj trebali u ulozi ravnatelja za 

uvođenje daljnjih promjena? 

Mene osobno motivira nešto što je drugačije, volim u privatnom životu promjene, sklona 

sam promjenama. Moja priroda je dinamična, uvijek istražujem, promatram i tražim kako 

bi se moglo nešto novo i bolje naći.  

RH2 

Leta delovnih iskušnj: 33 (defektolog 28, ravnatelj 5) 

Velikost vrtca: 7 enot, 28 oddelkov, 66 zaposlenih 

1. Koliko godina imate radnog iskustva (sve zajedno, u dječjem vrtiću, na mjestu 
ravnatelja)? 

U dječjem vrtiću 33, ravnatelja 5.  

2. Da li ste zadovoljni svojim zvanjem i svojim radnim mjestom? Kojim radnim mjestom 

ste bili više zadovoljni? Možete li usporediti svoja različita radna mjesta (npr. 

Odgajatelj/ ravnatelj)? 

Zvanjem sam prezadovoljna po struci sam defektolog. A radnim mjestom ravnatelja, jesam 

u onom segmentu kojim pridonosim napretku predškolske djelatnosti. 
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- Koje radno mjesto bi ispostavili kao bolje? 

Defektologa/ stručnog suradnika, zato što svaki dan koliko uložiš toliko dobiješ natrag, a 

kao ravnatelj moraš pet godina raditi da bi dobio komadić natrag. Kao defektolog sam 

radila s djecom, ne samo s posebnim potrebama, nego darovitima i trenutnim poteškoćama 

u razvoj. 

- Da li time želite reći da djeca daju brže povratnu informaciju od odraslih? 

Ne nego kod djece se vrlo brzo uočavaju promjene, brže napreduju, to je  predškolski 

uzrast djece koji inače po samoj strukturi napreduju u tom periodu i vidljivi su rezultati 

vrlo brzo. Na radnom mjestu ravnatelja ne susrećem se često s ljudima i problemima s 

ljudima, koliko su problemi s pravilnicima, provedbama, odredbama, javnim nabavama, 

administracijama…. koji oduzimaju puno vremena dok dođem do konačnog rezultata. 

- Da li bi se vratili na radno mjesto defektologa? 

Bih 

3. Da li ste u vašem vrtiću primijetili razlike između odgajatelja? Koje razlike među 

njima vam se čine bitne za kvalitetan rad u dječjem vrtiću? 

Da, koliko žele uložiti u sebe i to što ulože prenijeti u praksu. Svi dobiju podjednaku 

edukaciju, trudimo se dovoditi stručnjake izvana u vrtić, tako da svi mogu dobiti kvalitetnu 

informaciju i edukaciju, a onda je stvar svakog pojedinca posebno kako će primijeniti 

dobiveno u praksi. Ono što njemu najviše odgovara. 

4. Da li ste u vašem vrtiću primijetili razlike u subjektivnim teorijama odnosno 

vjerovanjima odgajatelja glede na odgoj i obrazovanje?  Koje? Kako ih primjećujete u 

praksi? 

Da pokazuju se. Odgajatelji koji imaju neke određene stavove, koji su zasnovani na 

njihovom odgoju i na njihovoj percepciji predškolskog odgoja, bez obzira na znanstvene 

teorije, drže se tih koncepcija i programa, teško se mijenjaju i svoje stavove i svoju 

predškolsku praksu. Za razliku od odgajatelja koji su puno otvoreniji i koji ne prihvaćaju 

odjednom sve što im se ponudi, već isprobavaju i testiraju, dakle to su refleksivni 

praktičari. 

5. Da li su odgajatelji u vašem dječjem vrtiću pripremljeni inovirati odgajateljsku praksu 

ili pružaju otpor prema promjenama?  
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Kako tko. Neki čovjek osoba, ako je spreman promijeniti se i istražiti ponuđeno i vidjeti da 

li to dovodi do uspjeha, i takav čovjek i sam dolazi sa novim prijedlozima i 

osuvremenjivanju vlastite prakse. Za razliku od onih koji deklarativno podržavaju 

promjene, a ostaju na  starom sistemu. 

- Zašto mislite, da je to tako? Pod kakvim uvjetima su odgajatelji  pripravniji na promjene 

(financijska motivacija, edukacija, potpora vodstva, vanjski stručnjaci…)? 

Sve to imamo, ali oni se deklarativno mijenjaju, a praksa im ostaje ista. Ne znam što bi im 

pomoglo, oni imaju podršku, imaju potporu stručnih suradnika izvana i iz vrtića. Vrlo 

teško je to su ljudi koji imaju jako puno staža i teško se mijenjaju. Oni su napravili pomake 

u odnosu kako je bilo, vidljivi su pomaci, ali nisu oni istraživači svoje prakse, oni očekuju 

gotove recepte. Tako bih ja to rekla. 

