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POVZETEK 

Izobraževanje v ustanovah in pridobivanje znanja »v učilnicah oz. predavalnicah« praviloma 

velja za teoretično znanje, ki ga je potrebno prenesti v prakso. Vloga mentorja v javnih vrtcih 

naj bi bila potemtakem povezovanje med teoretičnimi izhodišči in znanjem (dijaka, študenta), 

pridobljenim v času izobraževanja z realnim potekom dela oz. situacijami v vrtcu. Glede na 

začetnikovo predznanje in stopnjo pedagoškega dela, ki ga že obvladuje, se mentorjeve 

naloge razlikujejo. V teoretičnem delu magistrske naloge sem na začetku navajala nekaj 

zgodovinskih pregledov načina mentoriranja oz. vlog in nalog mentorja, v nadaljevanju 

strokovna mnenja in raziskave na področju mentoriranja ter nato razdelila temo na tri sklope 

oz. področja, kjer se vzgojitelji lahko odločijo za opravljanje dela mentorja (praktično 

pedagoško usposabljanje, pripravništvo in strokovni izpit). Empirični del zajema pridobljene 

podatke raziskave, ki sem jo izvedla s pomočjo spletne ankete. Sodelovalo je 192 

anketirancev oz. vzgojiteljev in vzgojiteljic, zaposlenih v javnih vrtcih, ki so že opravljali delo 

mentorja. Pridobljeni podatki so pokazali, da mentorjem prevzem nalog mentorja pomeni 

predvsem priložnost, da delijo znanje oz. pomagajo drugim. Kot največjo pomoč pri 

opravljanju nalog mentorja so anketiranci označili možnost internih izobraževanj z vodstvom 

pred začetkom mentoriranja. Izvajanje pripravništva se na podlagi odgovorov 126 

anketirancev izvaja v polovici primerov. Kot alternativne možnosti so anketiranci navajali 

možnost dela preko javnih del, študentskega servisa in zaposlitev na prostem delovnem 

mestu. 

 

Ključne besede: vloga mentorja, naloge mentorja, praktično pedagoško usposabljanje, 

pripravništvo, strokovni izpit. 

  



SUMMARY 

Education in institutions and knowledge gained "in the classroom or lecture" applies to 

theoretical knowledge, which has to be put into practice. The role of the mentor in public 

kindergartens should therefore be integration between a theoretical starting point, knowledge 

gained by the students during education, and real-life situations in kindergarten. Mentors’ 

tasks vary because theoretical knowledge and educational work varies from student to student 

as well. In the theoretical part of this paper I referenced some historical reviews of mentoring, 

roles and tasks of the mentor. Then I referenced the expert opinion and research in the field of 

mentoring and then divided the topic into three parts or areas where kindergarten teachers 

may decide to carry out the work of the mentor (practical pedagogical training, 

apprenticeships and professional examination). The empirical part consists of information 

obtained from research that I conducted with online surveys. A total of 192 interviewees 

(kindergarten teachers employed in public kindergartens who are already engaged in the work 

of the mentor) participated. The data obtained showed that mentors take over the tasks of 

mentoring because it represents an opportunity to share their knowledge and help others. 

Respondents’ opinion on assistance in improving the performance of the tasks of the mentor 

was that they would gain most from in-house education with the kindergartens management 

before the mentorship begins. Based on the answers of the 126 respondents, apprenticeships 

are carried out in half of the cases. As an alternative, the respondents suggested the possibility 

of working in a kindergarten by public work, student service and employment in the vacancy. 

 

Key words: the role of mentor, mentors tasks, practical pedagogical training, apprenticeship, 

professional examination. 
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1 UVOD  

Teoretični del se začne z zgodovinskim pregledom pomena vloge in nalog mentorja. Med 

omenjenim pregledom so navedeni tudi začetki vrtcev na Slovenskem. V nadaljevanju sem se 

osredotočila na vlogo in naloge mentorja, kot jih vidijo različni avtorji. Opisala sem vpliv 

mentorja, ki ga lahko ima le-ta na mentoriranca. Kako s svojimi izkušnjami, mnenji in 

pristopi, ki jih ima do pedagoškega dela, mentoriranja in okolja, sooblikuje dijaka ali študenta, 

ki odkriva in spoznava delo vzgojitelja. Vloga in naloge mentorja so predstavljene glede na 

stopnjo mentorirančevega predznanja in izkušenj. Sledi predstavitev praktičnega pedagoškega 

usposabljanja, ki ga sestavljajo trije različni načini pridobivanja izkušenj in nekaj opisov 

praktičnega usposabljanja v drugih državah. Nato je predstavljeno pripravništvo in področje 

strokovnega izpita.  

Empirični del je sestavljen iz pridobljenih podatkov na vseh prej omenjenih področjih. 

Zanimalo me je stanje mentoriranja v javnih vrtcih oziroma kako mentorji opravljajo svoje 

delo. Preverjala sem povezave med usposobljenostjo praktikantov, ki so se izobraževali na 

srednjih šolah vzgojiteljske smeri in na fakultetah s pedagoško usmeritvijo, ter praktikanti, ki 

se prvotno niso izobraževali na srednjih šolah in fakultetah s pedagoško usmeritvijo oz. so v 

času izobraževanja opravljali program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje (prekvalifikacija) 

ter med številom skupin v enoti, kjer so mentorji zaposleni in številom strokovnih 

izobraževanj. Pridobljene podatke sem uporabila za ugotavljanje morebitne povezave med 

ocenami pomena prevzema nalog mentorjev in številom mentoriranj na posameznem 

področju ali zgolj na enem, med delovno dobo in številom opravljenih nalog ter številom 

opravljenih mentoriranj in mnenjem o ustreznosti organizacij praktičnega pedagoškega 

usposabljanja, pripravništva ter strokovnega izpita. 

Raziskava osvetljuje stanje v slovenskih javnih vrtcih na področju mentoriranja pri izvajanju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja, pripravništva in strokovnega izpita. Pregled in opis 

navedenega bi lahko spodbudila vzgojitelje k evalvaciji svojega dela, ki ga opravljajo kot 

mentorji, ter posledično k izboljšanju kakovosti vrtcev. Opravljena raziskava predstavlja 

izhodišče za nadaljnja, bolj poglobljena raziskovanja na navedenih področjih.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2. 1  ZGODOVINA MENTORSTVA  

Mentoriranje ima dolgo pedagoško tradicijo. V nadaljevanju so predstavljene razmere 

usposabljanja učiteljev in razvoj pomena mentorja od nastanka osnovne šole na Slovenskem. 

V Angliji je bilo leta 1846 v šolah pogosto navada, da so poučevali 13-letniki brez posebnih 

priprav in izobraževanj. Še leto prej so se učili skupaj s sošolci, nato so jih postavili v vlogo 

učitelja, v kateri so se morali znajti sami. Omenjeni sistem je sicer določal popoldanska 

usposabljanja za nove učitelje, vendar jih v praksi niso izvajali. Slednji so imeli po preteku 

petih let možnost potegovanja za štipendijo, s katero bi si lahko pridobili diplomo. Tisti, ki so 

možnost izkoristili, so v času dvoletnega študija veljali za izkušene praktike, saj so imeli s 

poučevanjem že 5 let izkušenj. Praksi je bilo tako namenjeno le šest tednov. Večina učiteljev 

možnosti za štipendijo ni izkoristila in je brez potrebnega certifikata ostala na delovnem 

mestu asistenta, za katero so bili plačani manj od svojih učiteljskih kolegov. Opisan način 

usposabljanja učiteljev se je obdržal do leta 1950 (Gardner, 1993, v Furlong in Maynard, 

1995; Furlong in Maynard, 1995). 

Gardner (prav tam) označuje omenjen sistem učenec-učitelj predvsem kot zapolnitev vrzeli 

med 13 in 18 letom starosti, ko so se lahko vpisali na kolidže. Izpostavlja tudi problem, da je 

učenje potekalo izključno v šolah, kjer ni bilo profesionalnega nadzora. Učitelji so imeli 

popolno kontrolo. Nadaljevanje šolanja na kolidžih je pripomoglo, da so se lahko učitelji, ki 

so prihajali iz nižjih socialnih slojev, distancirali od staršev otrok, ki so jih poučevali, saj so 

sami stremeli k boljšemu socialnemu položaju. 

Problem pomanjkanja profesionalnega nadzora se je uredil okoli leta 1920, ko so vlogo 

usposabljanja bodočih učiteljev prevzeli kolidži. Povod je bilo naraščanje števila študentov, ki 

niso imeli predhodnih praktičnih izkušenj s poučevanjem (Furlong in Maynard, 1995). 

Bell (1981, v Furlong in Maynard, 1995) opisuje spremembe v cilju izobraževanja na 

omenjenih kolidžih. Po prvi svetovni vojni je izkušena profesorica, zadolžena za poučevanje 

praktičnega učenja, skrbela tudi za študentov moralni razvoj. Potreba po vzgoji moralnega, 

samodiscipliniranega posameznika je prešla v potrebo po bolj »naprednem« izobraževanju, v 

katerem je v središču otrok. Ponovno je prišlo do problemov, saj se je ravnovesje med 

akademskim znanjem in praktičnimi pedagoškimi veščinami prevesilo zaradi dodanih novih 

predmetov (sociologija, psihologija, filozofija in zgodovina). Cilj dodanih predmetov je bil 

izobraziti posameznike, ki bi lahko razpravljali o pedagoških problemih, in ne zgolj izobraziti 
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bodoče učitelje v praktične eksperte. Poleg omenjenega je z dodatnimi predmeti študij postal 

dovolj zahteven, da je lahko »opravičil« doseženo stopnje izobrazbe. Glede pridobivanja 

izkušenj poučevanja so se morali študenti ponovno znajti sami. 

 

Razmere v šolah pri nas opisujeta avtorici Cencič in Cencič (1994). Od leta 1774 je status šol 

urejal Zakon o osnovnih šolah (tudi Schmidt, 1988a; Šuštar, 2012). Schmidt (prav tam) 

poudarja, da je bil pomen osnovne šole, ki je bila nujna za vzgojo novega potrošnika, 

vzpostavljen s strani države že leta 1761 (prva navodila za šole z možnostjo učenja branja, 

pisanja in računanja). Avtorici (prav tam) opisujeta razmere usposabljanja bodočih učiteljev. 

Pedagoške tečaje, ki so izobraževali bodoče učitelje, so vodili izšolani učitelji. Sprva so tečaji 

trajali nekaj dni, kasneje tri mesece. Avtorji Arko, Culiberg, Sraka, Pirc, Špenko in Inkret 

(1999) omenjajo tečaje, ki so trajali od treh mesecev do enega leta. Učenje na omenjenih 

tečajih je potekalo preko opazovanj, kjer možnosti za praktično izvajanje skoraj ni bilo. 

Kasneje so se ustanovila učiteljišča za moške, ženske pa so se morale znajti same. Ob 

spremembi dolžine izobraževanja učiteljev na dve leti avtorici (prav tam) navajata še vedno 

prisotna opazovanja in redke nastope. Schmidt (prav tam) navaja razlike v pedagoških 

pristopih učiteljev osnovnih šol. S pojavom omenjenih tečajev je stopilo v ospredje učenje 

skupine oz. razreda (do sedaj so učitelji izvajali individualno poučevanje), skupno branje iz 

enakih knjig (vsak učenec prebere del poglavja) in učenje stavkov preko učiteljevega 

zapisovanja prvih črk besed v tabele ter administracija šole. 

Šuštar (prav tam) označuje leto 1869 kot začetek modernizacije osnovne šole. S tretjim 

Zakonom o osnovni šoli so uvedli izobraževanja učiteljev, njihove plače, razširili predmetnik 

in zagotovili sredstva. Avtor tudi opisuje težke razmere (socialni status), s katerimi so se 

srečevali dečki pri šolanju (predvsem pri študiju na gimnazijah). Dekleta so do srednješolske 

izobrazbe prišle še težje. Na voljo so imele učiteljišča (Schmidt, 1988b, navaja leta 1869 

učiteljišča v Celovcu, Ljubljani, Trstu in Gorici) in višje dekliške liceje in še to le tiste, ki so 

prihajale iz premožnejših družin. Število učiteljic naj bi leta 1875 začelo naraščati. Pred drugo 

svetovno vojno je bilo v populaciji učiteljev že skoraj 2/3 učiteljic. Schmidt (prav tam) 

opisuje tretji Zakon o osnovni šoli kot izhodišče za izenačitev možnosti žensk za opravljanje 

učiteljskega poklica. 

Cencič in Cencič (prav tam) omenjata začetke tako imenovanih vadnic v letu 1869. Vodili so 

jih »vadniški učitelji«, ki so imeli nalogo prikazati discipliniranje, vzgajanje in nadzorovanje 

učencev. Poleg praktičnih prikazov so imeli za učenje poučevanja tudi teoretične predmete 

(pedagogiko in posebno metodiko praktičnih vaj). V tem času so postale osnovne šole 
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osemletne, ustanove za izobraževanje učiteljev in učiteljic pa štiriletne. Avtorici omenjata 

opravljanje nastopov v tretjem letniku. Bodoči učitelji so najprej dobili temo, se nato pisno 

pripravili in naslednji dan, pred vadniškim učiteljem, ravnateljem in učiteljem predmeta, 

katerega nastop so opravljali, le-tega izvedli v pravilnem knjižnem jeziku. Hospitacije so 

potekale v vadnicah in na drugih šolah. Opazovanja pri hospitacijah so si morali zapisovati. 

Hospitacije je izvajal tudi ravnatelj učiteljišč. Opazoval je učitelje in jim dajal povratne 

informacije o njihovem delu. S tem naj bi bodočim učiteljem zagotovili dobre vzore. Se je pa 

pojavil problem predvsem na podeželju, kjer so imeli primere enorazrednih šol. Učitelj se je 

moral sam znajti s poučevanjem razreda, kjer so bili učenci različno stari. Spremembe, kot je 

podaljšanje izobraževanja iz štirih na pet let, vključitev problema enorazrednih šol v predmet 

praktičnega učenja ter izvajanje hospitacij in nastopov v četrtem in petem razredu z možnostjo 

prikaza dela v kombiniranih razredih, avtorici (prav tam) navajata za leto 1941. 

Šuštar (povzeto po Dimnik, 1904; Stritar, 1906; Bežek, 1917; Matičič, 1987) opisuje različne 

spomine, ki se navezujejo na podobo učitelja. Čeprav naj bi pred letom 1870 za disciplino 

skrbeli s pomočjo palice, so tudi navedbe o naklonjenosti učencev do njihovih učiteljev. Na 

splošno so veljale učiteljice za bolj prijazne in potrpežljive od njihovih moških kolegov. 

Uporaba tepeža kot obliko discipliniranja oz. opuščanje omenjene kazni avtor označuje s 

koncem 19. stoletja.  

Med drugo svetovno vojno so se bodoči učitelji lahko usposabljali na pedagoških tečajih in 

učiteljiščih. Praktično usposabljanje se je vrnilo v obliko posnemanja vzornih ur. Kritičnih 

ocen in razgovor ni bilo. Po drugi svetovni vojni so bili omenjeni pedagoški tečaji še vedno 

usmerjeni predvsem v posnemanje zglednih nastopov, medtem ko so bila učiteljišča (sedaj 

štiri- ali petletna) bolje organizirana in so podpirala praktično učenje in strokovno znanje. Na 

področju praktičnih izkušenj so učiteljišča sodelovala s hospitacijskimi šolami. Z omenjenim 

sodelovanjem so zagotavljali enotnost vzgojnih ciljev (obeh ustanov), usposabljanje bodočih 

učiteljev s praktičnim delom v razredu ter povezovanjem teoretičnega znanja s prakso (Cencič 

in Cencič, prav tam).  

V nadaljevanju avtorici (prav tam) navajata osamosvojitev hospitacijskih šol in posamezne 

učitelje, ki so postali mentorji ter sodelavci učiteljišča. Sodelovali so s profesorji metodike s 

ciljem po čim boljšem usposabljanju bodočih učiteljev. Omenjena vloga je bila mentorjem 

javno priznana in vrednotena. 

Praktično usposabljanje na učiteljiščih je bilo sestavljeno iz hospitacij, nastopov in prakse. 

Hospitacije, ki so jih izvajali dijaki učiteljišč, so potekale v tretjem, četrtem in petem letniku. 

Dijaki so hospitirali eno uro ali cel dan. Po vsaki hospitaciji so sledili razgovori s ciljem 
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kritične ocene. Dijak je moral obvezno zapisovati dogajanje in o njem poročati na posebnih 

urah. Cilj celodnevnih hospitacij je bilo spoznati delo učitelja in mu biti v pomoč, spoznati 

učence, se seznaniti z administrativnim delom učitelja in pripraviti pripomočke. 

Po navedbi avtoric (prav tam) so se nastopi izvajali v četrtem in petem letniku. Dijak je moral 

pred nastopom napisati pripravo. Lahko se je posvetoval s profesorji učiteljišča ali učitelji 

osnovne šole, ki so bili vključeni v praktično usposabljanje. Po nastopu je sledila analiza, 

končno oceno je podal profesor metodike.  

Praksa kot tretji del praktičnega usposabljanja je trajala tri tedne, izvajali so jo dijaki v petem 

letniku. Najprej so dijaki dva dneva le hospitirali, nato pa samostojno vodili razred 

(pedagoško in administrativno delo). V pomoč so jim bili razredniki razreda, v katerem so 

prakso opravljali. Poleg spremljanja in pomoči pri pripravi in izvedbi ter pripomočkih so 

morali razredniki vsak dan pregledovati pisne priprave dijaka, ki je opravljal prakso. Poleg 

samostojnega vodenja celega razreda je praksa zajemala tudi udeleževanje konferenc, 

govorilnih ur in sestankov za starše, krožkov ipd. (Cencič in Cencič, prav tam) 

Leta 1949 ustanovljena Srednja vzgojiteljska šola naj bi imela ob ustanovitvi problem s 

pomanjkanjem dijakinj. Da so lahko izobraževali vsaj dva oddelka, so vključili dijakinje z 

učiteljišča, ki so kasneje ostale na srednji šoli in se niso vrnile na prvotno izobraževanje. 

Omenjena ustanova je tako vodila dva oddelka štiriletne šole (za vzgojiteljice) in tri enoletne 

tečaje (za pomožne vzgojiteljice). Za izobraževanje je bilo zadolženih 15 rednih in honorarnih 

učiteljev. Predmetnik se je z manjšimi spremembami obdržal do leta 1958. Predmetu 

Predšolski pedagogiki s prakso je bilo namenjeno 15 ur (Arko idr., 1999). Potrebe po večjem 

povezovanju teorije in prakse naj bi, po mnenju avtorjev (prav tam), botrovale spremembi 

dolžine izobraževanja vzgojiteljev na pet let. Praktičnemu delu v vrtcu je bil tako namenjen en 

dan v tednu. Praktično delo je bilo sestavljeno iz krajših nastopov, hospitacij, ki so jih izvajali 

v četrtem in petem letniku, ter strnjene prakse v petem letniku, ki je trajala šest tednov. 

Pomanjkanje povezovanja med teorijo in prakso se je ponovno pojavilo po letu 1974, ko se je 

petletni program preoblikoval v štiriletnega. Avtorji (prav tam) navajajo rešitve z dodajanjem 

ur praktičnega izvajanja po letu 1981. Dijaki so morali tako opraviti 360 ur ali 9 tednov 

delovne prakse. 

Avtorici Cencič in Cencič (prav tam) opozarjata na pomanjkanje pedagoške prakse tudi na 

pedagoških akademijah v Ljubljani in Mariboru leta 1964. Problem je nastal pri izvajanju 

hospitacij in nastopov. Akademije namreč niso imele izdelanega načrta oz. povezav z 

osnovnimi šolami, zato so se morali profesorji metodike znajti sami.  
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Avtorji Juriševič idr. (2005) so v arhivih Pedagoške fakultete v Ljubljani zasledili podatek, da 

je program Vzgoja predšolskih otrok na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v šolskem letu 

1985/1986 vključeval šest nastopov in dve hospitaciji v okviru strnjene prakse. Dolžina 

prakse ni bila zavedena, program pa je trajal dve leti. Leta 1990 je sledilo preimenovanje 

nekaterih programov na omenjeni fakulteti in krčenje ur praktičnega pedagoškega 

usposabljanja. V šolskem letu 1990/1991 je program Vzgoja predšolskih otrok vključeval šest 

nastopov in 120 ur strnjene prakse v drugem letniku. Leto kasneje avtorji podatka za nastope 

niso našli, pri strnjeni praksi pa navajajo 90 ur, prav tako v drugem letniku. Avtorici Cencič in 

Cencič (1994) izpostavljata problem krčenja enomesečne prakse na dva tedna in izvajanje v 

skupinah od tri do deset študentov. Študent je tako samostojno poučeval le dan ali dva. Poleg 

pedagoškega dela v oddelku se je moral spoznati še z roditeljskimi sestanki, govorilnimi 

urami, krožki ipd., kar je dodatno vplivalo na pomanjkanje možnosti za samostojno 

poučevanje. Leta 1995 se je program Vzgoja predšolskih otrok podaljšal iz dveh na tri leta. V 

drugem letniku so morali študenti opraviti 60 ur strnjene prakse, v tretjem letniku pa 120 ur 

(Juriševič idr., 2005). 

 

Razmere v vrtcih 

Po navedbi avtorice Pavlič (1991) se je prvi vrtec pri nas ustanovil leta 1837. Kljub prepovedi 

vrtcev do leta 1860 zaradi nasprotujočih se političnih mnenj v Prusiji, je bila prva šola za 

negovalke odprta leta 1850. Otroške vrtce je avstrijsko ministrstvo uradno potrdilo 1872 ter 

hkrati poskrbelo za izobraževanje vzgojiteljic. V nadaljevanju avtorica (prav tam) opisuje 

potrebe po vrtcih predvsem zaradi praktičnih razlogov. Vrtci so namreč predstavljali primerno 

rešitev za otroke staršev, ki so odhajali na delo in niso imeli ustreznega varstva.  

Pred drugo svetovno vojno so bile potrebe družin po varstvu otrok odvisne predvsem od 

socialnega statusa le-te. V revnih, kmečkih družinah so bili otroci že zelo zgodaj uvedeni v 

delovne obveznosti. Nekatera gospodinjska opravila so dodelili že triletnikom. Petletne 

deklice so bile zadolžene za skrb mlajših sorojencev. Če je bilo v družini otrok preveč, so 

sedemletnike pošiljali za pastirce in pastirice ter pestrne. Opisane naloge sta delila, največkrat 

glede na spol, oče in mati. V delavskih družinah so bili otroci, v primerjavi s kmečkimi, 

deležni precej manj delovnih obveznosti. V bogatejših, mestnih družinah je bilo fizično delo 

označeno za manjvredno in nezaželeno (Ramšak, 2003; Tomažič, 1990; Brumen, 2000; Sok, 

2003; Rožman, 2004; Stanonik, 1992–1993; Brumen, 1995, v Turk Niskač in Močnik, 2012). 