6. Tko je sve po vašem mišljenju odgovoran za promjene pedagoške prakse u dječjim 

vrtićima?  

Svi djelatnici vrtića, apsolutno koji rade u vrtiću i stručni suradnici koji dolaze izvana, koji 

nam pomažu razriješiti nekakve dileme u kojima se mi nađemo. 

7. U kolikoj mjeri je potpora vodstva bitna u uvođenju promjena u odgajateljsku praksu? 

Koje su po vašem mišljenju zadaće ravnatelja dječjeg vrtića pri uvađanju promjena/ 

inovacija? 

Velika je uloga ravnatelja, jer ravnatelj mora biti osoba koje je spremna na promjene. 

Mijenjajući okruženje mijenjate i sebe, ako ste samo deklarativno za promjene, one neće 

biti uvođene. I rekla bih podrška odgajateljima i drugim stručnim suradnicima, 

podržavanje njihove inovativnosti i kreativnosti u radu. 

8. Novosti može uvesti samo jedan odgajatelj, koji nakon promatranja, premišljanja, 

edukacije… počinje raditi drugačije od ostalih. Kako reagirate na takve odgajatelje?  

Podržim ih. 

- Koji su kriteriji, po kojima ocjenjujete, kada je drugačiji rad prihvatljiv, koristan za 

dijete o kada nije prihvatljiv? Zanima me, da li ste bili u takvoj situaciji? Ako ne molim vas 

pokušajte opisati kako bi se odazvali?  

Imamo primjer, kada odgajatelji puno surađuju s roditeljima na dobrobit djeteta. Svaka 

suradnja unutar odgajatelja, roditelja, zajednice doprinese dobrobiti djeteta, bez suradnje 

svih segmenata, dijete reagira na svaki segment pojedinačno, kad svi segmenti surađuj  na 
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taj način dijete bolje reagira. Pr. zašto u vrtiću jede zeleno, a doma ne, stavimo recepte i 

ima mogućnost isto jesti i kući. 

-  Da li ste imali situaciju, da je neki odgajatelj počeo raditi drugačije? 

Jesmo u početku je takvim odgajateljima, bilo jako teško. Raspravljali smo o njihovim 

rezultatima rada i odnosu prema djeci, roditeljima, kolegama, te istraživali i mijenjali 

zajedno i podržavali pozitivne stvari da bi ih i dalje upotrebljavao. 

- Da li bi tog odgajatelja „istaknuli“ odnosno pokušali proširiti njegovu praksu? 

Teško je reći, znali smo ga istaknuti kao primjer dobre prakse, ali nije se pokazalo kao 

dobar postupak. Radi toga što je taj odgajatelj bio izložen različitim pritiscima, od strane 

odgajatelja koji nisu htjeli raditi na njegov način. Iako, je bilo rečeno da nitko ne mora tako 

raditi, nego da svatko pokuša pronaći najadekvatniji način u kojem će pronaći sebe i u 

kojem će se dobro osjećati. I sad smo organizirali interesne grupe, koje su zainteresirane da 

nešto nauče iz iskustva i rada takvih odgajatelja. Na taj način smo riješili problem. 

9. Po vašem mišljenju, da li su za promjene više stariji odgajatelji s više iskustva ili 

mlađi koji tek dolaze sa fakultetskog obrazovanja? 

Nema razlike, i to je vrlo zanimljivo. Dob ili radno iskustvo ne utječe na uvođenje 

promjene. Imamo različite osobnosti i osobnost najviše utječe na uvođenje promjena.  

- Problem s novostima je i taj da uvijek se nađe netko tko ih odbija. Zanima me, kako se 

suočavate s tim? Na kakav način ih uvjerite da je “nov“ način bolji od „starog“? 

S njima pokušavamo razgovarati, pokazati im, ali nema vidljivih brzih rezultata, nekima 

trebaju godine za promjenu. 

- Što mislite zašto je to tako?  

I strah i svjesnost da moraju puno više raditi uložiti sebe. Jer ovaj način koji mi 

promoviramo, da promatramo djecu i prema tome planiramo. Puno je teži od rada po 

šabloni. Trebali bi zagrebati malo ispod površine, a čim to naprave čeka ih puno posla. 

Strah od neuspjeha, je možda najveći razlog odbijanja. 
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10. Ponekada prepreka uvođenja promjena mogu biti uvjeti u dječjem vrtiću (materijalni, 

kadrovski…) i izvan dječjeg vrtića. Gdje vi vidite bitne prepreke za inovaciju odgojne 

prakse u vašem dječjem vrtiću i državi? 

Ne vidim prepreke ni u vrtiću, ni u državi. Mi jesmo vrtić koji radi na puno lokacija, s 

puno ljudi, sad smo bogato različiti, i to me veseli. Prostorno - materijalni uvjeti bi mogli 

biti bolji, ali i bez toga se može napredovati. 