16 
 

Splošno mnenje o potrebi po izobrazbi se je le počasi spreminjalo. Sprva so bile šole le škoda 

časa, ki bi ga lahko otroci bolj koristno porabili. Med svetovnima vojnama je imelo delo v 

kmečkih družinah še vedno prednost. V mestnih družinah in predvsem delavskih družinah pa 

se je pojavila potreba po pridobitvi in kopičenju znanja. Bistvo šolanja so starši videli v 

možnosti, da bodo njihovi otroci presegli gospodarske zmožnosti njih samih (Kremenšek, 

1970; Močnik, 2011, v Turk Niskač in Močnik, 2012).  

Kljub opisanim težavam in različnih mnenjih o potrebah po vrtcih so se omenjene ustanove 

ustanavljale v številnih mestih. Zack (1911, v Pavlič, 1991) navaja leta 1756 ustanovljen vrtec 

v Mariboru, kjer sta mati in sin učila otroke biti tiho, sedeti, prepoznati črke in moliti. Bonin 

(2012) opisuje leta 1839 ustanovljen vrtec v Kopru. Leta 1873 je postal občinski in s 

sprejemom otrok starih od tri do šest let omogočal materam možnost za delo. Otrokom je bila 

zagotovljena igra in gibanje na prostem, saj naj bi omenjeni dejavnosti vplivali na fizične in 

umske sposobnosti otrok in posledično celotne družbe. Vzgajalo se je v verskem duhu, fizična 

kazen pa je bila strogo prepovedana. Leta 1920 naj bi vrtec obiskovalo 70 otrok. Za vzgojo, 

kuhinjo in čiščenje sta bili zadolženi dve osebi, za vodenje ustanove pa trije upravniki. 

Pet let pred ustanovitvijo koprskega dobrodelnega vrtca je bilo v Ljubljani ustanovljeno 

zavetišče za varovanje malih otrok. Omenjena ustanova predstavlja začetek organiziranih 

vrtcev na področju današnje Slovenije. Sprejeli so 109 otrok, starih od dve do pet let. Starši 

otrok so bili zaposleni, vendar iz nižjega sloja. Za varovanje sta bila odgovorna vzgojitelj, ki 

se je izobrazil v Gradcu, in nadzornica oz. varuška. V zavetišču sta bili prisotni tudi dve 

članici posebnega ženskega odbora, ki sta skrbeli predvsem za nadzor prostorov in obrokov 

ter po potrebi razdeljevali oblačila. Vzgoja je tudi tu potekala v verskem smislu, s 

prizadevanjem vzgojiti koristne in disciplinirane državljane. Delovanje vrtca je bilo odvisno 

predvsem od pridobivanja denarja bogatejših meščanov. Država in občina nista prispevali 

nobene denarne pomoči (Radics, 1909, v Selišnik, 2012; Pavlič, 1991).  

Zavetišče (zavod se je leta 1885 preimenoval v vrtec) je obiskovalo čedalje več otrok. Pavlič 

(prav tam) navaja podatek, da je bilo leta 1868 sprejetih 190 otrok. Število oseb, ki so skrbele 

za otroke, se ni večalo, le menjavalo. Določbo, ki zagotavlja eno varuhinjo na 20 otrok, so 

sprejeli leta 1881. Po podatkih Poročila o javnih in privatnih šolah v šolskem letu 1889/90 je 

zavedeno, da je v sedmih vrtcih, ki so delovali na območju Ljubljane, delovalo 11 vzgojiteljic 

in se urilo 14 »hospitank«. Otroci (180 dečkov in 267 deklic) so bili razdeljeni v devet 

oddelkov.  
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Z ustanavljanjem nemških šol in otroških vrtcev se je pri nas začelo izvajati ponemčevanje. 

Pritiski so prihajali tudi s strani Italijanov. Narodna zavest se je širila preko narodnoobrambne 

Družbe sv. Cirila in Metoda, političnega šolskega društva Sloga ipd. S podpiranjem in 

ustanavljanjem otroških vrtcev je privedlo do predloga za peticijo o slovenskem učnem jeziku 

in ustanovitvijo tečaja na ženskem učiteljišču, ki bi učil vodenje otroških vrtcev. Viljelmina 

Frankova je prva ljubljanska strokovnjakinja za vrtce iz omenjene šole. Na območju 

Prekmurja je zaslediti podatke o prvi vzgojiteljski šoli leta 1840. Sprva je bila v Tolni, nato so 

jo preselili v Budimpešto (Pavlič, 1991).  

Z navajanjem Zakona o narodnih šolah (1933) avtorica opisuje razmere za vzpostavitev šol in 

zavetišč leta 1933. Vzgojitelji zavetišč so bili učitelji osnovnih šol, nadzorno osebje je moralo 

imeti ustrezno izobrazbo, sodelovalo je tudi »pomožno osebje«. Otroci so bili razdeljeni v dve 

starostni skupini z namenom lažjega dela. V prvo skupino so razvrstili otroke stare do dveh 

let, v drugo skupino pa otroke od dveh do štirih let. Za otroke so skrbele (hranile, kopale, 

prale, negovale in varovale) »negovalke oz. sestre pomočnice«, ki so se držale navodil 

zdravnika. Ker so otroci nastopili šolo s sedmim letom, so bili otroci od četrtega do sedmega 

leta razvrščeni v svojo skupino. Z njimi so že delali vzgojitelji oz. učitelji. Zakon je določal 

tudi prostorske zahteve in število prostorov ter namen le-teh (Pavlič, prav tam). 

 

V obdobju med obema svetovnima vojnama so v Ljubljani delovali štirje vrtci. Zavetišča, ki 

so bila sprva namenjena le šoloobveznim otrokom, so začela sprejemati tudi predšolske 

otroke. Otroci v zavetiščih so bili stari od treh do štirinajst let. V letu 1931 se je ponovno 

obudila misel o varovanju predšolskih otrok, vključno z dojenčki (ZAL LJU 24, v Selišnik, 

2012). Zagotavljanje varstva predšolskih otrok po drugi svetovni vojni pa Jeraj (2012) razlaga 

kot eno izmed spodbud povojne miselnosti, da so se lahko ženske zaposlile.  

V vrtec v Kopru je bilo leta 1945 vpisanih 126 otrok, starih od tri do šest let. Otroci so bili 

vzgajani po metodah sester Agazzi iz Brescie. Metode so poimenovane kot »izkušenjsko 

učenje«, vsebovala so praktična in ročna dela, risanje, petje in recitiranje. Prve zavrnitve 

otrok, zaradi normativov, so navedene za šolsko leto 1947/1948. Sprejetih je bilo 162 otrok. V 

nadaljevanju so ustanavljali vse več vrtcev. Večina je sprejemala otroke stare od štirih let 

naprej. Srečevali so se s težavami primernih prostorov in opreme ter osebja. Vrtci so bili del 

osnovnih šol in so spadali pod njihove uprave. Zaveden je podatek, da je bilo leta 1947 v vrtce 

sprejetih 281 otrok s 13 vzgojiteljicami. Šele leta 1952 so nastale »jasli«, kjer so sprejeli 

otroke stare do treh let (Ragoznica, 2012).  
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Pavlič (1991) opisuje izobraževanje vzgojiteljic. Pred letom 1805 vzgojiteljice oz. osebe, ki so 

odprle otroški vrtec, niso potrebovale ustrezne izobrazbe. Zaradi pomanjkanja možnosti 

pridobitve ustrezne izobrazbe so se dekleta izobraževala v zasebnih šolah, največkrat pod 

vodstvom redovnic, ki so same poučevale potrebne predmete. Spričevalo so pridobile po 

preverjanju s strani škofijskega nadzornika. Omenjeno izobraževanje pa učiteljic ni 

usposobilo za delo s predšolskimi otroki. Izobraževanje za delo vzgojiteljic se je pojavilo leta 

1868.  

Predmetnik na ženskem učiteljišču je vseboval: verouk, pedagogiko s praktičnimi vajami, 

učni jezik, zemljepis, zgodovino, aritmetiko in geometrijsko oblikovanje, prirodopis, 

prirodoslovje, lepopisje, prostoročno risanje, glasbo, ženska ročna dela in telovadbo. V 

kolikor je bil poleg učiteljišča tudi vrtec, so imele bodoče učiteljice dodatno uro pedagogike, 

na podlagi katere so se pripravile za delo vzgojiteljice. Po ministrskem ukazu iz leta 1872 je 

lahko vsaka vzgojiteljica, ki je dve leti opravljala svoje delo, vrtec tudi samostojno vodila 

(Pavlič, 1991). 

Izobraževanje za delo v vrtcu z opravljenim strokovnim izpitom je leta 1887 zaključilo 17 

»vrtnaric«. Vse naj bi tudi dobile zaposlitev. Na izobraževanje za delo v otroškem vrtcu so se 

lahko prijavila 16-letna dekleta, ki so izpolnjevala zahteve glede telesnega zdravja, predhodne 

izobrazbe (dokončana meščanska šola oz. opravljen razred potrebne stopnje), družbeni status, 

ki ga je zasedala njena družina in posluha. Pred začetkom izobraževanja so opravljale 

sprejemni izpit. Predmetnik je poleg verouka, vzgojeslovja in nauka o otroškem vrtcu, 

jezikoslovnega in stvarnega pouka, prostoročnega risanja, oblikovanja, petja in telovadbe, 

vseboval tudi osem ur praktičnih vaj v otroškem vrtcu. Avtorica navaja tudi sestanke in 

posvete vzgojiteljic z opravljenim strokovnim izpitom, ki so menile, da bi moralo 

izobraževanje zaradi zahtevnosti dela in mladosti kandidatk trajati vsaj dve leti (Pavlič, prav 

tam). 

Podrobnejši opis poteka opravljanja praktičnega izpita je iz leta 1933 in 1934, ko so sprejeli 

Zakon o narodnih šolah. Vzgojiteljice, ki so uspešno opravile »učiteljski zrelostni izpit« ali 

»učiteljski diplomski izpit«, so lahko po 12-mesečnem delu opravljale t. i. praktični izpit. 

Kandidatke so se na omenjeni izpit prijavile s prošnjo. Praktični nastop je bil sestavljen iz 

pisne priprave, ki jo je kandidatka oddala komisiji. Nato je sledil najmanj 40-minutni nastop, s 

katerim je kandidatka pokazala svojo samostojnost in zmožnost dela v vrtcu. Po nastopu je 

sledil zagovor. Izpitu pred komisijo pa je sledil pisni izpit. Vseboval je predmete pedagoških 

vsebin in državni jezik s književnostjo. Za vsak predmet so imeli na voljo štiri ure. Pri ustnem 

delu izpita je predsednik komisije preverjal administracijo in zakonodajo, strokovni učitelj 
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druge predmete. Pri »psihologiji malega otroka« in »nauka o otroških zabaviščih« (str. 169) 

so imeli na voljo 25 minut, za ostale predmete 15 minut (Pavlič, prav tam).  

Po vojni (1945) so se razmere v izobraževanju za delo v vrtcih pri nas počasi izoblikovale. 

Sprva so tečaji za vzgojiteljice trajali tri mesece, vendar so že takrat poudarjali, da bi morali 

trajati vsaj šest mesecev. Predlog je bil tudi mesec dni prakse in omejeno število kandidatk. 

Leta 1946 so se vzgojiteljice za delo v vrtcu izobraževale na enoletni šoli. Po odloku 

Ministrstva za znanost in kulturo iz leta 1949 so ustanovili »štiriletno srednjo strokovno šolo 

za vzgojiteljice«, »enoletno šolo za pomožne vzgojiteljice v Ljubljani« in »petmesečni tečaj 

za pomožno vzgojno osebje« (Pavlič, prav tam, tudi Arko idr., 1999). 

Cencič (2004, v Devjak in Polak, 2007) opisuje obdobje po vojni kot priložnost za pridobitev 

učiteljske izobrazbe. Negativna posledica omenjenega je prinesla izredno veliko novih 

učiteljev, ki so bili deležni manj strokovnega izobraževanja, s tem je učiteljskemu poklicu 

padel ugled. Marentič Požarnik (1988, v Devjak in Polak, 2007) označuje potrebo po večji 

strokovni usposobljenosti učiteljev kot posledico, ki je botrovala spremembam na področju 

izobraževanja učiteljev.  

 

Za izobraževanje strokovnih delavcev so tako sprva skrbela učiteljišča, Višja pedagoška šola 

(od 1947 do 1964), Srednja vzgojiteljska šola v Ljubljani, gimnazije pedagoške smeri, 

Pedagoška akademija v Ljubljani (od leta 1964 do leta 1991) in Mariboru. Višja pedagoška 

šola je vodila tri programe. Eden izmed njih je izobraževal vzgojitelje za delo v vzgojnih 

domovih. Pedagoška akademija v Ljubljani se je leta 1991 preimenovala v Pedagoško 

fakulteto v Ljubljani. Danes se bodoči vzgojitelji lahko izobražujejo še na Pedagoški fakulteti 

na Univerzi v Mariboru in Kopru (Cencič in Cencič, 1991; Arko idr, 1999; Devjak in Polak, 

2007; spletna stran Pedagoške fakultete v Ljubljani). 
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2. 2  VLOGA IN NALOGE MENTORJA 

Za razumevanje nalog mentorja avtorja Furlong in Maynard (1995) izpostavljata, da je 

potrebno najprej razumeti izobraževalni proces, v katerega je vključen bodoči učitelj med 

svojim izobraževanjem. Na proces usposabljanja učiteljev ima velik vpliv tudi država, kar je 

lahko problem, če so mnenja stroke preslišana. Državna merila oz. kompetence, katere 

uporabljajo kot merila za doseganje naziva učitelj, posledično tudi opredelijo naloge mentorja. 

Pri tem se postavlja vprašanje, kaj so kompetence.  

Po mnenju avtorjev (prav tam) si lahko kompetence razlagamo na dva načina. Prvi je bolj 

tradicionalen in enači kompetence z izvedljivostjo. Kompetence so označene kot zmožnost 

izvesti nalogo učinkovito. Opravljena naloga je v tem primeru merilo uspešnosti. Drugi vidik 

kompetenc naj bi poleg izvedljivosti vseboval še intelektualne, kognitivne in naravnanostne 

dimenzije (CNAA, 1992; v Furlong in Maynard, 1995).  

Cencič in Cencič (1994) opisujeta kompetence kot »sestavine učiteljevega ravnanja, ki so 

pomembne za kvaliteten pouk« (str. 23). Kompetenc oz. spretnosti je izredno veliko, vendar 

avtorici poudarjata, da so nekatere pomembnejše (načrtovanje pouka, motiviranje učencev, 

dajanje navodil, informiranje učencev, vrednotenje dosežkov, discipliniranje, spodbujanje, 

razlaga). Preden začnemo z urjenjem omenjenega, bi morali kompetence, ki naj bi jih 

študentje morali doseči, le-tem predstaviti in skupaj sestaviti seznam. 

Leta 1997 ustanovljen projekt DeSeCo se je ukvarjal z različnimi pojmovanji izraza 

kompetence na različnih področjih. Glavni cilj je bila vzpostavitev konceptualnih okvirjev o 

identifikaciji glavnih kompetenc ter pomagati definirati poglavitne cilje izobraževalnega 

sistema in vseživljenskega učenja (Swiss Statistics – DeSeCo, 2011). Kompetence so 

poimenovali kot »sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s 

pomočjo mobilizacije tako kognitivnih kot nekognitivnih vidikov delovanja« (Rychen in 

Salganik, 2003, str. 43, v Peklaj, 2006, str. 22). Kompetenca ni zgolj potencial, ki ga nekdo 

ima, ampak tudi uporaba le-te v različnih situacijah. Kompetence lahko razberemo v 

določenih dejavnostih ter se jih učimo, poučujemo in uporabimo v več kontekstih, saj so 

kompleksne (Peklaj, 2006).  

Določene kompetence naj bi imel tudi mentor. Valenčič Zuljan, Vogrinc, Brank, Pohar, 

Krištof in Bizjak (2007) navajajo naslednje: 

- andragoško znanje, 

- profesionalni odnos s sodelavci in pripravnikom ter timsko delo, 

- poznavanje kompetenc, ki naj bi jih pripravnik razvijal, 

- prepoznava in nadaljnji razvoj stopnje pripravnikovega znanja, 
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- spretnost v medsebojnih odnosih (sprejemanje in podajanje konstruktivnih kritik), 

- zmožnost povezovanja teorije in prakse ter spodbujanje reflektivnega razmišljanja, 

- organizacijske sposobnosti ter obvladovanje stresa. 

Poleg navedenega naj bi bil po Marentič Požarnik (2006) mentor sposoben tudi prikaza 

različnih metod in pristopov, pomoči pri načrtovanju, izvajanju in analizi dejavnosti, 

vzpostaviti razmerje med pomočjo in izzivom, predstaviti različne načine za opazovanje 

aktivnosti oz. dejavnosti, akcijsko raziskovati in ocenjevati. 

Puklek Levpušček idr. (2007, v Marentič Požarnik, 2007) so mentorjeve kompetence razdelili 

v tri sklope. »Ožje strokovne« zajemajo poznavanje različnih metod in pristopov, ki jih 

uporabljajo pri svojem delu, spodbujanje mentoriranca k refleksiji, prepoznava razvojne 

stopnje, na kateri je mentoriranec, podajanje ustreznih povratnih informacij in konsktruktivnih 

kritik, spodbujanje učenja iz lastnih izkušenj in povezovanje praktičnih izkušenj s teoretičnimi 

izhodišči. »Odnosnokomunikacijske« kompetence so sestavljene iz zmožnosti mentorja, da 

mentoriranca spodbuja pri razpravah oz. razgovorih, da empatično podpira samorefleksijo in 

zna ustrezno izzvati razmišljanja o spremembah. »Organizacijsko-administrativne« 

kompetence zajemajo usklajevanje mentorirančevega dela, sodelovanje z vodstvom in 

izobraževalno ustanovo, ocenjevanje oz. vodenje dokumentacije ipd. 

Smith in Alred (1993) pri izrazu kompetence opozarjata na pomanjkljivost. Po njunem 

mnenju je znanje poučevanja sestavljeno iz mnogo več kot zgolj kompetenc (npr. 

potrpežljivost, integriteta, užitek pri druženju z mladimi ipd.). Kot cilj usposabljanja učiteljev, 

poleg pridobitev ustreznih kompetenc, navajata tudi pomoč mentorja bodočim učiteljem pri 

tistem, kar potrebujejo. Potrebe se razlikujejo glede na posameznikove izkušnje, znanje in 

koncepte, ki jih ima. Pri tem pridejo do izraza mentorjeva sposobnost razumevanja, simpatije 

in človečnosti. Po mnenju avtorjev (prav tam) omenjenega ne moremo imenovati spretnosti in 

v nadaljevanju zastavljata vprašanje, kakšen tip človeka mora biti mentor. Navsezadnje je 

učenje poučevanja proces, pri katerem je posameznik vpet v celoti. 

Furlong in Maynard (1995) izpostavljata, da je eden izmed glavnih ciljev praktičnega dela 

pomagati dijaku oz. študentu, da doseže ter pokaže znanje in razumevanje nastale situacije pri 

pedagoškem delu. Slednje je precej težko spremljati, saj je opisanih situacij izredno veliko. 

Avtorja predlagata spremljanje oz. pregled na bolj formalen način. Misel zaključita s 

povzemanjem Jessepa, ki poudarja končni izdelek oz. uspešno zaključeno usposabljanje in ne 

temo oz. vsebino. Slednji (1991, v Furlong in Maynard, 1995) tudi poudarja, da bi moralo 

praktično usposabljanje oz. opazovanje situacij potekati v realnem okolju, z uporabo 

pripomočkov in sredstev, ki so dejansko na razpolago. Na podlagi navedenega naj bi imeli 
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ravno delodajalci in njihovi zaposleni dolžnost, da povedo, kakšne so zahteve za doseganje 

določenih kvalifikacij in nivoja praktičnega dela. 

Vlogo mentorja naj bi po mnenju Maynardove in Furlonga (1993) morali začeti raziskovati 

skozi potrebe mentoriranca. Šele z razumevanjem, kaj točno mentoriranec v danem trenutku 

potrebuje, lahko definiramo, kaj naj bi mentor počel. Naj si bodo mnenja o tem, kakšna vrsta 

učenja poteka v procesu mentoriranja, deljena, pa sta McIntyre in Hagger (1993) prepričana o 

neizpodbitnem dejstvu, da poteka učenje preko prakse. Naj bo razumevanje pedagoškega 

znanja bodočih učiteljev še tako jasno, poglobljeno in izpopolnjeno, šele s preizkušanjem tega 

razumevanja in razvijanjem v praksi lahko postane nekdo kompetenten učitelj. Učenje preko 

prakse pa je veliko bolj učinkovito, če je v pomoč izkušen, kompetenten učitelj. Vendar 

izkušnje še ne zagotavljajo, da bo nekdo dober mentor. Kot opozarjata Smith in Alred (1993), 

se lahko mlajši učitelj lažje poistoveti z mentorirancem, saj je bil sam ne dolgo nazaj v enaki 

situaciji. Avtorja zato trdita, da za nazivom dober mentor stoji človek kot oseba oz. celota. 

Niso dovolj zgolj izkušnje ali strokovna usposobljenost ali dolžina poučevanja. Zahtevnost 

nalog se kaže tudi pri prekrivanju. Kot mentorji morajo učitelji spodbujati bodoče učitelje, da 

odkrito govorijo o občutjih in napakah in to nekomu, ki jih na koncu oceni ali celo odloči, ali 

so delo opravili ali ne. 

Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi Corbett in Wright (1993). Postavljati izzive in nuditi 

podporo je precej zahtevno delo, ki zahteva priprave oz. čas. Pri omenjenem so imeli največ 

težav učitelji, ki so imeli upravljalne dolžnosti in namestniki ravnateljev. Ali je trpelo delo 

poučevanja ali upravljanja. Zato so se v vlogi mentorja najbolje znašli učitelji z manj delovnih 

izkušenj oz. tisti, ki so tudi sami pred kratkim zaključili »uvajanje«. Zanimiva je tudi njuna 

trditev, da se med načinom dela z otroki in načinom dela z mentorirancem ni pokazala nobena 

povezava.  

Mnenja mentorjev o tem, kaj je njihova naloga, opisujeta Elliott in Calderhead (1993). Večina 

je opisovala svoje delo kot biti dober poslušalec, prijatelj in omogočati oziroma organizirati 

izkušnje, kjer so novinci lahko opravili naloge, ki jim jih je zastavila pedagoška ustanova. 