11. Kakve/ koje inovacije ste uveli u vaš dječji vrtić u zadnjih nekoliko godina? Tko je bio 

pobudnik promjena i kakva je bila vaša uloga? Za koja područja predškolskog odgoja  

mislite, da je potrebno mijenjati – u vašem dječjem vrtiću i na području predškolskog 

odgoja  vašoj državi?  

Svi su zaslužni ja sam uglavnom podržavajući, ne želim biti predlagatelj promjena, 

nastojim da to ide iz baze. U mojem mandatu promjene su: otvoreniji prema društvenoj 

zajednici, mogućnost da svaki odgajatelj kreira svoj kurikulum – to smo na putu i vidjet 

ćemo kako će se to odvijati. Da li do autonomije ili anarhije? Za sada smo na dobrom putu 

autonomije. Ušli smo u projekt nacionalnog vrednovanja rada predškolske dobi.  Eko 

projekt smatramo bitnim jer se uključilo i roditelje i širu zajednicu. Njegujemo tradiciju 

kraja u kojem živimo. 

12. Što vas motivira na promjene i kakav još bi poticaj trebali u ulozi ravnatelja za 

uvođenje daljnjih promjena? 

Trebala bih tajnika, da me riješi papirologije. A onda bih se posvetila više djeci, 

roditeljima i široj zajednici. Djeca su mi neiscrpan motiv, kad imam potrebu napuniti 

baterije prošećem skupinama i porazgovaram s djecom. 

RH3 

Leta delovnih iskušnj: 28 (pedagog 10, ravnatelj 18) 

Velikost vrtca: 1 enota, 5 oddelkov, 12 zaposlenih 

1. Koliko godina imate radnog iskustva (sve zajedno, u dječjem vrtiću, na mjestu 

ravnatelja)? 

18 ravnatelj 10 pedagog 
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2. Da li ste zadovoljni svojim zvanjem i svojim radnim mjestom? Kojim radnim mjestom 

ste bili više zadovoljni? Možete li usporediti svoja različita radna mjesta (npr. 

Odgajatelj/ ravnatelj)? 

Svaki posao ima svoje ljepote. Ravnatelj je odgovorniji, zahtjeva više odgovornosti, ali 

također kreativan.  

3. Da li ste u vašem vrtiću primijetili razlike između odgajatelja? Koje razlike među 

njima vam se čine bitne za kvalitetan rad u dječjem vrtiću? 

Prisutne su razlike upravo u shvaćanju i primjeni suvremenih tendencija u ranom i 

predškolskom odgoju. Odgajatelji koji su spremni raditi na sebi i učiti, te to koriste u radu 

pri njima osjeti se značajna razlika u kvaliteti rada. 

4. Da li ste u vašem vrtiću primijetili razlike u subjektivnim teorijama odnosno 

vjerovanjima odgajatelja glede na odgoj i obrazovanje?  Koje? Kako ih primjećujete u 

praksi? 

Stav odgajatelja pozitivan ili negativan značajan za prihvaćanje inovacija. Kod nas se 

pokazalo bolje educiranje, da dovodimo stručnjake u vrtić i svi imaju istu mogućnost čuti 

nove primjene rada u predškolskom odgoju. Surađujemo s još dva vrtića u neposrednoj 

blizini s njima imamo zajednički plan stručnog usavršavanja, što nam omogućuje 

financijsku olakšicu i brojniji izbor stručnih usavršavanja. Također dijelimo primjere dobre 

prakse iz pojedinih skupina međusobno i poslušamo primjere dobre prakse iz njihovih 

vrtića. Što se pokazalo kao dobro širenje konkretnog praktičnog rada. 

5. Da li su odgajatelji u vašem dječjem vrtiću pripremljeni inovirati odgajateljsku praksu 

ili pružaju otpor prema promjenama? Zašto mislite, da je to tako?  

Kontinuirano radimo na tome, povećali smo i broj sati stručnog usavršavanja. Svi su 

upoznati i svi napreduju, ali kod nekih se vidi tihi otpor bi ja rekla. Mada su svi uključeni, 

ali primijetim stav da su neki otvoreniji, a neki se bolje osjećaju u radu kako smo nekada 

radili. Mogu primijetiti tko nerado prihvaća. 

- Pod kakvim uvjetima su odgajatelji  pripravniji na promjene (financijska motivacija, 

edukacija, potpora vodstva, vanjski stručnjaci…)? 

Potrebna je podrška i ravnatelja i stručnog suradnika. Da bi bili podrška koristimo metode 

snimanja, refleksivne diskusije zajedno s pedagogom i ravnateljem, kao kritičkim 
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prijateljem. Bitno je da kao rukovodioci imamo viziju što želimo i kakav želimo vrtić i da 

to prenesemo i stvorimo zajedničku sliku našeg vrtića. 