Zabeležili so le en primer, kjer je mentor izpostavil tudi nalogo postavljanja izzivov za razvoj 

učenja in izkušenj. Zanimivo je, da so mentorji razumeli del nalog, ki so ga poimenovali biti 

dober poslušalec kot poslušanje mentorirančevih idej in podpora pri izpeljavi. Postavljanja 

vprašanj in provokacij so se posluževali le, če se ideja ni najbolje obnesla oz. so pri izpeljavi 

nastale težave. Večino primerov, ki so jih mentorji izpostavljali, so doživeli sami v lastnih 

učilnicah, le redki so predstavili delo svojih sodelavcev na šoli. 
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Nekateri mentorji so napredek mentoriranca videli v količini samostojnega dela. Če so 

začetniki na začetku samostojno vodili razred pol ure, so očitno izredno napredovali, če so bili 

sposobni prevzeti delo za cel dan. Podobno je tudi pri številu otrok, ki so jih učili (sprva 

manjša skupina, nato cel razred). Mnenja o obremenitvi so si izredno različna. Medtem ko so 

nekateri opisovali, da so delo mentorja opravljali tako rekoč sproti, so nekateri navajali 

posvečanju veliko prostega časa branju in načrtovanju izvajanja strokovnih nalog v praksi.  

 

Pogledi na proces izobraževanja in posledično na vlogo mentorja so torej različni. Peklaj 

(2006) opozarja na spremembe mentorjeve vloge. Po njenem mnenju so bili mentorji v 

preteklosti zadolženi za prikaz učne situacije (opazovanje strokovnjaka pri delu, kar opisuje 

tudi Zelena knjiga, 2001 in Marentič Požarnik, 2007), danes pa je vloga mentorja spodbujanje 

in vodenje začetnika v kritično razmišljanje o lastnem delu in k učenju iz izkušenj. Izpostavlja 

se pomen profesionalizma. Novi učitelji bi morali znati razvijati strokovno avtonomijo in biti 

dejavni pri vključevanju sprememb (Zelena knjiga, 2001). Marentič Požarnik (2007) opisuje 

kognitivne spremembe pri določanju mentorjeve vloge. Učenje določenih spretnosti in 

načinov opazovanja je premalo. Potrebno je spodbujanje profesionalnosti v smislu opazovanja 

in ocenjevanja dejavnosti z različnih zornih kotov. Opisano dosežemo z modeli opazovanja 

(hospitiranje izkušenega praktika), aktivnim sodelovanjem oz. izvajanjem opazovanih metod 

in pristopov (lastne izkušnje) ter refleksijo izvajanega (ubeseditev in razmišljanje o videnem 

in načrtovanje za naprej). Avtorji Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin (2007) so 

mnenja, da je mentor oseba, ki spodbuja, načrtuje dejavnosti za nove izkušnje, pomaga, olajša 

delo in učenje, varuje varovanca pred prehudimi napakami in pomanjkanjem izkušenj. Dober 

mentor naj bi imel sposobnost razložiti, kaj je v ozadju zaznanega dogajanja ter spodbuja 

refleksijo. Predvsem naj bi mentorirancu pomagal doseči stopnjo samozavesti, pri kateri bo 

le-ta znal strokovno obrazložiti oz. zagovarjati svoja dejanja. Furlong in Maynard (1993 in 

1995) opisujeta štiri različne poglede oz. vloge. Mentor naj bi bil po Schonovem mnenju 

zadolžen za refleksijo praktične izkušnje bodočega učitelja. O´Hear poudarja pomen 

posnemanja izkušenega praktika (eksperta). Proces mentoriranja enači z nekakšnim naravnim 

darom (ne spretnostjo), ki ga učitelj ima in ga ni moč sistematično analizirati. Mentor v 

omenjenem služi kot model. Tretji pogled omenja mentorja kot trenerja, ki s pomočjo 

opazovanj in povratnih informacij pomaga bodočemu učitelju izločiti različne elemente 

poučevanja, s pomočjo katerih se lahko pripravi na svoj nastop. Četrti pogled vztraja pri 

trditvi, da je poučevanje kompleksna intelektualna in moralna aktivnost. Dewe trdi, da 

potrebuje mentor posebne spretnosti, s katerimi lahko pomaga bodočim učiteljem raziskovati 
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njihovo poučevanje in poučevanje drugih. Kot glavni problem vseh opisanih »pogledov« 

navajata avtorja (1995) pristranskost oz. dejstvo, da niso empirični. V svoji raziskavi sta prišla 

do dveh ugotovitev: 

- Kako pri praktičnem delu podpreti študenta, da mu bo v pomoč razviti pravo praktično 

znanje (izkušnje in koncepti) za temelj poučevanja? 

- Kako spodbuditi študenta pri razvijanju globljega in kompleksnejšega razumevanja 

svojih domnev pri izvajanju praktičnem poučevanja? 

 

Mentor lahko omogoči študentu, da le-ta opazuje oz. hospitira (mentorja ali druge učitelje), 

lahko opazuje študenta pri izvajanju pedagoškega dela in mu daje povratne informacije, lahko 

izvaja pedagoško delo skupaj s študentom, kjer si zadolžitve delita. Pri vseh treh oblikah mora 

mentor poznati študentovo stopnjo razvoja, saj bo le takrat učna potreba uspešno dosežena. 

Avtorja (prav tam) v nadaljevanju podajata nekaj stopenj študentovega razvoja in nalog ter 

strategij mentorja, ki naj bi se jih mentor poslužil. Poudarjata, da navedene stopnje niso toge 

oz. se lahko prekrivajo, saj je sam razvoj študentovega učenja precej kompleksnejši, da bi ga 

lahko enostavno opredelili v posamezne okvirje.  
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Glede na poudarek avtorjev (prav tam), da je poučevanje predvsem praktično delo, je 

razumljiva predpostavka, da se je možno pripraviti na praktično delo le preko praktičnih 

izkušenj. Pa vendar učitelj, ki prvič stopi pred učence, ni brez znanj o poučevanju. Vsi imamo 

svoje izkušnje iz svojih šolskih dni. Vendar je perspektiva opazovanja drugačna, še posebej 

razumevanje določenih delov pouka, na katere prej (ko so bili sami učenci) niso bili pozorni.  

Pri »začetnem poučevanju« je pomembno, da mentor pomaga študentu opaziti, prepoznati in 

razumeti različne spretnosti, ki so bile uporabljene v razredu. V začetku se večina študentov 

odloči za posnemanje rutine in strategij svojih učiteljev ali mentorjev, ki so jih opazovali pri 

delu. S prevzemanjem načinov dela drugih se študentovo profesionalno znanje lahko začne 

razvijati, saj je končno v realni situaciji, kjer si pridobiva izkušnje. Mentorji bi morali biti 

posebej pozorni na pritisk, ki ga študent lahko občuti. Situacijo, ko mora prevzeti vlogo 

učitelja in pred učenci vzpostaviti avtoriteto, je lahko težko breme. Z vpletanjem študenta v 

načrtovanje, vpetostjo v praktično delo, ko je študent sam aktiven, in pregledom opravljenega 

dela si študent pridobiva neprecenljive izkušnje in spoznava različne načine, kako uspešno 

voditi učence. 

Ko študent usvoji začetno rutino in je sposoben poučevati, se začne reflektivni pregled 

opravljenega dela. Šele ko študent razmišlja in ubesedi svoja dejanja, lahko izpelje koncepte 

in razume proces poučevanja. S tem pa pridobi tudi kontrolo nad svojim delom. Naloga 

mentorja je, da študenta pri vsem tem razmišljanju vodi. Izpostavi določeno dimenzijo 

poučevanja, na katero se lahko študent osredotoči, vodi njegovo videnje situacije, pomaga 

najti prave izraze in ga opogumlja, da razpravlja in ubesedi, kar ve. Pomembno je, da je 

mentor spreten pri prepoznavanju in argumentiranju pridobljenega znanja poučevanja, ki ga 

večina izkušenih praktikov jemlje za samoumevno. Pomembne so tudi spretnosti 

komuniciranja in interakcije pri študentovem soočanju z vzpostavljanjem avtoritete. Mentor 

lahko določen del izpostavi in razloži, lahko pa prepusti, da študent določeno situacijo opiše 

in razčleni sam. 

V stopnji »od poučevanja do učenja« se pokažejo prve slabosti oponašanja učiteljev. Dejanja 

študentov lahko izpadejo, kot da iščejo bližnjice. Pri svojem opazovanju so videli, da se 

učitelji ne pripravljajo tako temeljito kot oni sami. Vendar izkušeni učitelji lažje kompenzirajo 

nepredvidljive situacije v učilnici, medtem ko imajo študentje še vedno težave pri 

vzpostavljanju svoje podobe kot učitelj. Pri tem se še vedno sprašujejo o tem, kako bodo 

stopili pred učence, izkušeni učitelji pa se posvečajo temu, česa se bodo učenci naučili. Se 

pravi, da se znajo učitelji decentralizirati. Naloga mentorja na tej stopnji je, da spodbuja 

študenta k razmisleku o naravi in kvaliteti učne situacije, ki jo je slednji izvedel pred učenci. 



26 
 

Pomembno je tudi soočenje socialnega konteksta, v katerem poučevanje poteka. Študent naj 

spozna, da poučevanje ni zgolj prenos znanja in kopičenje dejstev oz. informacij. Šele ko 

dojame zapletenost omenjenega procesa, bo svojemu praktičnemu profesionalnemu znanju 

lahko dodal izobraževalno dimenzijo. Zelo pomembna je tudi vzpostavitev avtoritete in 

kontrole v razredu. Naj strah, da je veliko lažje poučevati, če učenci sedijo na stolih in 

poslušajo, ne prepreči izkušenj, ki so jih lahko deležni učenci, če so pri učni uri aktivni in 

lahko sodelujejo. Študentov pogled na način, kako se učenci učijo in kakšna je njegova vloga 

kot učitelj, je na začetku lahko precej naivna. Proces do realne podobe pa je lahko precej 

zapleten in zahteven. Naloga mentorja je, da spodbuja kritično oceno dela in učinkovitosti. Pri 

študentu, ki je precej neprepričan v svoje poučevalne sposobnosti, mora mentor poskrbeti še 

za podporo. Ob vsem naštetem ima mentor torej precej zahtevno nalogo. Ponovno je dobro 

uvesti hospitiranje. Študent naj opazuje delo v učilnici, vendar naj se osredotoči na učence. 

Kako so se lotili nalog in kako so jih razumeli. Naslednja naloga je, da naj študent pripravi 

dejavnost ali več zaporednih dejavnosti. Refleksija na koncu naj vsebuje predvsem vprašanja 

in pregled samega načrtovanja, kot je navedeno v tabeli (Furlong in Maynard, 1995). 

 

Učenje učencev 

Česa želiš, da se učenci naučijo? 

Zakaj? 

Kakšna je povezava med prejšnjim in bodočim učenjem ter njihovim 

življenjem izven šole? 

Vsebina 

Kakšna je predvidena narava poučevanja (dejstva, koncepti, postopek)? 

Kakšna je povezava z drugimi vidiki poučevane vsebine? 

Ali se upoštevajo temeljni procesi, ki so povezani s poučevano vsebino? 

Širša vprašanja 

Kaj je po tvojem mnenju narava učiteljeve vloge pri spodbujanju učenja 

(prenašalec, posrednik ipd.)? 

Kako se učenci najbolje učijo: tako da se jim pove, da tvorijo svoje 

razumevanje, da naredijo? 

 

Stopnje »avtonomnega poučevanja« je izredno težko enotno definirati. Priprava na omenjeno 

stopnjo lahko postavi le temelje za nadaljnji razvoj. Bolj ko študentje pridobivajo na 

samozavesti, bolj prevzemajo odgovornost za svoj profesionalni razvoj (širitev poznavanja 

strategij učenja, globlje razumevanje zapletenosti poučevanja in učenja, upoštevanje socialne, 

moralne in politične razsežnosti izobraževalnega dela). Pri naštetem jih mora mentor 

spodbujati. Še vedno bodo trenutki, ko naj mentor vstopi kot model, trener ali kritični 
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prijatelj, vendar naj se ne boji biti nekdo, ki skupaj s študentom išče oz. poizveduje (Rudduck 

in Sigsworth, 1985, v Furlong in Maynard, 1995). Skupno iskanje oz. poizvedovanje pripelje 

do bolj odprtega in enakovrednega odnosa, kar naj bi še dodatno spodbujalo študenta k večji 

odgovornosti do lastnega učenja. Mentorjeva naloga se nato malce spremeni. Pri hospitiranju 

študenta naj bi bil mentor pozoren na vidike, ki jih določi študent (želi izboljšati novo 

strategijo ali način dela) in nato poda povratno informacijo. S tem pridobi študent izkušnje, 

kako podajati samoocene.  

Po vseh pridobljenih izkušnjah in boljši samozavesti avtorja (prav tam) predlagata, da se 

študent še vedno vključi v poučevanje skupaj z mentorjem ali drugim izkušenim učiteljem. 

Skupaj naj načrtujeta, izvedeta in reflektirata dejavnost. Oba naj bosta enakovredna. Vloga 

mentorja ne bo več biti oseba, ki vse ve. Pomembno je, da se odprejo vprašanja o zapletenosti 

odločitev, morebitnih dilemah in posledicah poučevanja. V kolikor bo študent deležen 

enakega programa v izobraževalni ustanovi, se bo resnično lahko poglobil in razumel 

temeljna znanja o praktičnem delu. 

Glede na različno stopnjo mentorirančevega predznanja in izkušenj McIntyre in Hagger 

(1993) imenujeta in opisujeta štiri različne strategije, ki se jih mentorji lahko poslužijo. 

»Skupno poučevanje« predstavlja prednost razbremenitve mentoriranca pri samostojnem 

prevzemu dela. Načrtovanje, izvedba in analiza poteka vzajemno. Delo oz. odgovornost je 

porazdeljena, tako da se začetnik lažje osredotoči le na del, za katerega je zadolžen. 

Omenjeno predstavlja primerno prilagoditev na mentorirančevo stopnjo usposobljenosti. 

Mentor pa lahko uporabi način dela, ki se ga navadno ne bi poslužil, saj ima pri delu na voljo 

dodatno osebo. Od poučevanja dveh učiteljev imajo lahko veliko koristi tudi učenci. »Dostop 

do mentorjevega znanja obrti« je strategija, ki zagotavlja vpogled mentoriranca v delo učitelja 

preko načrtovanja naslednjega poučevanja skozi oči izkušenega praktika. Avtorja (prav tam) 

trdita, da je težko doseči, da mentor ubesedi in ne posploši svojega načina dela (predvsem 

odzivi mentorja na reakcije oz. situacije pri poučevanju, ki se jih lahko hitro označi za rutino). 

Mentoriranec lahko opisano doseže tako, da opazuje določeno situacijo in mentorja na koncu 

vpraša za pojasnilo. Pri tem je pomembno, da je čas dejansko namenjen refleksiji. Učitelj 

mentor se lahko posluži tudi spretnosti sodelavca in tako mentorirancu zagotovi spoznavanje 

drugačnega načina dela, drugačnih strategij, ki jih uporablja drugi izkušen praktik. »Diskusija 

mentorirančevih idej« je strategija, ki zadeva mentorirančeve predispozicije glede dela 

poučevanja. Določeni načini poučevanja zaradi različnih vzrokov morda niso zaželeni, 

uspešni oz. primerni. Mentor ima pomembno vlogo pri kritični oceni in refleksiji omenjenega. 

»Upravljanje mentorirančevih učnih priložnosti« je edinstvena priložnost mentorja, da uskladi 
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sredstva, ki jih ima na voljo v delujočem okolju (šola) s potrebami mentoriranca, za katerega 

je odgovoren. Poleg tega ima priložnost spremljati mentorirančev razvoj in prilagoditi 

situacije za nadaljnji napredek. Ponovno je možno sodelovanje z drugim učiteljem na šoli, ki 

prinese pestrost in raznolikost poučevanja za razvoj novinca. Drugačen vpogled in način dela 

pa lahko izkoristi tudi mentor za oceno lastnega dela oz. svoj razvoj.  

 

D`Arbon (1993) pri predstavitvi avstralskega poskusnega modela pripravništva za dijake 

zadnjih letnikov navaja predstavitev sodelavcev in vključitev pripravnika v šolsko okolje kot 

pomemben del mentorjevih nalog. O pripravnikovem napredku naj bi se mentor posvetoval z 

ravnateljem in profesorjem univerze, ki je zadolžen za opravljanje pripravništva na šoli.  

Tudi Corbertt in Wright (1993) označujeta ravnatelja in naravnanost šole kot pomembna 

dejavnika v procesu mentoriranja. Nekdo, ki se želi učiti in postavlja vprašanja, se bo precej 

težko vklopil v okolje, kjer postavljanje vprašanj ni navada. V raziskavi, ki sta jo opisovali, so 

sodelovali z ravnatelji pri samem načrtovanju in s tem zagotovili pravo partnerstvo in deljeno 

odgovornost. Poleg omenjenega je bila vloga ravnateljev povezana z vzpostavitvijo kulture 

mentoriranja na celotni šoli. V nadaljevanju so se začele kazati razlike. Nekateri ravnatelji so 

želeli ostati vključeni v procesu, medtem ko so nekateri večino odgovornosti prenesli na 

mentorja. Zanimiva je vloga, ki so jo imeli ravnatelji v primeru nesoglasij oz. napetosti. V 

kolikor sta imela mentor in mentoriranec drugačne poglede na poučevanje, se je ravnatelj 

izkazal za tistega, ki razume oba vidika in zagotovi potrebne premore med sodelovanjem in 

sklepanjem kompromisov. V nekaterih primerih se ravnatelj ni želel vmešati, zato je moral 

vlogo prevzeti profesor iz izobraževalne ustanove, kjer pa potrebni »ukrepi« niso bili vedno 

učinkoviti.  

Feiman-Nemser, Parker in Zeichner (1993) so predstavili raziskavo o učenju učiteljev, ki so jo 

izvedli v državi Michigan. Zanimiv je opis 30-urnega obveznega tečaja za mentorje. 

Omenjeni tečaj predstavi mentorjem njihovo novo vlogo in zagotovi spretnosti in strategije, ki 

jih bodo potrebovali pri svojem delu, saj se delo mentorja in delo poučevanja razlikuje. 

Urjenje povezuje poglede o učenju in učenju poučevanja s posebnimi postopki in tehnikami, 

ki se lahko uporabljajo iz oči v oči oz. pri delu v učilnici. Poudarek je na raziskovanju, ki 

predstavlja tehtno znanje o poučevanju, katerega se ob pridobljenih modrostih prakse lahko 

posreduje začetniku. Mentorji zato potrebujejo priprave na to, kako pomagati novincem, da se 

soočijo s problemi. V uvodu omenjenega tečaja izkušeni učitelji opisujejo doživete »čudeže« 

in »travme«. Sledi predstavitev lokalnih predstavnikov države o postopkih in smernicah, ki se 
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jih morajo držati. Nato sledijo delavnice o stilih vodenja in preživetvenih spretnostih. Urjenje 

je načrtovano s predvidevanjem, da so se učitelji že udeleževali delavnic za graditev različnih 

spretnosti. V nadaljevanju se obravnavajo predlogi o načinu pomoči, kot je npr. mapa 

materialov, ki jih novinec lahko uporabi, usmeritev pri postopkih, kot je ocenjevanje, in pri 

vzpostavitvi odnosa z novincem. Program priprave prostora, razvijanja izvedljivih pravil in 

postopkov, spremljanja učenčevih odgovornosti, načrtovanja dejavnosti za prvi teden, 

vzdrževanja sistema upravljanja in organiziranja pouka sloni na preverjenih praktičnih 

programih, ki izhajajo iz raziskav o učinkovitem upravljanju.  

Urjenje omenjenih tečajev vsebuje tudi tehnike opazovanja in povratnih informacij (izzvanje 

občutij, izogibanje direktnim nasvetom, zagotoviti specifične pohvale, spisek uvodnih 

vprašanj pri posvetovanju npr. Kaj meniš o mojem prisostvovanju pri tvojem poučevanju?, So 

se učenci odzvali nate po tvojih pričakovanjih? in vprašanja za osredotočanje npr. Zakaj je po 

tvojem mnenju toliko učencev prišlo do tebe med sedenjem za mizo?, Kako bi lahko bila 

tvoja navodila bolj jasna?), kako pomagati novincu načrtovati učinkovito dejavnost, 

spoznavanje pomembnosti zapiskov pri opazovanju itn.  

Vse navedeno označuje lastnost, ki jo omenjata tudi Corbett in Wright (1993). Mentor naj bi 

bil po njuno razmišljujoč praktik, ki mora znati poslušati. Pri svojem delu sta organizirali 

srečanja mentorjev, kjer sta opazili, da imajo nekateri velike težave z aktivnim poslušanjem. 

Ne samo da niso sposobni poslušanja, pripravljene imajo univerzalne odgovore na težave 

mentorirancev, s katerimi mislijo, da so sposobni rešiti vse prepreke. Kot odgovor na to so se 

urjenja za mentorje in mentorirance osredotočila na razjasnjevanje in ponovno formulacijo 

vloge mentorja. Mentorje so spodbujali h kritični refleksiji njihove zmožnosti učinkovitega 

poslušanja. V vsaki učni uri je bil del posvečen preizkušanju sposobnosti poslušanja. Mentorji 

so bili razdeljeni v skupine po tri. V skupinah so se pogovarjali na temo: Kako se razvija moje 

mentoriranje. Prvi je vodil pogovor s postavljanjem odprtih vprašanj drugemu. Občasno so 

lahko uporabili »probing« vprašanje. Tretji v skupini je imel nalogo opazovalca. Pri 

obravnavi so prišli do pomembnosti uporabe govorice telesa in skritih pomenov na videz 

nedolžnih vprašanj in komentarjev. Vsak udeleženec je imel možnost povedati, kako 

napreduje in morebitne ideje, kaj jih »čaka« na koncu. Organizatorji urjenja so želeli, da bi 

mentorji začutili potrebo, da bi sami delali z mentorirancem na način, kot delajo pri učni uri 

na urjenju.  

Avtorici (prav tam) navajata naslednje poglede mentorirancev, na katere je urjenje vplivalo: 

- uporaba lastne iniciative, 

- čas za premislek, 
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- opazovati različne načine poučevanja, 

- dober odnos z osebjem, 

- navdušenje šole nad tečajem/urjenjem, 

- enakomerna rast samozavesti, 

- visoka pričakovanja, 

- biti učitelj, 

- imeti dobrega mentorja. 

 

Mentoriranci so navajali tudi situacije, ki so ovirale njihovo rast: 

- neznanje o tem, kdaj posredovati, 

- pomanjkanje statusa, 

- pomanjkanje samozavesti, 

- izčrpanost, 

- stres, 

- lastni mentor, 

- neznanje o tem, kako odreagirati na drugačne otroke, 

- izgubljanje samozavesti, 

- poučevanje/dejavnost, ki ne gre po načrtu, 

- tavanje »v temi«, 

- nerealistična pričakovanja do sebe in drugih, 

- biti ujet kot »pomočnik« oz. ne biti učitelj. 

Mentorstvo je bilo opredeljeno tudi kot nekaj, kar lahko zavira rast oz. razvoj. Začetniki so 

postajali samozavestnejši, dojemali so način učenja, kaj učiti in željo, kako učiti. Skratka, bili 

so pripravljeni učiti na svoj način. Vloga mentorja bi se potemtakem (čez čas) morala 

spremeniti v skladu s spremembami oz. potrebami mentorirancev.  

Tudi McIntyre in Hagger (1993) poudarjata, da se vloga mentorja spreminja glede na 

mentorirančev razvoj in izkušnje. Dokler mentoriranec ne pokaže oz. dokaže kompetenc za 

vstop v poklic učitelja, je naloga mentorja, da poda oceno, kaj je zadovoljivo in kaj je 

potrebno. V nadaljevanju, ko je mentoriranec pripravljen prevzeti več odgovornosti, mu 

mentor še vedno pomaga, saj je objektivna ocena dobrodošla pri nadaljnjem razvoju.  

 

O odnosu med mentorjem in pripravnikom, katerega cilj je osebna rast oz. izoblikovanje 

lastnega načina dela, piše tudi Bizjak (2004). Skozi izpostavitev različnih teorij, videnih 

situacij, kritičnih komentarjev in spodbujanje razmišljanja o izvedenem delu naj bi mentor 
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pomagal razvijati mentorirančev lastni stil in osebne teorije poučevanja. Avtorica (prav tam) 

poudarja povezavo med osebnimi prepričanji in samopodobo mentoriranca. Morebitne 

mentorjeve kritike in poskusi reflektivnega razmišljanja o mentorirančevem delu bi lahko 

vodile k občutku ogroženosti.  

 

Večjo dostopnost komunikacije med mentorjem in mentorirancem in sprotno spremljanje 

napredka bi po mnenju Kolenc Kolnik (2007) dosegli z uporabo e-gradiv (sodobna 

informacijsko-komunikacijska tehnologija). Ne zgolj med mentorjem in mentorirancem, 

ampak tudi z izobraževalno ustanovo oz. njenim predstavnikom za izvajanje usposabljanja. 

Resnik Planinc (2007) pa izpostavlja spletne učilnice kot pomoč pri komuniciranju in 

izmenjavi izkušenj med mentorji.  

 

Dijaka ali študenta pri praktičnem usposabljanju vodita mentor, pri katerem izvaja praktično 

usposabljanje in učitelj izobraževalne ustanove, ki je zadolžen za praktično usposabljanje. 

Dilemo med stopnjo učinkovitih povratnih informacij med mentorjem in učiteljem 

izobraževalne ustanove omenjata in opisujeta McIntyre in Hagger (1993). Po njunem mnenju 

je lahko mentor pri spremljanju bolj učinkovit, če uspešno izvede spretnosti spremljanja s 

katerimi mora: 

- zagotoviti, da mentoriranec pridobi spretnosti načrtovanja in pedagoške prakse, 

- prepričati bodočega učitelja, da se ne zadovolji s povprečnim poučevanjem, ampak da 

se uči iz uspehov in napak, 

- zagotoviti, da mentoriranec usmeri svoje učenje proti znanju zmožnosti poučevanja, ki 

jih stroka imenuje kot pomembne, pri tem pa ne pozabi na svoja individualna 

pojmovanja in cilje, ki jih želi razkriti, saj s tem pokaže željo, da ga sodelavci vidijo 

kot strokovnega, 

- usposobiti mentoriranca, prepoznati njegove prednosti in slabosti pri poučevanju ter 

sposobnost učenja iz tovrstnih izkušenj, 

- zagotoviti osredotočenost na vnaprej izpostavljene vidike poučevanja v učnih 

situacijah in fleksibilnost opaziti tudi druge probleme, ki se pojavijo, 

- omogočiti mentorirancu, da prepozna učne strategije, ki jih je uporabil oz. se jih je 

naučil, hkrati pa ga prepričati o nujnosti uporabe drugih strategij, ki se jih uporablja z 

različnimi nameni, v drugem kontekstu ali kot raznolikost dogajanja, 

- pomagati mentorirancu preizkusiti zadovoljivo uporabo različnih praks in postaviti 

jasne kriterije, ki jih uporablja, ter uporabo različnih spretnosti, 
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- pomagati mentorirancu ne samo biti boljši učitelj, ampak tudi razvijati spretnosti, 

razumevanje in odnose, ki so potrebni pri prevzemanju odgovornosti za svoj razvoj, 

- pomagati mentorirancu pri učenju, hkrati oceniti njegove prednosti in slabosti ter 

prevzeti odgovornost za ocenitev v primeru, da mentoriranec ni primeren za delo 

učitelja. 

 

V nadaljevanju avtorja (prav tam) izpostavljata, da je lahko učitelj, ki opravlja delo mentorja, 

bolj dragocen od učitelja izobraževalne ustanove, če se zave svojih značilnih prednosti. 

Mentorjeve prednosti sta razdelila v tri kategorije: informativnost, stalnost, veljavnost. 

Informativnost zajema načrtovanje in izvedbo dejavnosti. Mentor lahko s prejšnjimi 

izkušnjami vzorcev obnašanja, prednosti in slabosti, težav in potreb posameznih učencev, 

sredstev, ki so na voljo (kje so in kako priti do njih), zgodovine prejšnjih razredov ipd. poda 

informacije, ki presegajo znanje učitelja, ki poučuje na izobraževalni ustanovi. Pomembna je 

tudi selektivna in pravočasna uporaba omenjenih izkušenj. Stalnost zajema možnost, da se 

mentor in mentoriranec vidita in izmenjata informacije vsak dan, za razliko od občasnih 

obiskov učitelja izobraževalne ustanove. S problemi se lahko takoj sooči, uspehe se lahko 

takoj deli, saj je mentorjeva pomoč bolj dostopna. Večja stopnja veljavnosti velja za mentorja 

zaradi bližine, saj dnevno opazuje realno delo bodočega učitelja. V nasprotnem primeru so 

obiski učitelja iz izobraževalne ustanove znani, tako da se opazovani lahko bolj zavzeto 

pripravi. 

Avtorja (prav tam) omenjata tudi dve problema, ki se lahko pojavita, če bi izobraževanje 

bodočih učiteljev temeljilo zgolj na praktičnem usposabljanju (brez teoretične podlage oz. 

priprav na izobraževalni ustanovi). Prvi problem je moč vodenja in ocenjevanja v rokah ene 

osebe. Mentorji bi se morali zavedati možnosti, da ocenjujejo mentoriranca po kriterijih, ki se 

jih drugi mentorji morda ne bi posluževali. Omenjenemu se je moč izogniti z uporabo 

ocenjevanja, ki bi bil sporazumno sprejet na podlagi vnaprej pripravljenih kriterijev in pomoči 

moderatorjev, ki sodelujejo z več mentorji. Drugi problem izvira iz bližine odnosa med 

mentorjem in bodočim učiteljem. V kolikor odnos temelji na vzajemnem spoštovanju in 

prepoznavanju obojestranske zaveze k višji kvaliteti profesionalnega poučevanja, potem je 

učenje lažje tudi, če so si mnenja različna. V kolikor spoštovanja in zaupanja v verodostojnost 

prepričanj obeh ni, poleg tega mentor bodočega učitelja jemlje kot naivnega in neizkušenega, 

se kot posledica kažejo škodljive motnje v priložnostih za učenje.  
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Pomen teorije 

Izobraževanje bodočih učiteljev je bilo v preteklosti zasnovano tako, da je praksa 

predstavljala nefleksibilen del, v katerem vajenec posnema mojstra. Pri tem je treba 

izpostaviti problem subjektivnih znanj, ki so jih širili »praktični mojstri« kot nekaj, kar je 

absolutno dobro, saj izhaja iz izkušenj (Zelena knjiga, 2001). 

 

Furlong in Maynard (1995) navajata McIntyra (1993), ki označi podajanje teoretičnih znanj 

kot nujno potrebno, saj imajo tako študenti možnost posplošiti in aplicirati znanje v svoje 

profesionalno mišljenje. Poleg navedenega so nujni praktični preizkusi teorije v šolah in 

obratno (šolsko znanje mora biti preizkušeno tudi s strokovnega vidika). Smith in Alfred 

(1993) ocenjujeta, da je teorija oz. teoretično znanje pomembno, saj omogoča mirnejši in 

poglobljen način gledanja na učenje in poučevanje. Pomembno je ločevanje med lastnimi 

teorijami, ki jih imajo učitelji, in teorijo, ki je strokovno podkrepljena. McIntyre in Hagger 

(1993) označujeta mnenja, da bi morali biti edino mentorji odgovorni za predstavitev oz. 

usposabljanje začetnikov v pedagoški poklic kot posledico nerazumevanja in pomanjkanje 

dojemanja zapletenosti procesa in nalog mentorja. Sama zagovarjata mnenje, da učitelji bolje 

opravljajo delo mentorja, če sodelujejo z drugimi, ki se zavedajo stopnje odgovornosti, ki jo 

le-ti prevzemajo. 

 

Furlong idr. (1988, v Furlong in Maynard, 1995) navaja naslednje nivoje profesionalnega 

usposabljanja: 

- nivo (a): neposredna praksa; praktično usposabljanje v šolah in oddelkih, 

- nivo (b): posredna praksa; hospitacije, pogovori, video posnetki in literatura, 

- nivo (c): praktična načela; pridobivanje znanja načel s kritično oceno, 

- nivo (d): pedagoška teorija; kritična ocena praktičnega usposabljanja skozi teorijo in 

raziskave.  

 

Avtorja Furlong in Maynard (1995) sta pri raziskovanju nalog mentorja prišla do sklepa, da se 

učiteljevo znanje lahko deli na štiri področja. Znanje o učencih, znanje o strategijah, znanje o 

vsebini in znanje o kontekstu. Medtem ko sta področji znanja o učencih in kontekstu 

interpretirani kot dani oz. določeni, sta področji znanja o strategijah in vsebini nagnjeni k 

spremembam in osebnim odločitvam. Omenjena znanja se med seboj dopolnjujejo oz. 
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poskušajo vzpostaviti nekakšno ravnovesje. Ravno zaradi omenjenih povezav med vsemi 

štirimi področji je učenje poučevanja tako zahtevno. 

V nadaljevanju omenjata učiteljeve praktične izkušnje, ki vplivajo na učiteljev način dela. 

Pretekle situacije izoblikujejo, kako se učitelj pri svojem delu odziva. Njuna raziskava naj bi 

pokazala, da se učitelji v večini ne zavedajo oz. izredno težko razložijo, zakaj so se nečesa 

lotili na način, kot so ga predstavili bodočemu učitelju. Poleg tega je izredno težko 

univerzalno oceniti, koliko je ravno dovolj. Kako doseči želeni učinek je mogoče ugotoviti le 

preko izkušenj.  

 

Kakšen odnos ima učitelj do svojega dela, se izoblikuje skozi tri različne poglede, ki so jih 

poimenovali po Hartnett in Naish (1993, v Furlong in Maynard, 1995). Učitelj kot oseba, 

učitelj kot delavec in učitelj kot državljan. Učitelj kot oseba naj bi se izoblikoval glede na 

uporabljene načine vzpostavljanja discipline pred učenci. Bodoči učitelji so navajali največ 

težav ravno pri vzpostavljanju svoje avtoritete. Na kakšne načine je bila avtoriteta 

vzpostavljena, pa definira tudi podobo učitelja, kot jo vidi učenec. Učitelj kot državljan se 

izoblikuje skozi proces izobraževanja. Pri tem se izpostavlja pomen učiteljeve izobraževalne 

ustanove, ki je vključena v praktični pouk, saj morajo mentoriranci pri izvajanju pravzaprav 

»zadovoljiti« le-to in doseči standarde izobraževalne ustanove, v kateri se izobražujejo. 

Pomemben dejavnik pa so tudi osnovna lastna prepričanja in vrednote, ki jih imajo 

mentoriranci v sebi. Ne glede na proces izobraževanja in izkušnje, ki si jih pridobivajo, v 

osnovi ostajajo nespremenjena. Učitelj kot delavec se kaže v pridobitvi znanja, spretnosti in 

razumevanja ciljev, ki so zastavljeni učiteljem in jih morajo pri delu z učenci upoštevati.  

V nadaljevanju avtorja (prav tam) poudarjata pričevanja bodočih učiteljev, da se »pravo 

učenje poučevanja« začne šele ob prihodu v učilnico. Teoretična izhodišča naj bi učila o 

poučevanju, medtem ko dejanske praktične situacije učijo, kako se poučuje. Problem ne bi 

smel biti preveliko presenečenje, saj je poučevanje v osnovi praktična aktivnost. S 

poudarjanjem moči praktičnih izkušenj pa ne smemo manjšati pomena teoretičnemu znanju.  
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2. 3  PRAKTIČNO PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE 

Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj (2011) opisujejo t. i. praktično 

usposabljanje (sestavljajo ga hospitacije, nastopi in strnjena praksa; podrobnejši opis 

navedenih pojmov je predstavljen v nadaljevanju) kot sestavni del profesionalnega razvoja 

pedagoških delavcev. Poleg omenjenega pridobivanja praktičnih izkušenj je kakovost 

profesionalnega razvoja odvisna tudi od kakovosti izobraževalnih programov in 

usposobljenosti ljudi, ki te programe izvajajo.  

Devjak (2005) poudarja pomen »vseživljenjskega učenja« kot nujen odziv na spremembe, ki 

se dogajajo v naši državi, kulturi in širše. Nadaljnje izobraževanje nam omogoči 

pripravljenost na spremembe, ki zadevajo področje vzgoje in izobraževanja in sredstva, da se 

z omenjenimi spremembami soočimo oz. se z njimi vključimo v dogajanje. Pridobivanje 

novih znanj je postalo del pedagoškega poklica z možnostjo napredovanj v nazive. Peklaj 

(2006) in Marentič Požarnik (2006 in 2007) pa opozarjata na izbris pravega pomena 

nadaljnjega izobraževanja. Vzgojitelji in učitelji z obiski raznih seminarjev in pisanjem 

člankov ter posledično pridobitvijo nazivov niso nujno nič bolj usposobljeni za opravljanje 

del, ki sodijo zraven. 

Zaradi zahtevnosti vloge mentorja predlaga Marentič Požarnik (2006) seminarje oz. 

izobraževanje za mentorje, ki bi postali stalnica in bi predstavljali podporo pri profesionalni 

rasti, razvijanju kompetenc in refleksije. Omenjeno dolgoročno izobraževanje naj bi bilo 

dosegljivo vsaj tistim mentorjem, ki se pogosteje znajdejo v vlogi usposabljanja mentoriranca. 

Mentorjem naj bi bila dodeljena tudi licenca o opravljenem izobraževanju. 

Zelena knjiga (2001) deli profesionalni razvoj učiteljev na »začetno izobraževanje učiteljev, 

uvajanje v delo, stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in nadaljnje izobraževanje« (str. 

15). Izobraževanje bodočih učiteljev v Evropi označuje za izredno raznolik sistem. Vsaka 

država ima svoj način izobraževanja, ki se je lahko izoblikoval na podlagi gospodarskih teženj 

(potreba po delovni sili), političnih pogledov na vlogo učitelja, razmerje moči med državo in 

šolami (vpliv na strukturo, kurikul in vsebino izobraževanja) ter teoretičnih in strokovno 

utemeljenih raziskav. 

 

Na Škotskem usposobljenost razrednih učiteljev za delo z otroki, starimi od 3 do 12 let, ureja 

zakon. Otroci, ki so stari od tri do pet let, so vključeni v vrtec, nato do 12. leta obiskujejo 

osnovno šolo in so nato še nadaljnja štiri leta vključeni v srednje izobraževanje (Smyth in 

Wilson, 1998; United Kingdom (Scotland): Overview, 2015). 
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Izobraževanje učiteljev traja štiri leta. V prvem letniku imajo dvakrat po štiri dni in enkrat po 

štiri tedne prakse, kjer opazujejo učence, uporabo kurikula (jezik, matematika, ekspresivna 

umetnost, okoljski predmeti, versko in moralno izobraževanje), učno okolje in učiteljevo 

vlogo v vseh starostnih skupinah oz. razredih. V drugem letniku opravljajo dvakrat po 

štiritedensko prakso v prvih treh razredih šole (otroci so stari od pet do sedem let). Poudarek 

je na poučevanju vseh področij kurikula, integraciji igre v učno okolje in začetno 

opismenjevanje. V tretjem letniku se posvečajo zgodnjemu otroštvu (3–5 let). Poleg študija s 

poudarkom na razvoju v povezavi z jezikom in kognitivnimi povezavami opravljajo 

štiritedensko prakso. Na koncu se študenti sami odločajo med opravljanjem prakse v oddelkih 

starosti od tri do pet let in višjih razredih šole (8–12 let) ali v oddelkih starosti od pet do 

sedem let in višjih razredih šole (8–12 let). Sami lahko določijo tudi, kateri del bo trajal pet 

tednov in kateri deset. Vse praktične izkušnje spremljajo in ocenjujejo fakultetni učitelji 

(Smyth in Wilson, 1998). 

Od leta 2002 je bilo dovoljeno, da je na predšolski stopnji učila tudi oseba, ki ni imela 

učiteljske izobrazbe. Leta 2007 so sprejeli sklep, da bo imel vsak predšolski otrok dostop do 

učitelja, registriranega v General Teaching Council for Scotland (United Kingdom (Scotland): 

Early Childhood Education and Care, 2015). 

Obvezno šolanje v Angliji in Walesu vključuje otroke, ki so stari od 5 do 16 let. Predšolsko 

obdobje vključuje privatna varstva za otroke do tretjega leta. Starši otrok starih nad tri leta se 

lahko odločajo med zasebnimi in državnimi ustanovami. Vsi štiriletniki imajo zagotovljeno 

pravico do vključitve v sprejemni razred, ki služi za nekakšno pripravo na šolo. Ne glede na 

zasebni ali državni status ustanove, ki izvaja program za predšolske otroke, morajo vsi 

upoštevati predpise v Statutory framework for the early years foundation stage (2014) (United 

Kingdom (England): Early Childhood Education and Care, 2014).  

Za opravljanje učiteljskega poklica ni obvezna diploma, saj obstaja več načinov, kako priti do 

potrebnih kvalifikacij za omenjeno delo. Ena izmed možnosti je pridobitev enoletnega 

podiplomskega certifikata, ki ga omogočajo univerze, z možnostjo nadaljnje pridobitve 

diplome s kateregakoli področja. Smer predhodnega študija ni pomembna (Smyth in Wilson, 

1998; United Kingdom (England): Initial Education for Teachers Working in Early Childhood 

and School Education, 2014).  

 

Predšolska vzgoja na Severnem Irskem vključuje delo z otroki, ki so stari od dve do štiri leta. 

Osnovno šolo nastopijo septembra vsi otroci, ki so do 1. julija tistega leta dopolnili štiri leta. 

Izobraževanje je obvezno do 16. leta (Overview United Kingdom (Northern Ireland)). Država 
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predšolskega izobraževanja otrok do tretjega leta starosti ne financira. V brezplačno 

predšolsko izobraževanje lahko starši vključijo otroka leto pred vstopom v osnovno šolo 

(United Kingdom (Northern Ireland): Early Childhood Education and Care, 2015). 

Študij za delo z otroki poteka podobno kot v Angliji in Walesu. V prvem semestru prvega in 

drugega letnika opravljajo študenti prakso en dan vsak drugi teden na isti šoli. V drugem 

semestru opravijo en teden opazovanja in tri tedne poučevanja. Tako pridobijo izkušnje z 

otroki, ki so stari od pet do sedem let. V oddelkih s starejšimi otroki poučujejo tri tedne, in 

sicer dve učni uri na dan. Na koncu drugega letnika se morajo študenti odločiti za 

specializacijo (predšolska, starost od 5 do 7 ali od 8 do 12 let). V tretjem letniku opravijo v 

prvem semestru štiri tedne prakse in poučujejo tri učne ure na dan. V drugem semestru 

opravijo dva tedna prakse s tremi učnimi urami na dan. V prvem semestru zadnjega letnika 

opravljajo dva dni prakse v tednu za zbiranje informacij za raziskovalno poročilo, v drugem 

semestru pa opravijo en teden prakse s štirimi učnimi urami na dan (Smyth in Wilson, 1998). 

 

Nizozemska ima obvezno šolanje za otroke od 5 do 16 let, čeprav je večina otrok vključena v 

osnovnošolsko izobraževanje s štirimi leti. Prvi dve leti sta posvečeni predvsem razvoju 

kreativnosti, motorike in socialnim spretnostim. Kognitivne spretnosti v prvih treh letih so 

namenjene štetju, primerjanju in jeziku. Tretje šolsko leto se začne sistematično šolanje 

branja, pisanja in aritmetike (Snoek, 2011; Netherlands: Overview, 2015). Predšolska vzgoja 

ni obvezna in je v pristojnosti lokalnih oblasti. Osnovno izobraževanje traja osem let. Ob 

nadaljnjem izobraževanju se lahko odločijo med tremi programi. Prvi traja štiri leta, drugi pet 

in tretji šest let. Večina srednjih šol izvaja več programov, tako da so možni prehodi iz enega 

v drug program (Smyth in Wilson, 1998; Netherlands: Overview, 2015). 

Valenčič Zuljan idr. (2011) navajajo, da praktično usposabljanje zajema kar četrtino 

študijskega programa za učitelje. V prvem in drugem letniku poteka usposabljanje enkrat 

tedensko, v tretjem letniku 1,5 krat tedensko in v četrtem letniku cel teden pol leta ali trikrat v 

tednu celo šolsko leto. Šestmesečno prakso opisuje Snoek (2011). Avtor trdi, da se povezave 

med teorijo in prakso v izobraževalnem sistemu dobro zavedajo. Zato imajo študenti na koncu 

študija šestmesečno prakso, ki poteka na šoli in kjer imajo skoraj vso odgovornost učitelja. Na 

voljo jim je supervizor, ki jim zagotavlja dovolj manevrskega prostora oz. ohranja distanco pri 

poseganju v delo mentorirancev. Pri delu so jim v pomoč še vedno na voljo profesorji in 

usposobljeni mentorji. 

Stopnjo kvalitete, ki so je deležni študenti pri usposabljanju, zagotavljajo s šolami, ki imajo 

poseben status (»training schools«). Omenjeno pridobijo s pozitivno oceno formalnega 
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akreditacijskega postopka. V kolikor šola nima opisanega statusa, lahko še vedno opravlja 

usposabljanje študentov, ne dobi pa dodatnega financiranja s strani ministrstva. Glede na 

dodatne naloge, ki jih prevzamejo mentorji, potrebujejo več znanja na področju učenja 

učiteljev. Mentorji lahko pridobijo naziv »teacher educator« in se imajo možnost vpisati v 

register profesionalnih izobraževalcev (»professional register of teacher educators«). 