6. Tko je sve po vašem mišljenju odgovoran za promjene pedagoške prakse u dječjim 

vrtićima?  

Svi stručni odgojno obrazovni radnici, tehnički kadar se također mora uključiti i prilagoditi 

se novim načinima rada. 

7. U kolikoj mjeri je potpora vodstva bitna u uvođenju promjena u odgajateljsku praksu? 

Koje su po vašem mišljenju zadaće ravnatelja dječjeg vrtića pri uvađanju promjena/ 

inovacija? 

Jako je bitna podrška vodstva.  Zadaće ravnatelja su u stvaranju uvjeta. Materijalna 

opremljenost i uvjeti za stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika. 

8. Novosti može uvesti samo jedan odgajatelj, koji nakon promatranja, premišljanja, 

edukacije… počinje raditi drugačije od ostalih. Kako reagirate na takve odgajatelje? 

Koji su kriteriji, po kojima ocjenjujete, kada je drugačiji rad prihvatljiv, koristan za 

dijete a kada nije prihvatljivo?  

Podržavam takve odgajatelje, imali smo u našem vrtiću odgajatelje pokretače. Koji su 

krenuli i na daljnje školovanje, pokretači su i pokrenuli su i druge odgajatelje.  

- Da li bi tog odgajatelja „istaknuli“ odnosno pokušali proširiti njegovu praksu? 

On se sam ističe svojim radom i pozitivno utječe na druge i onda i drugi inoviraju svoj rad. 

Možda postoji opasnost ako se previše ističe da ga drugi ne počnu ignorirati. Ne smije se 

previše isticati, već mora biti pozitivna potpora drugima. 

9. Problem s novostima je i taj da uvijek se nađe netko tko ih odbija. Zanima me, kako se 

suočavate s tim? Na kakav način ih uvjerite da je “nov“ način bolji od „starog“?  

Kroz edukacije postižemo pozitivne promjene. U početku je najteže, ali treba biti uporan i 

nastaviti s edukacijama, jer one su najvažnije. Postepeno ide kod nekoga brže  ili sporije ali 

promjene 

- Po vašem mišljenju, da li su za promjene više stariji odgajatelji s više iskustva ili mlađi 

koji tek dolaze sa fakultetskog obrazovanja? 

Ne bih rekla da je ovisno o dobi, ali možda malo lakše prihvaćaju mlađi. 
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10. Ponekada prepreka uvođenja promjena mogu biti uvjeti u dječjem vrtiću (materijalni, 

kadrovski…) i izvan dječjeg vrtića. Gdje vi vidite bitne prepreke za inovaciju odgojne 

prakse u vašem dječjem vrtiću i državi? 

Nisu sve to prevelike poteškoće i kada se želi uvesti promjene može se. Mi smo mala 

sredina, a sudjelujemo u velikim projektima s velikim stručnjacima i fakultetima, kao što je 

Lidija Vujičić, Edita Slunjski. Iako nemamo kompletiran stručni tim i to je prepreka, s 

vanjskim suradnikom rješavamo koliko možemo, smatram da je bitan stav i želja za 

učenjem i napredovanjem. 

11. Kakve/ koje inovacije ste uveli u vaš dječji vrtić u zadnjih nekoliko godina?  

Mi smo osuvremenili materijalne uvijete rada, pokušali smo i za odgajatelje i za djecu 

oplemeniti prostor da se što bolje svi zajedno osjećamo. Puno smo uložili na stručne 

edukacije i promijenili smo sliku o djetetu. 

- Tko je bio pobudnik promjena i kakva je bila vaša uloga?  

Uloga ravnatelja je jako bitna, on je na neki način pokretač i mislim da se promjene jako 

teško uvode u ustanovu ako ravnatelj nije za njih. 

- Za koja područja predškolskog odgoja  mislite, da je potrebno mijenjati – u vašem 

dječjem vrtiću i na području predškolskog odgoja  vašoj državi? 

Ono što ćemo mi pokušati raditi u budućnosti, je da boravimo što više na zraku. Da djeci 

omogućimo kretanje i upoznavanje okruženja. Imamo u planu projekt s jednim Slovenskim 

vrtićom  „Vrtić u prirodi“ 

12. Što vas motivira na promjene i kakav još bi poticaj trebali u ulozi ravnatelja za 

uvođenje daljnjih promjena? 

Motivira me kad vidim rezultate promjena, meni je to najveće zadovoljstvo.  Dobro bi nam 

došlo materijalna pomoć da možemo nadograditi dvoranu, pedagoga, više edukacija… Te 

da me se kao ravnatelja može osloboditi ovih pravnih i uredskih poslova, ali i to je dio rada 

ravnatelja. 