Omenjeni mentorji se navadno povežejo s profesorji, ki izvajajo praktično usposabljanje 

študentov, da skupaj koordinirajo dejavnosti, ki potekajo na šoli. Posledično nimajo nalog, ki 

neposredno vključujejo delo s posameznimi študenti, ampak imajo vlogo sodelovanja s 

skupino študentov, medtem ko nudijo podporo mentorjem, ki mentorirajo posamezne 

praktikante (Snoek, 2011; van Velzen in Volman, 2009, v Snoek, 2011; Snoek in van der 

Sanden, 2006, v Snoek, 2011). 

 

Finski predšolski programi zajemajo otroke stare od devet oz. deset mesecev (ko se konča 

porodniški dopust) do vstopa v šolo (sedem let). Predšolska vzgoja ni obvezna, ocenjujejo pa, 

da je kar 98 % šestletnikov vključenih v predšolske programe. Uslužbenci, ki so odgovorni za 

otroke, morajo imeti ustrezno izobrazbo. Vsak tretji mora imeti diplomo višjega 

izobraževanja. Vzgojitelji imajo navadno diplomo ali magisterij iz pedagoške smeri ali 

magisterij iz družbenih ved. Ostali uslužbenci morajo imeti vsaj srednješolsko poklicno 

izobrazbo. Od avgusta 2015 je predšolska vzgoja obvezna (Findland: Early Childhood 

Education and Care, 2015). 

Normativ za prvo starostno obdobje so štirje otroci na enega odraslega, za drugo starostno 

obdobje pa sedem otrok na enega odraslega. Število otrok naj ne bi presegalo 13 na skupino. 

V kolikor ima vzgojitelj pomoč asistenta za posebne potrebe, medicinskega tehnika ali 

drugega sodelavca, usposobljenega za pomoč, se lahko število poveča na 20 (Finland: 

Organisation of Pre-Primary Education, 2015). 

Program izobraževanja učiteljev za predšolsko obdobje traja tri leta. Obsega 180 kreditnih 

točk (ESCT), od tega prinaša praktično usposabljanje od 12 do 25 kreditnih točk (Finland: 

Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education, 2013; 

Jakku-Sihvonen, 2009, v Niemi in Jakku-Sihvonen, 2011). 

Vsaka univerza ima za praktično usposabljanje na voljo eno ali dve šoli, kjer delujejo 

specializirani učitelji za spremljanje študentov pri opravljanju prakse. Zakon ne določa, koliko 

ur je namenjeno praktičnemu usposabljanju. Le-te določajo univerze same (Niemi in Jakku-

Sihvonen, 2011). 
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Norveško predšolsko izobraževanje je namenjeno otrokom do vstopa v šolo (šest let) in ni 

obvezno. Cilji, ki jih dosegajo v predšolskih ustanovah, so zavedeni v kurikulu, katerega 

morajo upoštevati zasebne in javne ustanove (Norway: Early Childhood Education and Care, 

2014). Poleg državnih ustanov je skoraj polovica vrtcev ustanovljenih s strani staršev, 

zasebnih neprofitnih organizacij in komercialnih podjetij. Otroci so navadno razdeljeni v 

skupine po starosti od nič do dveh let in od tri do pet let, niso pa nenavadne tudi skupine otrok 

od nič do pet let. Število otrok v skupini ni določeno. Določeno je, da je en kvalificiran 

predšolski učitelj na štirinajst do osemnajst otrok, starejših od treh let, in en kvalificiran 

predšolski učitelj na sedem do devet otrok, mlajših od treh let. Ravnatelj in predšolski učitelji, 

ki skrbijo za izvajanje dela, morajo imeti kvalificirano izobrazbo (diploma privatne ali javne 

univerze). V skupinah so tudi asistenti (eden ali dva na skupino), ki ne potrebujejo enake 

izobrazbe. Navadno imajo opravljen višji nivo srednjega izobraževanja (»children and youth 

workers«) (Norway: Organisation of Early Childhood Education and Care, 2011). 

Predšolski učitelji se izobražujejo po triletnem programu. Po dodatnem letu lahko poučujejo v 

prvih treh razredih osnovne šole. V vrtcih lahko delajo tudi razredni (»general teachers«) in 

predmetni učitelji (»subject teachers«), katerih izobraževanje traja štiri leta. Minimalna 

dolžina praktičnega usposabljanja je določena glede na dolžino izobraževanja. Enoletni 

programi zagotavljajo 12 tednov, triletni programi 12–14 tednov in štiriletni programi 20 

tednov prakse. Vsi študenti imajo mentorje. Začetna usposabljanja so predvsem opazovanja, 

ki so lahko vodena preko določene naloge ali opisa določene situacije, ki ga mora študent 

reflektirati z uporabo teoretičnih perspektiv. V nadaljevanju začne študent prevzemati manjše 

naloge in poučuje skupaj z mentorjem. Na koncu prevzame nalogo samostojnega poučevanja 

in pridobi izkušnjo biti sam pred učenci. Ocena mentorja sloni na ciljih praktičnega 

usposabljanja, ki zajema naslednje kompetence: 

- izobraževalne in didaktične kompetence, 

- predmetno znanje in kompetence za razvoj temeljnih spretnosti, 

- sodelovanje in komunikacija, 

- spremljanje učnega procesa, 

- šolski razvoj in inovacije, 

- etika profesionalizma. 

Mentorji so izkušeni učitelji. Večina jih ima opravljeno dodatno izobraževanje za mentorje 

(30 KT). Njihova naloga je pomoč pri profesionalnem razvoju mentoriranca (spodbuda 

refleksije pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji poučevanja). Sodelujejo tudi pri sestavi 

praktičnega usposabljanja (načrt in razvoj). Vloga in naloge (dolžnosti, število ur poučevanja, 
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opazovanja ipd.) mentorja so določene s strani sindikata in ministrstva (»the mentor 

agreement«). Študenti so lahko razporejeni v skupine po dva do štiri in so pod vodstvom 

skupine učiteljev, ki vsi izvajajo naloge mentorja. Lahko pa usposabljanje poteka tako, da je 

posamezen študent pod okriljem enega mentorja in izvaja usposabljanje v enem razredu. 

Navadno so mentorji poplačani z razbremenitvijo poučevanih ur, saj imajo tako študenti 

zagotovljenih dovolj ur za profesionalen dialog (Nilsen, 2011). 

 

Za zagotovljeno vključitev vseh otrok v predšolsko vzgojo so na Švedskem zadolžene občine. 

V povprečju obiskuje vrtce 83 % otrok, starih od enega do pet let. Šestletniki se lahko 

prostovoljno vpišejo v predšolski razred, ki je namenjen pripravi na šolo. V šolskem letu 

2010/2011 je omenjeno skupino obiskovalo 95,8 % otrok (Sweden: Early Childhood 

Education and Care, 2013). Skupine otrok so heterogene in homogene. Normativi niso 

določeni z zakonom. The Swedish National Agency for Education je pripravila smernice o 

kvaliteti predšolske vzgoje, ki vsebujejo tudi sestavo in število otrok v skupini. Normativi se 

precej razlikujejo po posameznih občinah. V skupinah prvega starostnega obdobja je od 14 do 

17 otrok, v skupinah drugega starostnega obdobja od 17 do 21 (lahko tudi več). Leta 2010 je 

bilo na strokovnega delavca v povprečju 5,4 otrok. Vrtci obratujejo od 6.30 do 18.30 od 

ponedeljka do petka (Sweden: Organisation of Programmes for Pre-Primary Education, 

2013). 

Niklasson (2011) opisuje izobraževanje za učitelje, ki lahko poučujejo predšolske otroke, 

predšolski razred (šestletni otroci) in otroke, stare od 7 do 13 let (1–7 razred) ter dejavnosti 

prostega časa (»leisure time activities«). Izobraževanje poteka tri leta in pol, vsak semester 

obsega 30 kreditnih točk. Skupaj obsega program 210 KT. Praktičnemu usposabljanju je 

namenjeno 90 KT in je sestavljeno iz pedagogike, didaktike in praktikuma. Študent pri 

praktičnem usposabljanju lahko izvaja hospitacije, intervjuje ali preizkuša določeno metodo. 

Enotedensko prakso izvajajo že prvi semester, nato se izvajanje praktikuma razlikuje od 

vsakega študenta posebej. Skupno opravijo študentje deset tednov prakse (The Swedish 

National Agency for Higher Education, 2009, v Niklasson, 2011).  

Mentorjem so na voljo tečaji, ki jih ponujajo univerze. Vsak študent mora pri praktičnem 

usposabljanju opraviti določene naloge, ki jih vsebuje načrt določenega predmeta. Končno 

oceno poda profesor, ki poučuje določen predmet, mentor lahko komentira. V kolikor študent 

ne sodeluje pri izvajanju dela na šoli, ima mentor nalogo poročati univerzi in/ali občini. Sledi 

sestanek, kjer je prisoten mentor, študent in predstavnik univerze. V večini primerov se po 
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nekaj ukrepih praktično usposabljanje lahko izvaja naprej. Študent mora napisati poročilo ob 

vsakem zaključenem praktikumu določenega predmeta (Niklasson, 2011).  

 

Danske predšolske ustanove so odprte od ponedeljka do petka, razen med verskimi prazniki, 

od 6.30/7.00 do 17.00 (večina se ob petkih zapre ob 16.00). Predšolska vzgoje se izvaja v več 

oblikah. V »nurseries« so otroci stari od šest mesecev do treh let, v »kindergardens« so otroci 

stari od tri do pet oz. šest let in v »integrated institutions« od ena do pet oz. šest let. Navadno 

je v skupini od 11 do 12 otrok. V vsaki skupini so navadno trije ali štirje pedagogi in 

predšolski asistenti. Staršem mora biti zagotovljeno mesto za njihovega otroka, ko dopolni 26 

tednov. V kolikor občinski svet mesta ne more zagotoviti, se staršem povrnejo stroški za 

privatno varstvo (Denmark: Organisation of Early Childhood Education and Care, 2014).  

Od leta 2007 imajo vsi starši na voljo oceno jezikovne zmožnosti za svoje triletnike. 

Ocenjevanje poteka v dveh delih. Če se starši odločijo za opravljanje ocenjevanja, dobijo od 

učitelja ocenjevalni obrazec, ki ga rešijo skupaj z otrokom doma. Obrazec vrnejo učitelju, ki 

vnese odgovore v obrazec za registracijo. Sledi učiteljev pedagoški del ocenjevanja. Starši 

dobijo končno oceno, ki je seštevek obeh navedenih delov. V kolikor se pojavi potreba po 

dodatni pomoči, začnejo starši in učitelj sodelovati. »Child environment impact assessment« 

je ocena, ki jo dobi vsak otrok in jo je potrebno dopolniti oz. spremeniti vsake tri leta. 

Vodstvo predšolske ustanove, v sodelovanju z učitelji in s starši, pri podajanju ocene 

opisujejo razmere na treh področjih »skozi otroške oči« (kako otrok doživlja svoje bivanje v 

vrtcu). Področja so fizično okolje, estetsko okolje in psihološko okolje. Ocena mora biti 

vedno na voljo na vpogled staršem in drugim (izobešena je v vrtcu in objavljena na spletni 

strani) (Denmark: Assessment in Early Childhood Education and Care, 2014). 

Programi izobraževanja učiteljev niso del univerz. Poznajo program za izobraževanje 

učiteljev v osnovnih šolah in na nižjih stopnjah srednjih šol, ki traja štiri leta, in program za 

predšolske učitelje, socialno pedagogiko in pedagogiko prostega časa, ki traja tri leta in pol. 

Praktično usposabljanje je razdeljeno na obdobja, ki trajajo od dva do štiri tedne. Študenti so 

razdeljeni v skupine po tri ali štiri. Vsaka skupina ima enak urnik in istega supervizorja. Po 

končanem študiju ni večina študentov nikoli bila sama v razredu, saj ima praktično 

usposabljanje vlogo nekakšnih simulativnih situacij, pri katerih lahko nekdo vskoči, če je 

potrebno (Drakenberg, 1998).  

 

Predšolska vzgoja na področju Flandrije (Belgija) tvori od leta 2003 z osnovno šolo osnovno 

izobraževanje. Otroci so navadno razporejeni v skupine glede na starost. Od dveh let in pol do 
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treh let, od tri do štiri, od štiri do pet, od pet do šest let. Odgovorni za organizacijo skupin v 

predšolski ustanovi lahko razporedijo otroke v skupine drugačne starostne sestave, prav tako 

lahko sami določijo število otrok na skupino (Belgium (Flemish Community): Organisation of 

Pre-Primery Education, 2013). 

Izobraževalni program za učitelje za predšolsko vzgojo obsega 180 kreditnih točk. Deli 

predmetov, ki zadevajo praktično usposabljanje, obsegajo 45 kreditnih točk. Specifično 

praktično usposabljanje je lahko del triletnega programa in obsega 15 KT ali del magistrskega 

študija in obsega največ 30 KT (od 120 KT). Omenjeno lahko študenti opravijo med študijem 

(praksa), na delovnem mestu (zaposleni kot učitelj) ali v kombinaciji obeh. Študent praktično 

usposabljanje med študijem opravlja v šoli, instituciji ali centru in nima pogodbe o zaposlitvi. 

Praksa poteka v sodelovanju s šolskim osebjem (oz. osebjem institucije ali centra) in 

supervizorjem, ki spremlja praktično usposabljanje. Specifično praktično usposabljanje, ki 

poteka na delovnem mestu (študent je zaposlen kot začasni učitelj), lahko izvajajo na srednjih 

šolah, institucijah, ki nudijo umetnostno vzgojo, centrih za izobraževanje odraslih in na 

osnovnih šolah za učitelje telesne vzgoje, ki hkrati opravljajo magistrski študij. Da bodo lahko 

delovali kot polnopravni učitelji začetniki, morajo vsi študentje pridobiti kompetence, da se 

bodo lahko razvijali v okviru »profesionalnega profila«. Profil sloni na opisu arhetipnih 

funkcij v zvezi s praktičnim usposabljanjem. Po opisu sodeč mora biti učitelj: 

- voditelj v učnem in razvojnem procesu, 

- izobraževalec, 

- strokovnjak vsebine, 

- organizator, 

- inovator in raziskovalec, 

- partner staršem/skrbnikom, 

- član šolskih skupin (timov), 

- partner »odtujenih«, 

- član izobraževalnega okolja/družbe, 

- kulturni udeleženec (Belgium (Flemish Community): Initial Education for Teachers 

Working in Early Childhood and School Education, 2013). 

 

Predšolsko izobraževanje v Grčiji traja dve leti. Otroci so sprejeti pri štirih letih. 

Izobraževanje je obvezno za otroke od petih let naprej. Program se lahko izvaja v okviru 

samostojne institucije ali kot del programa v centrih za varstvo otrok. Poznajo štiriurne 

programe in programe, ki se izvajajo cel dan oz. od 7.00 do 16.00, vsak dan od ponedeljka do 
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petka. V skupini od 7 do 25 otrok dela en učitelj, v skupini z dvema učiteljema pa je lahko od 

26 do 50 otrok. Dnevne dejavnosti sestavijo učitelji v sodelovanju z ravnateljem vrtca in 

vzgojnim svetovalcem predšolskega izobraževanja (Alexopoulou, 1998; Greece: Early 

Childhood Education and Care, 2015; Greece: Teaching and Learning in Programmes for 

Children Over 4 Years, 2015; Greece: Organisation of Programmes for Children Over 4 

Years).  

Izobraževanje za predšolske učitelje traja štiri leta. Praktičnih usposabljanj je izredno malo. 

Navadno se izvajajo v zadnjih treh semestrih, s pomočjo »tutorjev« in izkušenih učiteljev v 

novih oddelkih, razrednih učiteljev in ravnateljev šol, ki jih obiskujejo, šolskih svetovalcev in 

drugih študentov (Alexopoulou, 1998). Učitelji si pri svojem delu lahko pomagajo s 

priročnikom »Teacher's guide – Educational Planning – Creative Learning Environments«, ki 

predstavlja teoretično in metodološko podporo ter ideje s konkretnimi primeri učnih aktivnosti 

(Greece: Teaching and Learning in Programmes for Children Over 4 Years, 2015). 

 

V Romuniji je zgodnje izobraževanje razdeljeno na »ante-preschool level«, ki zajema otroke 

od nič do treh let in »pre-school education«, ki zajema otroke, stare od tri do šest let. Otroci 

drugega starostnega obdobja so razdeljeni v skupine po starosti (nižja od tri do štiri leta, 

srednja od štiri do pet let in višja od pet do šest let). V vsaki skupini je navadno sedem otrok 

oz. najmanj pet in največ devet. V izvajanem »normalnem programu« je skupini otrok 

dodeljen en učitelj, ki navadno spremlja otroke vsa tri leta (gre s skupino naprej). V primeru 

podaljšanega in tedenskega programa sodelujejo v eni skupini otrok dva ali trije učitelji, ki 

delajo v petih izmenah (Romania: Organisation of Early Childhood Education and Care, 

2013). 

Program izobraževanja za predšolske in šolske učitelje traja tri leta in obsega 180 kreditnih 

točk. Praktično usposabljanje spremljata tako profesor izobraževalne ustanove kot učitelj v 

šoli, ki spada med boljše v kolektivu. Študent opazuje mentorja pri poučevanju, načrtuje 

dejavnost in jo izvede s pomočjo mentorja (mentor ima vlogo pomočnika). Po izvedbi študent 

prejme povratno informacijo dejavnosti, evalvacijo nastopa in predloge s strani mentorja in 

profesorja. Oba na koncu usposabljanja podata oceno študentovega dela. Mentorja dodeli šola 

in okrajni šolski inšpektorat na podlagi dobrih rezultatov, ki jih izkušeni učitelj dosega 

(profesionalna portfolija). Dodatna izobraževanja so redka in niso obvezna (Velea in Istrate, 

2011). 

V dodiplomskem obdobju sta praktičnemu usposabljanju namenjena dva semestra, natančneje 

tri ure na teden (Valenčič Zuljan idr., 2011). 
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Po podatkih na spletni strani Eurydice je predšolska vzgoja v Sloveniji predstavljena kot 

dopolnilo družinski vzgoji in ni obvezna. Urejata jo Zakon o vrtcih (ZVrt) in Zakon o 

organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju (ZOFVI). Izvaja se v treh programih: 

celodnevni, poldnevni in skrajšani program ter je namenjena otrokom od enega leta do vstopa 

v šolo. Predšolski kurikul je okvir pedagoškega dela za celodnevne programe in zagotavlja 

podporo skrajšanim in polovičnim programom (Slovenia: Early Childhood Education and 

Care, 2014). 

Izobraževanje vzgojiteljev traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk, od tega 12 KT pripada 

praktičnemu usposabljanju (deset tednov). Dopolnilni programi navadno trajajo eno leto, 

obsegajo do 60 KT in so namenjeni pridobitvi profesionalne kvalifikacije za tiste, ki so se 

predhodno izobraževali v programih z nepedagoškimi vsebinami (Slovenia: Initial Education 

for Teachers Working in Early Childhood and School Education, 2014).  

Izobraževanje pedagoških delavcev lahko poteka po zaporednem ali vzporednem modelu. 

Slednji najprej podaja znanja s pedagoškega in predmetnega področja istočasno, medtem ko 

zaporedni najprej podaja znanja s predmetnega in nato pedagoškega področja. V Sloveniji se 

izvajata oba opisana modela. Praktično usposabljanje lahko poteka v obliki hospitacij 

(opazovanje mentorja pri delu), delu v oddelku izvajata mentor in mentoriranec v sodelovanju 

in kot samostojno izvajanje, ki traja daljše obdobje (strnjena praksa) (Valenčič Zuljan idr., 

2011). 

 

Hospitacije, nastopi in pedagoška praksa 

Kot že omenjeno, je praktično pedagoško usposabljanje sestavljeno iz treh delov. Hospitacije 

so namenjene praktikantovemu opazovanju pedagoškega dela. Valenčič Zuljan idr. (2011) 

opisano imenujejo opazovalna praksa. Nastop je del praktičnega usposabljanja, kjer praktikant 

samostojno pripravi in izvede dejavnost. Pedagoška praksa je strnjena oblika praktičnega 

izvajanja pedagoškega dela.  

Opazovanje oz. hospitiranje po mnenju Cencič in Cencič (1994) ni dovolj za pripravo na 

samostojno poučevanje, saj naj bi omenjen del praktičnega usposabljanja vodilo v 

(praktikantovo) posnemanje predstavljenega načina dela (mentorja). Zato je pomembno, da so 

hospitacijam dodane tudi druge oblike usposabljanja. Opazovanje samo je zaradi obilice 

procesov (metodični vidik, odnosi) potrebno voditi s seznami oz. navodili, na kaj naj bo 

praktikant pozoren. Poleg omenjenega predstavljalo hospitacije in nastopi navadno le en del 

pedagoškega dela. Poučevanje ni sestavljeno le iz obravnavanja nove snovi, zato bi bilo po 
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mnenju avtoric potrebno v opazovanje vključiti tudi način poglabljanja, urjenja, preverjanja, 

ocenjevanja in disciplinske ukrepe.  

Za uspešno izvajanje nastopa je potreben uvodni pogovor mentorja in mentoriranca, v 

katerem mentor predstavi in obrazloži cilje, naloge, izbrano temo, uporabljene pripomočke, 

samo organizacijo poučevanja ter značilnost razreda oz. učencev. Mentor po mnenju avtoric 

omenjeno doseže tako, da zagotovi sproščeno okolje, možnost dialoga in pomoč pri 

razčiščevanju vprašanj, nejasnosti in dilem. Pred samo izvedbo nastopa mora mentor 

pregledati pripravo. Medtem ko izpostavlja napake in predlaga izboljšave, oba sprašujeta, 

dajeta predloge in poslušata. S podrobnim pregledom in kritično predpripravo na nastop 

dosežemo boljšo analizo in vrednotenje celotnega dela, ki ga vključuje poučevanje. Pri 

izvajanju poučevanja je naloga mentorja beležiti značilnosti predstavljenega. Analizirati 

začnejo strokovnjaki, nato še mentoriranci. Zanimiv je predlog, da se pri posameznem 

nastopu izpostavi določen vidik oz. ne vseh naenkrat, saj je omenjenega preveč in bi bili pri 

izpostavitvi preveč površni. Zaključki morajo biti jasni in naj vsebujejo smernice za bodoče 

poučevanje (Cencič in Cencič, 1991). 

Avtorici (prav tam) v nadaljevanju opozarjata, da bi morali nastopi praktikantov zajemati več 

predmetov, več tem. Pomembne so tudi nenavadne metode in organizacijske oblike, katere bi 

morali večkrat vključiti v program usposabljanja. Vsem slabostim naj se ne bi mogli ogniti, se 

pa lahko veliko pripomore k temu z dobro organizacijo, predvsem zagotavljanjem časovne 

usklajenosti za podrobno analizo lastnega in praktikantovega dela.  

Strnjena praksa predstavlja končno povezovanje teorije s praktičnimi izkušnjami, možnost 

uporabe pridobljenega znanja med izobraževanjem, pridobivanje razumevanja novih spoznanj 

in znanj ter uvajanje v raziskovanje poučevanja. Praktikant dobi vpogled v celotno dogajanje 

in način dela, ki ga zahtevajo šola, učenci in sodelavci od učitelja ter spozna morebitne težave 

ali dileme, ki jih z nadaljnjim študijem lahko razjasni. Poseben poudarek je namenjen procesu 

učenja, kjer praktikant ne le posnema in razpravlja teorije, ampak je aktivno vpet v 

komuniciranje, izvajanje in obvladovanje omenjenega procesa. Temu sledi tudi postopnost oz. 

stopnjevanje samostojnosti praktikantovega dela glede na stopnjo usposabljanja (tudi 

Valenčič Zuljan idr., 2011). Po mnenju avtoric (prav tam) mora biti mentor: 

- strokoven, 

- sposoben prenesti kritiko, 

- pripravljen poskusiti novosti, 

- poznavalec razmer v razredu, šole, kraja, 

- pozitiven do didaktičnih in pedagoških načel, 
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- sposoben svetovati, spodbujati in upoštevati začetniške strahove, 

- sposoben verbalnega izražanja svojega dela in izkušenj, 

- z nazivom mentor ali svetnik.  

Odnos med mentorjem in mentorirancem je po mnenju Cencič in Cencič (prav tam) izredno 

občutljivo področje. Mentor lahko svoje delo opravlja na direktni ali indirektni način 

(obstajajo tudi kombinacije omenjenih). Pri opravljanju dela mentorja poznamo več načel, ki 

omogočajo sodelovanje. Veliko praktikantov omenja, da mentorji premalo poslušajo oz. 

preveč govorijo, zato je prvo načelo, da naj bi mentor več poslušal. Po poslušanju 

praktikantovih misli, idej sledi načelo, ki omenja uporabo strinjanja, ki zagotovi ozračje 

upoštevanja in razumevanja. Z načelom pojasnila naj bi s podvprašanji preprečili nejasnosti in 

poglobili razumevanje. Pohvala napredka kot naslednje načelo zahteva od mentorja dodatno 

pozornost, saj naj bi pazil, da pohvali konkretno situacijo oz. mentorirančev napredek v 

konkretni situaciji. Poleg tega je pomembna tudi količina pohval (preveč : premalo). Načelo 

izogibanja direktnim nasvetom je vprašanje časovnega zamika. Mentor naj počaka in da 

prednost mentorirancu, da pove in izrazi svoje mnenje. V veliki večini naj bi bili mnenji 

usklajeni. Če da mentor prednost praktikantu, je večja možnost, da bo slednji novo idejo oz. 

mnenje preizkusil, uporabil. Naslednje načelo zahteva od mentorja zagotavljanje zaupanja in 

verbalne pomoči. Po mnenju avtoric se večina praktikantov bolje razume z mentorji, ki 

uporabljajo manj direktne nasvete in ki ne dajejo občutka, da vse vedo. Upoštevati je potrebno 

tudi čustva in jih nikakor ne ignorirati. Izpostavitev morebitne jeze pri analiziranju bodo 

verjetno mentoriranci zanikali, kar še ne pomeni, da mentorjem videnega ni potrebno 

omenjati. Zadnje načelo je načelo sproščenosti in odkritosti, pri katerem naj bi pazili, da leta 

izkušenj ali vloga, ki jo opravljajo mentorji, ne bi vplivala na komunikacijo oz. odnos. Poleg 

navedenega naj bi posledično sproščen mentor vplival na sproščeno poučevanje praktikanta 

pred razredom.  

Mentor ima tudi vlogo ocenjevalca. Na koncu strnjene prakse mora praktikanta oceniti. 

Avtorici (prav tam) navajata naslednje elemente, ki naj bi jih analiza in ocena vsebovala: 

- kvaliteta pisne priprave (razčlenjenost, diferenciranost, logičnost, primernost obsega in 

globina vsebine, ustreznost metod, posebnosti artikulacije učne enote), 

- izvedba (odnos do priprave, prilagajanje razredu, doseganje ciljev, aktivnost in 

samostojnost učencev, diferenciranost, raznovrstnost, originalnost, primernost razlage, 

kvaliteta pogovora, uporaba sredstev, preverjanje, ocenjevanje, urjenje, reševanje 

problemov), 
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- analiza vzgojno-izobraževalnega procesa (pojasnjevanje odklonov od priprave, stopnja 

samokritičnosti, sposobnost razčlenjevanja in vrednotenja, kvaliteta predlogov za 

izboljšanje), 

- odnos do učencev, sposobnost empatije, prilagojenost starostni stopnji, 

demokratičnost, ljubeznivost, 

- vzgojnost pouka, osebni vpliv na učence, disciplina, ustreznost vzgojnega ukrepanja,  

- odnos do dela (zavzetost, sproščenost, resnost, delovna disciplina, organiziranost, 

natančnost, odgovornost), 

- govor (razumljiv, pravilen, dinamičen), 

- napredovanje v spretnosti, samostojnosti (iznajdljivost, originalnost itd.). 

 

Na spletni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani je praksa opisana kot sestavni del programa 

Predšolske vzgoje. Integrirana praksa poteka pod vodstvom izvajalk in izvajalcev programa v 

vrtcu in zajema opazovanje, izvajanje dejavnosti in opravljanje terenskih nalog v naravi. 

Opisano naj bi potekalo približno enkrat tedensko. Strnjena praksa se izvaja v vseh treh 

letnikih, traja lahko od enega do štirih tednov v vrtcih ali prvem razredu osnovne šole (v 

oddelkih do tretjega leta v prvem letniku, v prvem razredu osnovne šole v drugem letniku in v 

oddelkih od tretjega do šestega leta v tretjem letniku). Praktičnemu usposabljanju je 

namenjeno 740 ur oz. 24,67 KT (Predmetnik visokošolskega strokovnega študijskega 

programa Predšolska vzgoja 2015/2016, Visokošolski strokovni študijski program Predšolska 

vzgoja). 

Marentič Požarnik (2007) poudarja, da premajhno število ur praktičnega usposabljanja ni 

glavni problem, ampak kvaliteta pridobljenih praktičnih izkušenj. Torej ni dovolj zgolj 

zadostno število ur, ki ga izobraževalni programi namenjajo dijakom oz. študentom za 

pridobivanje praktičnih izkušenj, pomembne so tudi mentorjeve kompetence. Avtorice 

Krečič, Grmek, Kolnik in Kotnik (2007) so na podlagi svoje raziskave o pomenu mentorstva 

v času dodiplomskega izobraževanja in mentorjevih kompetenc zastavile vprašanje o 

sodelovanju med šolami in fakultetami. Podatki raziskave so pokazali precej razlik v mnenju 

o pomembnostih posameznih učiteljevih kompetenc med učitelji mentorji in visokošolskimi 

učitelji. Prispevek zaključujejo s trditvijo, da je mentorstvo pri nas premalo razvito oz. da 

omenjenemu procesu jemljemo stopnjo odgovornosti, ki jo vključuje. Podobna neskladja 

navaja tudi Magajna (2005). Pridobljeni podatki raziskave so pokazali, da učitelji in sodelavci 

Pedagoške fakultete pričakujejo od mentorjev razvoj in ocenjevanje kompetenc, katerih pa ne 
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navedejo oz. ne opredelijo. Mentorje in praktikante bi bilo, po mnenju avtorja, potrebno 

usposobiti na pričakovano učenje preko refleksije. Partnerstvo in pomen sodelovanja med 

fakultetami in šolami poudarjata tudi Zelena knjiga (2001), Resnik Planinc (2007) in Valenčič 

Zuljan idr. (2011). Da bi dosegli profesionalen razvoj pri učiteljih, ki posledično strokovno 

znanje prenašajo na začetnike, je pomembno sodelovanje s strokovnjaki na področju 

raziskovanja. Z omenjenim sodelovanjem se razvijajo tudi inovacije na šolah in različni 

razvojni projekti. 

Raziskava v sklopu projekta Partnerstva fakultet in šol je zajela področje praktičnega 

pedagoškega usposabljanja, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Zajela je 327 

vzgojiteljev, učiteljev in specialnih ter socialnih pedagogov. Analiza podatkov je pokazala, da 

mentorji vidijo praktično usposabljanje predvsem kot priložnost za povezovanje teorije s 

prakso in pridobitev izkušenj, ki so neposredno vezane na praktično izvajanje. Svojo vlogo so 

mentorji označili kot možnost za napredovanje in ne kot dodatno obremenitev. Pri doseganju 

ciljev praktičnega pedagoškega usposabljanja so mentorji ocenili svojo vlogo kot zelo 

pomembno, vendar so mnenja, da so bolj izvajalci pravil, ki jih postavi fakulteta. Pri 

prevzemu mentorstva so mentorji potrdili, da se dogovarjajo z vodstvom oz. imajo možnost 

odločitve. Samostojno odločanje vzgojiteljev, ali bodo prevzeli naloge mentorstva, po mnenju 

raziskovalcev, poveča pozitivno vzdušje. Mentorji so pri izobraževanju za njihove obveznosti 

izpostavili vsebine, ki zajemajo vlogo in odgovornosti mentorja, vsebine, ki zajemajo samo 

organizacijo in izvajanje usposabljanja, vsebine, ki zajemajo didaktične metode in pristope ter 

vsebine, ki zajemajo komunikacijo s študenti. V zaključku avtorji predlagajo licence za 

mentorje kot del sistemskih rešitev pri izvajanju praktičnega usposabljanja, bazo podatkov 

mentorjev in ustanov ter konkretno opredelitev in oceno za opravljanje nalog (mentorjev in 

izvajalcev praktičnega pedagoškega usposabljanja na fakulteti) (Juriševič, Krajnčan, Lipec 

Stopar, Magajna, Podobnik in Vilić, 2005). 

 

Raziskava, ki jo opisujejo Valenčič Zuljan idr. (2011), je zajemala učitelje v procesu 

začetnega izobraževanja pedagoških delavcev. 74,4 % (n=1464) učiteljev je mnenja, da je 

pedagoške prakse premalo. Od tega so bili štirje učitelji mnenja, da je pedagoške prakse 

preveč. 

 

Med zaključnimi ugotovitvami raziskave Partnerstva fakultet omenja Magajna (2005, tudi 

Juriševič idr., 2005) razliko dojemanja praktičnega usposabljanja med mentorji in učitelji in 

sodelavci Pedagoške fakultete. Medtem ko slednji razumejo omenjeni proces kot priložnost za 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Juri%C5%A1evi%C4%8D,%20Mojca%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Juri%C5%A1evi%C4%8D,%20Mojca%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Lipec-Stopar,%20Mojca%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Lipec-Stopar,%20Mojca%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Magajna,%20Zlatan%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Podobnik,%20Ur%C5%A1ula%22
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učenje razumevanja učnega procesa, mentorji pripravljajo mentorirance na delo v vzgojno-

izobraževalnem zavodu (ne le na učni proces, ampak na vse, kar zajema pedagoško delo). 

Avtor pomembnost problema, poudarka na poglobljeni analizi in povratni informaciji na eni 

strani in spremljanje celovitega znanja in izvajanja mentoriranca na drugi strani, enači z idejo 

o večjem obsegu praktičnega usposabljanja. 

 

Navodila mentorjem in naloge praktikantov 

Na podlagi internega gradiva, ki ga dobi praktikant izobraževalnega programa Predšolska 

vzgoja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku, je naloga le-tega, da ne zamuja, 

je urejen (osebna higiena), poskrbi za kulturno vedenje (mobiteli, žvečilni gumiji, bonton), 

spoštuje hišni red vrtca, otrokove pravice, navodila kadra v vrtcu (kjer opravlja prakso), 

demonstrira samoiniciativnost, vodljivost, pozitivnost pri delu in razmišljanju, samostojno in 

odgovorno prevzema in opravlja naloge, povezuje teorijo s prakso, vodi dnevnik in vrednoti 

ter vnaša spremembe v svoje delo v okviru napredovanja in želji po boljših rezultatih. 

Mentor je seznanjen z dijakovo sedemurno prisotnostjo (ena ura je namenjena pisanju 

dnevnika), navodili, da mora praktikant upoštevati hišni red in navodila mentorja, zakone in 

predpise, da mora sproti pisati dnevnik, da mora ob koncu prakse podpisan dnevnik in oceno 

predati organizatorju prakse na šoli, da mora dijak opraviti vsaj 90 % prisotnost in pridobiti 

pozitivno oceno (za priznanje o opravljeni praksi) ter da so vsi praktikanti nezgodno 

zavarovani. Mentor določi uro prihoda in odhoda, dnevno pregleduje dnevnik in ga podpiše, 

oceni končno uspešnost ter se v primeru bolezni oz. daljše odsotnosti dogovori za drug 

termin.  

 

Praktikant naj bi spoznal: 

- delovanje in organiziranost vrtca (zakoni in predpisi, hišni red, letni delovni načrti, 

programi in načini dela), 

- delo v oddelku (načrtovanje, izvajanje in evidentiranje dela na vseh področjih; 

dejavnosti v oddelku, sodelovanje s sodelavci, starši ipd., načini in pristopi dela), 

- pomen refleksije, 

- delo z otroki s posebnimi potrebami, 

- razvojne značilnosti otrok, 

- rutino in organiziranost iger, igrač in igral (igralnice, telovadnice, igrišča), 

- preplet vseh kurikularnih področij, 
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- pomen vseživljenjskega učenja ter razvijal fleksibilnost, odzivnost ipd. na reakcije in 

različne situacije. 

 

Navodila Pedagoške fakultete v Ljubljani za strnjeno prakso v prvem letniku programa 

Predšolska vzgoja za šolsko leto 2012/2013 označujejo praktično usposabljanje kot 

opazovanje, pri katerem se študent seznanja z načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo 

dejavnosti. Mentor ima nalogo, da praktikanta seznani s celotnim delom vzgojitelja v vrtcu 

(pedagoško delo, sodelavci, sredstva, lokalna skupnost ipd.). Praktikant naj bi imel možnost 

spoznati, ali je pripravljen za delo v vrtcu oz. za opravljanje poklica vzgojitelja. Posledično 

pridobiva izkušnje od začetka do zaključka obratovalnega časa vrtca. Mentor je prisoten v 

vrtcu istočasno s praktikantom. 

Praksa poteka v oddelku, kjer mentor opravlja delo. Mentor je lahko vzgojitelj, ki je izkušen 

in pripravljen prevzeti naloge mentorstva. Praktikanta naj seznani z značilnostjo otrok, starih 

od enega do treh let, z nego otrok in s povezovanjem teorije s praktičnimi izkušnjami. 

Navodila spodbujajo aktivno vključitev študenta v delo v skupini in ne zgolj opazovanja. 

Omenjena je tudi možnost napak praktikanta, kar označujejo v pozitivnem smislu (napake kot 

možnost za učenje). Praktikant naj bi med prakso spoznaval delo v oddelku (načrtovanje, 

izvajanje, refleksijo, timsko delo), način opazovanja otrok in spremljanje njihovega razvoja, 

delo s starši in ostalo delo, ki zajema poklic vzgojitelja. 

V nadaljevanju navodil je na kratko povzeto delo mentorja (rezultati raziskave, v kateri so 

študenti označili, na kaj so pri opazovanju mentorja najbolj pozorni) in naloga ter sposobnosti 

praktikanta pri refleksiji. Eden izmed ciljev strnjene prakse je tudi prikazati sposobnost 

pridobivanja avtoritete in zagovarjanja svojega (vzgojiteljevega) dela. Avtorja navodil 

svetujeta sprotno reflektiranje in spodbujanje razmišljanja o vlogi vzgojitelja (pojmovanje 

vzgoje). Na koncu so podani univerzitetni učitelji strokovnih gradiv, iz katerih so črpali 

podatke za opisana navodila. 

 

Navodila praktičnega usposabljanja podjetja B2 zajemajo opis programa srednjega 

izobraževanja in poklicnega tečaja za predšolsko vzgojo. Usposabljanje traja 80 ur, glavni cilj 

katerega je ponazoritev usvojenih znanj, ki jih bodo praktikanti
1

 pridobili pri študiju. 

Praktikanti začnejo z izvajanjem opazovanj (načrtovane dejavnosti in rutine), nadaljujejo z 

aktivno vključitvijo v delo in zaključijo s samostojnim izvajanjem dejavnosti. Pri tem so 

                                                           
1
 V opisu je uporabljen izraz »kandidat«, ki sem ga spremenila, da ne bi prišlo do zamenjave s kandidati, ki 

opravljajo strokovni izpit. 
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aktivno vključeni v načrtovanje, pripravo in izvajanje pedagoškega dela, tudi z vidika vodenja 

evidenc in ostalih »pisarniških« zadolžitev, delujejo v skladu z zakonodajo, stroko in 

kurikulom (upoštevanje načel, razvoja, pristopov ipd.), pri tem uporabljajo primerne 

(strokovne) izraze, se dodatno izobražujejo, upoštevajo posebne okoliščine vrtca (posebnosti 

otrok, vrtca kot ustanove, okolice), samostojno in v sodelovanju z vzgojiteljem oz. 

vzgojiteljico analizira in vrednoti potek usposabljanja. Mentorja, ki je strokovno dejaven in 

motiviran, si najde praktikant sam. Usposabljanje lahko poteka v sodelovanju, pod vodstvom 

(mentorja) ali pa praktikant opravlja delo samostojno. Naloge mentorja so: 

- vodenje praktikanta za preizkus sposobnosti za pedagoško delo in določanje stopnje 

odgovornosti, 

- podajanje okvirnih navodil in zagotavljanje aktivne vključenosti praktikanta, 

- odgovarjanje na vprašanja, 

- skupna ocena praktikantovega pedagoškega dela, 

- (skupen) trud za vzpostavitev profesionalnega odnosa, 

- biti avtonomen, 

- opravljati dnevno analizo pedagoškega dela, 

- izpolniti in podpisati ocenjevalni list ter potrdilo o praksi. 

 

V nadaljevanju so podane zahteve dokumentacije, ki jo mora voditi praktikant. 
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2. 4  PRIPRAVNIŠTVO 

Začetek poklicne poti pedagoškega delavca je lahko izredno naporen. Vzpostavljanje 

discipline, razmerja med teorijo in prakso ter graditev lastne strokovnosti je za začetnika 

stresno. Spodbudno okolje, predvsem sodelavci, predstavljajo potrebno podporo pri začetkih 

profesionalne poti. Profesionalni razvoj strokovnega delavca se sicer začne že v času 

izobraževanja (tudi Furlong idr., 1988, v Furlong, Maynard, 1995). Praktično usposabljanje 

predstavlja izkušnje in znanje, kar naj bi začetniku pomagalo pri prevzemu samostojnega 

opravljanja dela. Čeprav je praktičnih izkušenj v študijskih programih malo, imajo le-te večji 

vpliv na neizkušenega bodočega vzgojitelja/učitelja (Devjak in Polak, 2007). Že iz imen faz, 

ki označujejo prvo stopnjo profesionalnega razvoja, lahko razberemo situacije, s katerimi se 

začetnik sooča. »Faza preživetja« Fullerjeve, »šok realnosti« Veenmana, »faza vstopanja« 

Zuzovskyja. Zato po mnenju Valenčič Zuljan, Vogrinc, Brank idr. (2007) vstopanje v poklic 

potrebuje bolj sistematičen model. Povezavo z vlogo mentorja in profesionalnim razvojem 

vidijo avtorji pri razumevanju vloge, ki jo ima nadaljnje izobraževanje. V kolikor se mentor 

zaveda vrednosti pridobivanja znanja tudi po pridobitvi ustreznih kvalifikacij, bo omenjeno 

posredoval tudi pripravniku (tudi v Valenčič Zuljan, Krištof, Vogrinc, Brank, Pohar in Bizjak, 

2005). 

Zelena knjiga (2001) označuje uvajanje začetnikov v pedagoški poklic oz. samo vpeljevanje v 

šolsko kulturo v Evropi za neuspešno. Poleg dejstva, da se pridobljeno znanje oz. učinki 

znanja v začetnem izobraževanju izničijo, ponovno izpostavljajo potrebo po sodelovanju med 

fakultetami, šolami, učitelji in začetniki. Glede na pomembno vlogo uvajanja bi se morali 

učitelji dodatno izobraževati in s tem sestaviti skupino usposobljenih učiteljev, ki bi bili 

odgovorni za začetnike. 

 

Naloge mentorja pri uvajanju v poklic v drugih državah 

»Šolski mentor« v Angliji je uslužbenec na šoli, ki je odgovoren za začetnika med njegovim 

usposabljanjem oz. uvajanjem v pedagoški poklic. Mentor skrbi za koordinacijo dela 

začetnika (lahko tudi večih), komunikacijo in povezavo med študijskim programom, ki izvaja 

program usposabljanja in učiteljem, pri katerem se začetnik usposablja, podpira začetnikov 

profesionalni razvoj ter ocenjuje in spremlja začetnika (United Kingdom (England), 2014). 

Snoek (2011) za Nizozemsko navaja, da je izobraževanje učiteljev sestavljeno iz treh glavnih 

smeri, ob zaključku katerekoli je študent polno kvalificiran za delo učitelja in nima poskusne 

dobe. Avtor omenja povezovalne programe za učitelje začetnike, ki jih država spodbuja, 
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vendar ne vzpostavi programa kot obveznega. Kako se dejansko izvede vpeljevanje 

začetnikov v poklic, je odvisno od posamezne šole.  

Ko na Švedskem študent (bodoči učitelj) opravi potrebno izobraževanje in končni izpit, je 

polno kvalificiran in zaključi s sodelovanjem s fakulteto. Uvajalno obdobje je vprašanje 

občine ali privatne šole. Obstaja možnost začasne zaposlitve (»trial employment«), ki traja 

eno leto. V tem obdobju je začetniku dodeljen mentor (določi ga ravnatelj), ki ima možnost 

pogajanj pri določanju delovnih obveznosti (vloga mentorja, višina plače, obremenitve ipd.) 

(Niklasson, 2011).  

Norveška nima formalnega sistema vpeljevanja kvalificiranih učiteljev (začetnikov) v poklic. 

Nekaj uvajalnih elementov vključijo šole same. Mentorji začetnikom so lahko iste osebe, ki so 

jih mentorirale že med izobraževanjem oz. praktičnim usposabljanjem (Nilsen, 2011). 

V Romuniji so učitelji po začetnem izobraževanju vključeni v »začetno obdobje«, ki traja dve 

leti. V tem času so zaposleni kot ostali učitelji in imajo enako odgovornost. V kolikor začetnik 

zaprosi za pomoč, mu ravnatelj dodeli mentorja, ki ga imenuje šolski inšpektorat. Dodatnih 

usposabljanj za delo mentorja ni, čeprav se pojavljajo mnenja, da bi tovrstno pomoč 

mentorjem ponudili. Učitelj začetnik mora na koncu opraviti formalno ocenjevanje 

profesionalnih kompetenc in pridobiti certifikat. Omenjeno ocenjevanje lahko opravlja trikrat 

v obdobju petih let. V kolikor ocenjevanja ne opravi pozitivno, ni več zaposlen kot 

kvalificiran učitelj (Romania: Teachers and Education Staff, 2012; Velea in Istrate, 2011). 

 

Avtorji Valenčič Zuljan, Vogrinc idr. (2011) opozarjajo, da kljub dejstvu, da imamo 

vpeljevanje v pedagoški poklic v primerjavi z drugimi državami bolje urejeno, je še vedno 

vprašanje pomanjkanja dobre sistemske umeščenosti. 

V Sloveniji je z zakoni in s pravilniki določen način uvajanja pedagoških delavcev v vzgojno-

izobraževalno delo v vrtcih in šolah. Pripravništvo je namenjeno predvsem postopnemu 

prehodu iz pridobljenega teoretičnega znanja v uporabo le-tega v praksi. Izvajanje 

pripravništva ni obvezno. Pripravniku je lahko mentor strokovni delavec z nazivom mentor 

(najmanj 3 leta), svetovalec ali svetnik. Imenuje ga ravnatelj. Mentorjeva naloga je, da 

pripravi program, usmerja, nadzoruje in ocenjuje pripravnikove dejavnosti. Poleg naštetega 

tudi svetuje in vodi pri izvajanju izobraževanja in poučevanja ter poda končno oceno 

pripravnikove stopnje usposobljenosti za opravljanje samostojnega dela. Program, ki ga 

pripravi mentor, naj bi seznanil pripravnika z načrtovanjem, prilagoditvami in izvedbo 

pedagoških dejavnosti pod nadzorom mentorja in ravnatelja. V nadaljevanju program 

omogoča prevzemanje več odgovornosti (npr. sodelovanje pri načrtovanih projektih). Proti 
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koncu pripravništva mora pripravnik načrtovati in izvesti pet nastopov, vsaj trem mora 

prisostvovati ravnatelj. Predstavljena dejavnost se oceni z »opravil« ali »ni opravil«. V 

kolikor nastop ni uspešno opravljen, lahko pripravnik nastop opravlja ponovno. Na koncu 

pripravništva pripravnik opravlja izpit, ki je sestavni del pripravništva (Pravilnik o 

pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 2006; Pravilnik o 

dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja, 2007; Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja, 2014; Valenčič Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in Vogrinc, 

2011; Zakon o delovnih razmerjih, 2013; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 2007). 

Pripravljenost šol za usposabljanje bodočih učiteljev oz. omogočanje pripravništva označuje 

Bizjak (2004) kot interes za izoblikovanje strokovnjaka, ki bo kasneje sodeloval in prispeval k 

strokovni rasti šole (tudi Snoek, 2011). V primeru, da pripravnik ne bo nadaljeval poklicne 

poti na šoli, kjer opravlja pripravništvo, pa bo šola izkoristila pripravnikov vpliv na strokovni 

razvoj ostalih zaposlenih in pripravnikove ideje, ki jih razvija pri izvajanju nalog 

pripravništva.  

Pri sprejemu pripravnika ima šola dolžnost, da se na prevzem omenjene naloge pripravi. Prvi 

del priprave je določitev načina pripravništva. Drugi del priprave je določitev mentorja. 

Avtorica (prav tam) priporoča, da naj bo mentor starejši od pripravnika in naj ima enako 

izobrazbo kot pripravnik. Upošteva naj se tudi stil poučevanja, saj lahko pride do neaktivnega 

sodelovanja, v kolikor ima mentor težave z načrtovanjem oz. aktivnim vključevanjem 

pripravnika v delo v razredu. Tretji del priprave so organizacijski pogoji. Označujejo 

predvsem ustrezne obremenitve, katere bo pripravnik zmožen dosegati. Pripravnik namreč 

porabi precej več časa za samo načrtovanje kot izkušen učitelj. Izpostavlja se tudi vodljivost 

razreda in upoštevanje dejstva, da razmere, ki zahtevajo več izkušenosti in strokovne 

iznajdljivosti od učiteljev, ki niso več začetniki, niso najbolj optimalna priložnost za 

vpeljevanje začetnika. Pri tem se omenjajo tudi nadomeščanja oz. nepredvidljive situacije, na 

katera mora učitelj hitro odreagirati in nima časa za vnaprejšnje načrtovanje in pripravo. Med 

organizacijske pogoje spadajo tudi usklajeni urniki, da se lahko mentor in pripravnik brez 

večjih težav pogovorita in reflektirata delo poučevanja ter razbremenitev mentorjev, da imajo 

dovolj možnosti za uskladitev med svojim delom poučevanja in opravljanjem dolžnosti 

mentorja. Zadnji del priprave organizacije pripravništva zajema pripravo programa. Slednji 

naj bi zajemal tri vidike. Organizacijski vidik vključuje jasno časovno opredelitev 

načrtovanja, izvajanja, analize in refleksije pripravnikovega dela, urnik pripravnika in 
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mentorja ter načrtovanje nadaljnjega razvoja. Vsebinski vidik vključuje seznanitev 

pripravnika z vsemi dejavnostmi, ki jih učitelji opravljajo pri svojem poklicu. Sem spadajo 

dokumentacija (pravilniki, priprave), organizacija in delovanje šole, sodelovanje s starši, 

načini poučevanja (strategije, oblike dela ipd.), sodelovanje s sodelavci in zunanjimi 

strokovnjaki, ocenjevanje in delo z učenci. Poleg navedenega vsaka šola razvije še svoje 

vsebinske vidike, ki se lahko razlikujejo tudi od predmeta do predmeta. Procesni vidik je 

odvisen od načina izvajanja pripravništva (sodelovanje z mentorjem ali samostojno 

poučevanje) in količine izkušenj, ki jih lahko pripravnik že ima. V ospredju je pripravnikov 

razvoj oz. uvajanje v samostojno delo (Bizjak, 2004).  

Avtorica izpostavlja tudi odnos med mentorjem in pripravnikom ter poudarja prisotnost 

zaupanja. Pri prvem srečanju naj bi se dogovorila o tem, kako bo pripravništvo potekalo 

(kakšen je skupni cilj, izdelava načrta pripravništva, določitev skupnih srečanj, način 

načrtovanja in izvajanja, način posredovanja povratnih informacij), kakšna je značilnost šole 

(okolje, kultura), v kateri bo pripravnik opravljal pripravništvo in kakšne ima pripravnik cilje, 

želje, predstave, izkušnje in potrebe. Pri vsem naštetem ima mentor tudi nalogo končne ocene 

mentoriranca. Zaradi cilja osebnostnega razvoja avtorica (prav tam) predlaga, da je za končno 

oceno odgovoren ravnatelj, ki se glede napredka pripravnika posvetuje z mentorjem. 

V procesu pripravništva je poleg mentorja pomemben dejavnik tudi ravnatelj. Medtem ko 

ravnatelj »poskrbi« predvsem za organizacijsko plat (izbira mentorja, prisotnost na 

pripravnikovih hospitacijah, ocena pripravnika, urnik, razbremenitev dela mentorja za dovolj 

poglobljeno analizo ipd.), ima mentor nalogo, da skuša pripravnika naučiti, da prepozna 

razloge, ki botrujejo načinu dela oz. da prepozna smisel v metodah, oblikah dela in ostalih 

sestavinah pedagoškega dela, razume bistvo dobre refleksije in pridobi samozavesti pri 

izvajanju svojega dela. Omenjeno lahko mentor posreduje na dva načina. Direktivni način ne 

pušča veliko manevrskega prostora pripravniku. Mentor je v vlogi izkušenega praktika, ki 

pozna vsa pravila in načine, da se dejavnost »pravilno« izvede. Dejavnost se razdeli v več 

delov, za vsakega obstajajo določene strategije. Pripravnik začne poučevati na mentorjev 

način, ki ga je pridobil med t. i. treningom. Nedirektivni način pa postavlja mentorja v 

drugačno vlogo. Bistvo je razumevanje posameznih situacij (še posebej nepredvidljivih) in 

zmožnost prilagajanja z različnimi strategijami neodvisno od zunanjih dejavnikov. Mentor 

pripravnika spodbuja pri razumevanju situacij z opisom videnega z več zornih kotov in pri 

uporabi različnih načinov reševanja dilem. Na koncu je pripravnik samostojna oseba, ki 

razvija lasten način dela (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof, Bizjak, 2006). 



56 
 

»Učitelj mora znati profesionalno razmišljati, da bo lahko profesionalno deloval«, navajajo 

Valenčič Zuljan idr. (str. 54). Da z laičnega načina razmišljanja preidemo na profesionalnega, 

je na prvem mestu pomembno ubesediti dogajanje. Misli se konkretizirajo, zato jih je lažje 

kritično oceniti. Izredno pomembna je tudi količina novih izkušenj, ki jih je deležen 

pripravnik. Mentor mora upoštevati znanje pripravnika in postopoma dvigovati zahtevnost 

izkušenj. S postopnostjo se izognemo prevelikim napakam in izgubi nadzora. 

Avtorji Valenčič Zuljan, Vogrinc idr. (2005, 2006) in Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in 

Bizjak (2005) opisujejo pridobljene podatke raziskave o začetnem uvajanju pripravnikov, v 

kateri je sodelovalo 331 mentorjev in 361 pripravnikov. Pridobljeni podatki so razkrili, da 

večina mentorjev izdela program pripravništva skupaj s pripravnikom in ga po potrebi 

dopolnjuje. Prav tako je večina mentorjev navedla, da so se za prevzem mentorstva odzvali na 

ravnateljevo povabilo in da jim je mentorstvo v izziv in ne kot nepotrebna obremenitev. Tisti 

mentorji, ki sprejemajo vlogo mentorja kot priznanje, so tudi bolj zadovoljni z uspešnostjo le-

te. Stopnja zadovoljstva pri uspešnosti je povezana z oceno usposobljenosti za opravljanje 

mentorstva. 

V nadaljevanju so mentorji izpostavili slabo informiranost pripravnikov o kompetencah, ki 

naj bi jih med pripravništvom razvijali. Omenjeno dejavnost avtorji označujejo za ključno, saj 

je pridobivanje določenih kompetenc osnova načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 

pripravnikovega dela ter njegovega napredka. Nekaj več poudarka bi morali mentorji 

posvečati tudi informiranju pripravnika o značilnostih in posebnostih učencev, ki jih bo 

pripravnik poučeval. Ostale dejavnosti, ki naj bi jih mentorji izvajali, so predstavitev šole, 

ogled šolske stavbe, predstavitev sodelavcev, šolske dokumentacije, učnih načrtov, letnega 

delovnega načrta, ciljev in poslanstva šole, članov strokovnega aktiva ter mentorja pred 

začetkom pripravništva. Pridobljeni podatek, da kar 98,5 % mentorjev ni razbremenjenih med 

mentoriranjem, avtorji uporabijo za opozorilo, da kvalitetna analiza in priprava terjata čas. 

Ravnatelji so kot razlago, da mentorjev ne razbremenijo, navedli, da brez poseganja v 

dejanski potek učiteljevega dela tudi pripravnik dobi realen vpogled v bodoči poklic. Problem 

primanjkovanja časa so mentorji izpostavili tudi pri prošnji, naj navedejo tri največje težave, s 

katerimi se soočajo pri mentorstvu. 

V zaključku avtorji predlagajo vzpostavitev konkretnih kompetenc, s katerimi bi bili 

seznanjeni ravnatelji, mentorji in pripravniki. Z usmeritvami, kaj naj bi pripravnik razvijal, bi 

načrtovanje vsebovalo določene strategije, s katerimi bi dosegali njihov razvoj. Pri 

ocenjevanju pa bi potrebovali tudi jasno zastavljene kriterije. Pomembne so tudi mentorjeve 

kompetence, zato avtorji predlagajo vzpostavitev ustreznega sistema za usposabljanje 
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mentorjev. Tako bi bili pripravniki deležni nekakšnega modela stalnih mentorjev, ki bi bili za 

delo usposobljeni, znali bi upoštevati načelo postopnosti, diferenciacije in individualizacije 

(prejšnje izkušnje vsakega posameznega pripravnika) in ki bi bili deležni manjših delovnih 

obveznosti. Zanimiv je tudi predlog, da bi poleg mentorja, ki bi skrbel za pripravnikovo 

pedagoško delo, pripravnik sodeloval tudi z nekom, ki bi poskrbel za vključitev le-tega v 

šolsko okolje. 

Raziskava Valenčič Zuljan, Vogrinc idr. (2011) je pokazala, da je 55,8 % (N=1472) učiteljev 

mnenja, naj začetnik po opravljenem študiju ne poučuje samostojno. 40,8 % jih meni, da se 

naj samostojno poučevanje začne takoj. Velika večina (52,8 %, N=1473) je mnenja, da bi 

moralo pripravništvo trajati celo šolsko leto. Avtorji v nadaljevanju podatek podkrepijo z 

mnenjem, da pripravnik v enem letu dobro postopno spozna oblike načrtovanja, izvajanja in 

refleksije, ki jih uporablja pri svojem delu. Zanimiv je tudi predlog, da bi se v primeru večih 

pripravništev v eni vzgojno-izobraževalni instituciji izvajala srečanja pripravnikov in 

mentorjev za izmenjavo informacij, dilem in izkušenj. Precej koristi bi lahko imeli tudi 

mentorji, če bi na srečanjih mentorjev izmenjevali izkušnje med seboj.  

 

Leta 2006 je prišlo v zakonodaji do spremembe. Pravilnik o pripravništvu je omogočal 

zaposlitev strokovnega delavca na prosto delovno mesto. V tem primeru je začetniku dodeljen 

mentor za dobo dveh mesecev. Glede na pomembnost naloge, ki jo ima mentor in zahtevnost 

dela, s katerim je soočen začetnik, je kvaliteta uvajanja očitno zmanjšana. Pred tem so 

pripravniki opravljali pripravništvo po 2. členu (začetnik poučuje v razredu skupaj z 

mentorjem) ali po 46. členu (začetnik poučuje v razredu samostojno) (Valenčič Zuljan idr., 

2006).  

O posledicah spremenjene zakonodaje piše Bizjak (2006a, 2006b). Medtem ko je prvotna 

zakonodaja predstavljala idealno priložnost za začetnike, je v finančnem in kadrovskem 

smislu predstavljala prezahtevno idejo za realno izpeljavo. Posledično so zato tudi podaljšali 

veljavnost alternativni možnosti samostojnega poučevanja s pomočjo mentorja (46. člen). 

Pred spremembami je avtorica zagovarjala opravljanje pripravništva po 2. členu zaradi 

premalo izkušenj, ki jih pridobijo študenti v času študija. Ravnatelji in mentorji naj bi 

izpostavili, da se ne čutijo dovolj usposobljene za opravljanje svoje naloge. Avtorica zato 

predlaga sodelovanje s strokovnjaki, ki jim bodo v pomoč. Pomembni naj bi bili tudi 

seminarji in druga usposabljanja, ki bi pripravnikom in mentorjem pomagala v procesu 

pripravništva. Ponovno se izpostavlja seznam kompetenc, ki naj bi jih pripravnik obvladal in 

razbremenitev mentorjev za kakovostnejše sodelovanje s pripravnikom. Po delitvi pravilnika 
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(področje pripravništva ima svoj pravilnik in področje strokovnega izpita svojega) je avtorica 

mnenja, da je sprememba, ki jo prinaša možnost opravljanja strokovnega izpita po preteku 6- 

mesečnega izvajanja pedagoškega dela, vprašljiva. Vsaj z vidika začetnikov, katerim je 

dodeljen mentor za dva meseca. Glede na stopnjo zahtevnosti dela in neizkušenosti, se 

avtorica sprašuje, ali bodo imeli možnost uspešno se pripraviti na izpit. Poleg tega se 

izpostavlja tudi vprašanje neenakih možnosti v primerjavi s pripravniki, ki jim je zagotovljeno 

postopno opravljanje pedagoškega dela (pripravništvo in volontersko pripravništvo). 

 

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja (2014) je uvedel seznam kompetenc, na pomanjkanje katerega so opozarjali 

številni avtorji (Cencič in Cencič, 1994; Magajna, 2005; Valenčič Zuljan, Vogrinc idr., 2005, 

2006). Program pripravništva naj bi razvijal kompetence na področju: 

- znanja in razumevanja (predmetnega in strokovnega področja (razvojna psihologija 

ipd.), uporaba metodike, didaktike, upoštevanje dinamike skupine, inkluzivnosti in 

sposobnost vrednotenja), 

- poučevanja (načela in postopki, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje, uporaba 

pripomočkov, metode in strategije, ocenjevanje …), 

- sodelovanja z okolico (sodelavci, starši, svetovalne službe ipd.), 

- prepričanj, vrednot, stališč (razvoj področij, samorefleksija, strokovni razvoj, 

sodelovanje, demokratičnost …), 

- organizacije in vodenja (zakoni in predpisi, koordinacija oz. usklajevanje časa in 

obveznosti, reševanje problemov). 
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2. 5  STROKOVNI IZPIT 

Strokovni izpit opravljajo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju. Strokovnega izpita ni 

potrebno opravljati za posamezno področje vzgoje in izobraževanja posebej (prizna se na vseh 

stopnjah in smereh). Zavod Republike Slovenije za šolstvo organizira seminarje, ki 

omogočajo pripravo na opravljanje omenjenega izpita (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Brank idr. 

2007). 

Kandidati lahko opravljajo strokovni izpit, če imajo ustrezno stopnjo in smer izobrazbe za 

opravljanje pedagoškega poklica, opravljenih pet praktičnih nastopov, ki sta jih ocenila 

mentor in ravnatelj ter so zaposleni vsaj štiri mesece (strokovni delavec s srednješolsko 

izobrazbo ne glede na to, ali opravlja pripravništvo ali je zaposlen), šest mesecev (strokovni 

delavec z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo ne glede na to, ali opravlja pripravništvo ali 

je zaposlen). Prijava vsebuje, poleg dokazila ustrezne izobrazbe, pisne priprave ocenjenih 

nastopov, dokazila o ustrezni zaposlitvi (pripravništvo, redno delo …), še obrazec za prijavo 

in pisno oceno mentorja o usposobljenosti kandidata za samostojno opravljanje poklica. Ustni 

del izpita poteka pred izpitno komisijo. Sestavljen je iz treh delov:  

- Ustava Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega 

sistema, Deklaracija o človekovih pravicah in Konvencija o otrokovih pravicah, 

- zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja, 

- slovenski knjižni jezik; strokovni delavci, ki so zaposleni v vrtcih z italijanskim učnim 

jezikom, morajo opravljati izpit iz italijanskega knjižnega jezika; strokovni delavci, ki 

so zaposleni v dvojezičnih vrtcih, morajo opravljati izpit iz slovenskega knjižnega in 

madžarskega knjižnega jezika (Valenčič Zuljan, Krištof idr., 2005; Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Bizjak idr., 2007; Valenčič Zuljan, Vogrinc idr., 2011; spletna stran 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; Slovenia: Conditions of Service for 

Teachers Working in Early Childhood and School Education, 2015). 

 

Pravilnik o strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja se je dne 4. 9. 2015 

spremenil, in sicer se v 7. členu (pogoji za prijavo drugih strokovnih delavcev) spremeni 

besedilo, tako da delovna doba ni več opredeljena v štirih mesecih, ampak 560 urah in 

delovna doba v šestih mesecih v 840 urah. V nadaljevanju navaja možnosti za uveljavljanje 

pedagoške prakse in organizirane neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja 

kot ustrezne delovne izkušnje (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, 2015). 
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Kandidat ima možnost ponovnega opravljanja enega ali dveh izmed delov izpita po preteku 

dveh mesecev. V kolikor kandidat nobenega dela izpita ni uspešno opravil, se lahko ponovno 

prijavi po preteku štirih mesecev. Omejitev štirih mesecev velja tudi v primeru, da kandidat 

enega ali dveh delov izpita tudi v drugo ni opravil (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011; spletna 

stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).  

Mentor drugemu strokovnemu delavcu (kdor samostojno opravlja delo oz. ni pripravnik) je 

lahko strokovni delavec, ki ima vsaj tri leta naziv mentor, naziv svetnik ali svetovalec. V 

kolikor si strokovni delavec ni mogel pridobiti ustreznega naziva, ima pa že pet let delovne 

dobe na področju vzgoje in izobraževanja, lahko prav tako opravlja delo mentorja. Naloga 

mentorja je, da spremlja delo kandidata in mu nudi strokovno pomoč. V obdobju dveh 

mesecev (za kolikor je zadolžen za pomoč kandidatu) ravnatelj in mentor ocenita kandidatove 

nastope, mentor pa mora napisati še poročilo o usposobljenosti kandidata za samostojno 

opravljanje dela (Pravilnik o strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, 2006). 

Avtorji Valenčič Zuljan, Vogrinc idr. (2011) opisujejo raziskavo, ki se nanaša na mnenja 

pedagoških delavcev o sistemu izobraževanja. 17,2 % učiteljev (N=1475) je bilo mnenja, da 

je opravljanje strokovnega izpita za pedagoške delavce nepotrebno. Na vprašanje o 

potrebnosti praktičnih nastopov pri opravljanju strokovnega izpita je 7 % (N=1464) učiteljev 

odgovorilo, da niso potrebni. Pri oceni o potrebnosti posameznih delov strokovnega izpita je 

bilo mnenje učiteljev naslednje: 3,1 % (N=1467) jih je menilo, da slovenski jezik ni potreben, 

3,5 % (N=1465) jih je menilo, da ni potrebno poznavanje predpisov, ki zajemajo področje 

vzgoje in izobraževanja, 28,9 % (N=1454) jih je menilo, da je nepotrebno poznavanje ustavne 

ureditve RS, 47,5 % (N=1452) jih je menilo, da je ureditev institucij EU nepotreben del in 6,6 

% (N=1460) jih je menilo, da je nepotrebno poznavanje Konvencije o človekovih pravicah in 

Deklaracije o otrokovih pravicah. Ostala razporeditev mnenj je bila razdeljena med 

»pomemben« ali »zelo pomemben« del pri opravljanju strokovnega izpita.  

Avtorji Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof, Bizjak (2005 in 2006) in Valenčič Zuljan, Vogrinc, 

Brank idr. (2007) navajajo podatke raziskave, ki je zajemala tudi učitelje mentorje in podaja 

naslednje rezultate: 

- 6,6 % mentorjev meni, da strokovni izpit ni potreben, 

- 2,8 % mentorjev meni, da praktični nastopi kot del strokovnega izpita niso potrebni, 

- 6,5 % mentorjev meni, da slovenski jezik kot del strokovnega izpita ni potreben, 

- 3,1 % mentorjev meni, da predpisi s področja vzgoje in izobraževanja kot del 

strokovnega izpita niso potrebni, 
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- 17,1 % mentorjev meni, da poznavanje Ustave RS kot del strokovnega izpita ni 

potrebno, 

- 5,9 % mentorjev meni, da je število praktičnih nastopov, ki jih spremlja ravnatelj, 

premajhno, 13,8 % jih je mnenja, da je nastopov preveč. 

Od vseh sestavnih delov strokovnega izpita so strokovni delavci v raziskavi označili za 

najpomembnejši del ravno praktične nastope. Avtorji (prav tam) podatek poudarjajo, ker ni 

jasno postavljenih kriterijev, kaj naj bi nastopi dosegli, razvijali. Poleg vsega imajo mentorji 

in ravnatelji nalogo, da rešijo problem negativno ocenjenega nastopa po svoji lastni presoji. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3. 1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V preteklosti je bila naloga mentorja biti zgled dobre prakse. Danes ne zadostuje, da je mentor 

»le« izkušen pedagoški delavec, saj je potrebno znanje in izkušnje predstaviti začetniku ali 

praktikantu na njemu primeren način. Potek pedagoške prakse je odvisen od dogovora med 

fakulteto ali srednjo šolo oz. izobraževalnim centrom, ki izobražuje bodoče pedagoške 

delavce, in upravo vrtca, kjer bo praktikant prakso opravljal. Pripravništvo, kot najprimernejši 

način za postopno prevzemanje samostojnega dela v pedagoškem poklicu, ni obvezno. 

Večina literature o izbrani temi se nanaša na celotno področje vzgoje in izobraževanja. 

Zasledila sem raziskavo (Valenčič Zuljan idr., 2011), ki se je osredotočila na vstop v poklic. 

Projekt Partnerstvo fakultet in šol, ki je potekal 2004/2005 in je zajemal pripravnike, mentorje 

in ravnatelje, zaposlene v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter različnih zavodih, je med 

drugim ugotavljal stanje na področju praktičnega pedagoškega usposabljanja in spoznavanje 

stanja organizacije in izvajanja pripravništva. Mentorji so pedagoško prakso ocenili kot 

povezovanje teorije s pedagoškimi izkušnjami. Vlogo mentorja pri pedagoški praksi pa vidijo 

pri učenju študenta o dejanskem poteku dela v zavodu in učenju praktičnega znanja. Program 

pripravništva v večini primerov pripravita mentor in pripravnik skupaj. Omenjen program naj 

bi po njihovem mnenju predstavljal osnovo, ki pa se sproti dopolnjuje oz. popravlja. Zanimiv 

je podatek, da so bili mentorji precej kritični do lastne usposobljenosti, vendar niso izrazili 

večje potrebe po dodatnem izobraževanju. Večina sodelujočih označuje mentorstvo kot izziv 

oz. možnost za profesionalni razvoj. 

Namen raziskave je bil preveriti, na kakšen način izvajajo v javnih vrtcih praktično pedagoško 

usposabljanje, pripravništvo in priprave na strokovni izpit. Zanimalo me je tudi mnenje 

vzgojiteljev mentorjev, ki mentorirajo praktikante, pripravnike in kandidate, glede 

organizacije na omenjenih področjih. Cilj moje raziskave je bil pridobiti vpogled v stanje 

opravljanja nalog vzgojiteljev mentorjev v javnih vrtcih. Ugotoviti sem želela tudi morebitne 

povezave pri mnenjih mentorjev glede na dolžino delovne dobe in številom opravljenih 

mentoriranj ter morebitne želje oz. potrebe mentorjev, ki bi po njihovem mnenju pripomogle 

k boljšemu mentoriranju. 
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3. 2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

1. Ali se po oceni mentorjev pojavljajo razlike v delu praktikantov s fakultet s pedagoško 

usmeritvijo in praktikantov iz izobraževalnih centrov, ki delajo prekvalifikacijo? 

Hipoteza 1: Mentorji ocenjujejo, da so praktikanti s pedagoško usmeritvijo bolj uspešni od 

praktikantov iz izobraževalnih centrov, ki delajo prekvalifikacijo. 

2. Ali se mentorji, ki so zaposleni v enotah z manjšim številom skupin, več strokovno 

izobražujejo kot mentorji, ki so zaposleni v enotah z večjim številom skupin? 

Hipoteza 2: Mentorji, ki so zaposleni v enotah z manjšim številom skupin, se več strokovno 

izobražujejo. 

3. Ali se mentorji, ki mentorirajo praktikante, pripravnike in kandidate, odločajo za 

opravljanje mentorstva iz drugih razlogov kot mentorji, ki mentorirajo le eno izmed naštetih 

skupin? 

Hipoteza 3a: Mentorji, ki mentorirajo na vseh treh področjih, ocenjujejo pomen prevzema 

nalog mentorja z različno stopnjo pomembnosti kot mentorji, ki mentorirajo le na področju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja. 

Hipoteza 3b: Mentorji, ki mentorirajo na vseh treh področjih, ocenjujejo pomen prevzema 

nalog mentorja z različno stopnjo pomembnosti kot mentorji, ki mentorirajo le na področju 

pripravništva. 

Hipoteza 3c: Mentorji, ki mentorirajo na vseh treh področjih, ocenjujejo pomen prevzema 

nalog mentorja z različno stopnjo pomembnosti kot mentorji, ki mentorirajo le na področju 

strokovnega izpita. 

4. Ali se naloge mentorja pri mentorjih z večjo delovno dobo razlikujejo od nalog mentorja z 

manjšo delovno dobo? 

Hipoteza 4: Delovna doba mentorja vpliva na število opravljenih nalog, ki jih mora mentor 

pri mentoriranju opravljati. 

5. Ali se mnenja o ustreznosti organizacije pedagoške prakse, pripravništva in strokovnega 

izpita razlikujejo glede na število opravljenih mentoriranj? 

Hipoteza 5a: Število opravljenih mentoriranj vpliva na oceno mentorjev o ustreznosti 

organizacije pedagoške prakse. 

Hipoteza 5b: Število opravljenih mentoriranj vpliva na oceno mentorjev o ustreznosti 

organizacije pripravništva. 
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Hipoteza 5c: Število opravljenih mentoriranj vpliva na oceno mentorjev o ustreznosti 

organizacije priprave na strokovni izpit. 

 

3. 3  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda je deskriptivna neeksperimentalna. Uporabila sem kvantitativno raziskavo. Podatke 

sem zbirala s pomočjo spletne ankete, katere ustreznost sem preverila s pilotskim preizkusom. 

 

3. 4  VZOREC 

Vzorec sestavljajo vzgojitelji, ki so že opravljali delo mentorja. Povezavo spletne ankete sem 

poslala upravam vrtcev in prosila, če le-to posredujejo svojim enotam. Sodelovanje je bilo 

anonimno, vzorec oblikovan priložnostno. Na anketo je odgovarjalo 192 anketirancev. 

Prikazani rezultati so odvisni od področja mentoriranja, pri katerem so anketiranci lahko 

sodelovali. Kot prikazuje tabela 1, je na področju praktičnega pedagoškega usposabljanja 

opravljalo delo mentorja 169 anketirancev pri pedagoški praksi, 167 pri nastopu in 162 pri 

hospitaciji. 78 anketirancev je mentoriralo kandidate (področje strokovnega izpita) in 91 

anketirancev je mentoriralo pripravnike. 

Tabela 1: Mentoriranje praktikanta (področje praktičnega pedagoškega usposabljanja). 

 

Pedagoška praksa 

(časovno strnjena 

oblika, npr. 1 teden) 

Nastop (izvajanje vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, ki ne 

poteka v okviru prakse in poteka 

pod mentorstvom vzgojitelja) 

Hospitacija (učna ura, kjer 

dijaki/študenti zgolj 

opazujejo izkušenega 

vzgojitelja) 

N 169 167 162 

 

 

Na vprašanje o spolu je odgovorilo 125 anketirancev, od tega je bil 1 moški. Anketiranci, ki 

so odgovorili na vprašanje o starosti, so bili stari od 24 do 58 let (aritmetična sredina je 

42,89). Na vprašanje, koliko let že opravljajo delo mentorja, je odgovorilo 123 anketirancev 

(tabela 2). Največ anketirancev (15 oz. 12,2 %) je označilo 20 let dela z mentoriranci.  
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Tabela 2: Koliko let že opravljajo delo mentorja (N=123). 

  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

 1 4 2,1 3,3 

2 12 6,3 9,8 

3 8 4,2 6,5 

4 4 2,1 3,3 

5 13 6,8 10,6 

6 4 2,1 3,3 

7 4 2,1 3,3 

8 4 2,1 3,3 

9 3 1,6 2,4 

10 14 7,3 11,4 

11 2 1,0 1,6 

12 3 1,6 2,4 

15 12 6,3 9,8 

16 1 ,5 ,8 

17 2 1,0 1,6 

18 4 2,1 3,3 

20 15 7,8 12,2 

25 7 3,6 5,7 

29 1 ,5 ,8 

30 6 3,1 4,9 

Skupaj 123 64,1 100,0 

Manjkajoči  69 35,9  

Skupaj 192 100,0  

 

 

Tabela 3 prikazuje najvišjo izobrazbo, ki so jo dosegli anketiranci. Možnost prekvalifikacije 

(druga srednja šola in opravljen program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje) ni bila 

označena. Pri možnosti »Drugo« sta dva anketiranca navedla magisterij predšolske vzgoje, en 

anketiranec je navedel nedokončano »višjo vzgojiteljsko« in pet anketirancev je navedlo 

univerzitetno izobrazbo.  
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Tabela 3: Dosežena izobrazba (N=125). 

  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

 Srednja vzgojiteljska šola  11 5,7 8,8 

Višja (dveletna) šola za vzgojitelja 

predšolskih otrok 

20 10,4 16,0 

Visoka (triletna) strokovna 

izobrazba predšolska vzgoja  

84 43,8 67,2 

Drugo: 10 5,2 8,0 

Skupaj 125 65,1 100,0 

Manjkajoči  67 34,9  

Skupaj 192 100,0  

 

Tabela 4 prikazuje, da je dobra polovica anketirancev dosegla naziv svetovalec. Podatek o 12 

anketirancih brez naziva je zanimiv v primerjavi s podatki, pridobljenimi pri vprašanju o 

delovnih izkušnjah. Vsi anketiranci so namreč navedli dovolj delovnih izkušenj, da bi lahko 

pridobili naziv mentor. Glede na podatek, da ima 52,4 odstotkov anketirancev več kot 20 let 

delovnih izkušenj, je tudi zanimiva primerjava s podatki o 11 anketirancih, ki so pridobili 

naziv svetnik.  

 

Tabela 4: Pridobljeni naziv (N=124). 

  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek 

 Brez naziva 12 6,3 9,7 

Mentor 38 19,8 30,6 

Svetovalec 63 32,8 50,8 

Svetnik 11 5,7 8,9 

Skupaj 124 64,6 100,0 

Manjkajoči  68 35,4  

Skupaj 192 100,0  

 

 

3. 5  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbirala s pomočjo spletne ankete, povezavo katere sem poslala po elektronski 

pošti upravam javnih vrtcev po Sloveniji. Elektronske naslove sem pridobila s spletne strani 
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Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s pomočjo gospe Ane Stanovnik, zaposlene 

na sektorju za PV ter spletnih strani vrtcev. Anketni vprašalnik sem sestavila sama, s pomočjo 

spletnega orodja 1KA in uporabljene literature za magistrsko nalogo, deloma tudi iz 

raziskovalnih poročil partnerstva fakultet Juriševič idr. (2005) ter Valenčič Zuljan, Vogrinc, 

Krištof in Bizjak (2005). Vprašalnik sestavljajo vprašanja zaprtega, odprtega in polodprtega 

tipa ter Likertova lestvica stališč. 

Spletno anketo sem posredovala 8 vzgojiteljicam, ki so že opravljale delo mentorja ter 

vprašalnik pilotsko testirala. Za morebitna vprašanja ali mnenja je bila na voljo možnost 

komentarjev, katere sem pri končni anketi upoštevala. Zbiranje podatkov je potekalo od 

marca do junija 2015. 

 

3. 6  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala z računalniškim programom SPSS 17 in interpretirala s pomočjo knjige 

Obdelava podatkov (Kožuh in Vogrinc, 2009). Uporabila sem frekvenčno distribucijo 

atributivnih spremenljivk (f,f %), osnovne desktiptivne statistike numeričnih spremenljivk 

(mere srednje vrednosti, mere razpršenosti), Spearmanov koeficient korelacije, Pearsonov 

koeficient korelacije in t-preizkus za neodvisne vzorce. 

 

3. 7  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Anketa je bila sestavljena iz začetnega vprašanja o pomenu mentoriranja oz. kaj mentorjem 

pomeni mentorstvo. Sledila so vprašanja, ki so bila razdeljena na sklope. Prvi sklop je 

anketirance spraševal o področju praktičnega pedagoškega usposabljanja (PPU), drugi o 

pripravništvu in zadnji o pripravah na strokovni izpit.  

 

Pomen mentorstva 

Na vprašanje o pomenu mentorstva so anketiranci na lestvici od 1 do 5 (1 – najmanj 

pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno in 5 – najbolj 

pomembno) izbirali med šestimi podvprašanji. Trditvi »Priložnost, da pomagam drugim oz. 

da delim znanje.« in »Priložnost za nove izzive.« se zdita anketirancem precej pomembni, saj 
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je aritmetična sredina pri trditvi, ki omenja delitev znanja 4,55, s standardnim odklonom 0,65 

in pri trditvi, ki navaja priložnost za nove izzive 4,10 s standardnim odklonom 0,92. Podatki 

sovpadajo s podatki raziskav Partnerstvo fakultet, kjer so raziskovalci zabeležili visok delež 

anketirancev, ki menijo, da je mentorstvo strokovni izziv (aritmetična sredina je 4,62) na 

področju praktičnega pedagoškega usposabljanja in mnenje o mentorstvu kot izziv na 

področju pripravništva z 75,7 % deležem (N=243).  

Za polodprto vprašanje »Drugo« se je odločilo 14 anketirancev, od tega so štirje navedli 

izmenjavo mnenj in idej, nova spoznanja, predstavitev, komunikacijo in dodatno znanje ter 

pridobivanje izkušenj kot pomembne dejavnike pri prevzemanju nalog mentorja.  

Predstavljeno vprašanje sem uporabila za preverjanje hipotez 3a, 3b in 3c. Za primerjavo 

aritmetičnih sredin sem uporabila t-preizkus. Hipoteza 3a trdi, da mentorji, ki mentorirajo na 

vseh treh področjih (PPU, pripravništvo in strokovni izpit), ocenjujejo prevzem nalog 

mentorja z različno stopnjo pomembnosti kot mentorji, ki mentorirajo le na področju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja. Aritmetična sredina za mentorje na vseh treh 

področjih znaša 3,78, za mentorje, ki so opravljali delo mentorja le na področju praktičnega 

pedagoškega usposabljanja, pa 3,69. Vrednost t-preizkusa znaša 0,53 in ni statistično 

značilna, zato hipoteze ne morem potrditi. Statistična značilnost se pokaže le pri trditvi, da je 

prevzem nalog mentorja dodatno delo. Aritmetična sredina mentorjev z izkušnjami na vseh 

treh področjih je 2,28, mentorjev z izkušnjami le na področju praktičnega pedagoškega 

usposabljanja pa je 3,03 (tabela 5). Vrednost t-preizkusa je -3,45 in je statistično značilna 

(p=0,00).  

Tabela 5: Primerjava podatkov pri možnosti, da je prevzem nalog mentorja nujna dolžnost. 

 N Aritmetična sredina Standardni odklon 

Mentor na vseh treh področjih 60 2,28 1,106 

PPU mentor 64 3,03 1,297 

 

Zaradi premajhnega števila anketirancev, ki bi mentorirali le na področju pripravništva, nisem 

uspela pridobiti podatkov za preverjanje hipoteze 3b, ki trdi, da se mentorji, ki mentorirajo na 

vseh treh področjih (PPU, pripravništvo in strokovni izpit), ocenjujejo prevzem nalog 

mentorja z različno stopnjo pomembnosti kot mentorji, ki mentorirajo le na področju 

pripravništva. Premajhno je bilo tudi število anketirancev, ki bi opravljali delo mentorja le na 

področju strokovnega izpita, da bi lahko preverila hipotezo 3c, ki trdi, da mentorji, ki 
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mentorirajo na vseh treh področjih (PPU, pripravništvo in strokovni izpit), ocenjujejo 

prevzem nalog mentorja z različno stopnjo pomembnosti kot mentorji, ki mentorirajo le na 

področju strokovnega izpita. 

 

Priprave mentorja na delo z mentorirancem 

Na naslednje vprašanje so anketiranci odgovarjali z označitvijo pogostosti navedenih priprav 

na mentoriranje. Možnosti so bile »Nikoli.«, »Včasih.«, »Pogosto.« in »Vedno.«. Na področju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja, kamor spada mentoriranje praktikanta pri opravljanju 

pedagoške prakse, nastopov in hospitacij, so podatki pokazali, da se v povprečju večina 

ankentirancev na opravljanje dela mentorja pripravi s pomočjo pogovora s sodelavci, s 

katerimi si izmenjajo izkušnje, in navodil, ki jih posredujejo praktikanti iz izobraževalne 

ustanove. Aritmetična sredina priprave z navodili praktikanta znaša 3,38 s standardnim 

odklonom 0,78. Aritmetična sredina priprave s pomočjo sodelavcev znaša 3,25 s standardnim 

odklonom 0,68 (tabela 6). Izobraževanj o mentorstvu se vedno udeleži 3,6 % anketirancev, 

pogosto 12,1 %, včasih 14,5 % in nikoli 69,7 % (N=165). Vodstvo načeloma precej dobro 

obvešča mentorje o njihovih nalogah, saj je 44,8 % anketirancev označilo, da vodstvo naloge 

mentorja vedno posreduje, 23 % jih je označilo možnost pogosto, 20 % jih meni, da vodstvo 

posreduje navodila včasih, 12,1 % anketirancev pa meni, da vodstvo navodil nikoli ne 

posreduje (N=165). 

Tabela 6: Priprave mentorjev na mentoriranje (N=162–166). 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Udeležil sem se izobraževanja o mentorstvu. 165 1,50 ,846 

Bral sem strokovno literaturo o mentorstvu. 166 2,34 ,939 

O mentoriranju sem se pogovarjal s sodelavci oz. smo si 

izmenjali izkušnje. 

166 3,25 ,683 

Navodila o nalogah mentorja mi je posredovalo vodstvo. 165 3,01 1,068 

Pri mentoriranju so mi bila v pomoč navodila iz 

izobraževalne ustanove, ki jih je posredoval praktikant. 

162 3,38 ,781 

Drugo. 13 2,38 1,121 
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Glede potrebne pomoči ostalih sodelavcev v zavodu so avtorji raziskovalnega poročila o 

modelu učne prakse kot del študijskih programov za začetno izobraževanje strokovnih 

delavcev (2005) pridobili podobne podatke, saj so anketiranci sodelovanje s sodelavci 

označili kot zadovoljivo (aritmetična sredina 3,82). 

Na področju pripravništva so podatki pokazali, da se v povprečju večina anketirancev pripravi 

z izmenjavo izkušenj s sodelavci, saj je aritmetična sredina 3,27, standardni odklon pa znaša 

0,68. 64,3 % anketirancev se nikoli ne pripravi na opravljanje dela mentorja z udeležitvijo 

izobraževanj o mentorstvu, 21,4 % včasih, 8,3 % pogosto, 6 % anketirancev pa se navedenega 

načina posluži vedno (N=84). Vodstvo večinoma informira mentorje o njihovih nalogah. 35,3 

% anketirancev je označilo možnost vedno, 25,9 % možnost pogosto, 30,6 % možnost včasih 

in 8,2 % možnost nikoli (N=85). 

Precej podobno razmerje je tudi na področju priprav za mentoriranje pri strokovnem izpitu. 

Aritmetična sredina pri pogovorih s sodelavci oz. izmenjavo izkušenj je 3,27, s standardni 

odklonom 0,75. 70 % anketirancev se o mentorstvu ni nikoli izobraževala, 17,1 % se je 

izobraževala včasih, 8,6 % pogosto in 4,3 % vedno (N=70). Vodstvo je po mnenju 

anketirancev vedno posredovalo navodila v 34,2 %, pogosto v 28,8 %, včasih v 26 % in nikoli 

v 11 % (N=73). 

Branje strokovne literature kot oblika priprav na delo mentorja je bila na vseh treh področjih 

izbrana kot dejavnost, ki se jo mentorji večinoma poslužijo včasih (PPU: 38,6 %, N=166; 

pripravništvo: 32,9, N=85; strokovni izpit: 40,8 %, N=71) ali pogosto (PPU: 28,9 %; 

pripravništvo: 36,5 %; strokovni izpit: 25,4 %). 

Hipotezo 2, ki pravi, da se mentorji zaposleni v enotah z manjšim številom skupin več 

strokovno izobražujejo, sem preverjala s Pearsonovim koeficientom povezanosti. Hipoteza o 

količini strokovnega izobraževanja mentorjev na področju praktičnega pedagoškega 

usposabljanja, ki naj bi bila odvisna od števila skupin v enoti, kjer so zaposleni, je zavrnjena, 

saj je stopnja pomembnosti večja od 0,05. Na področju pripravništva je hipoteza o količini 

strokovnega izobraževanja mentorjev, ki naj bi bila odvisna od števila skupin v enoti, kjer so 

zaposleni, tudi zavrnjena, saj je stopnja pomembnosti večja od 0,05. Hipoteza 2 je zavrnjena 

tudi na področju izvajanja strokovnega izpita, saj povezava med pogostostjo branja strokovne 

literature in udeležitvijo izobraževanj s številom skupin v enoti ni statistično značilna. 
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Usposobljenost mentorirancev s pedagoško usmeritvijo in mentorirancev s 

prekvalifikacijo 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na izkušnje, ki jih imajo anketiranci z usposobljenostjo 

praktikantov in pripravnikov (dijaki in študenti s srednjih šol ali fakultet) s pedagoško 

usmeritvijo ter praktikantov in pripravnikov (dijaki in študenti, ki se prvotno niso izobraževali 

na srednjih šolah in fakultetah s pedagoško usmeritvijo oz. so v času izobraževanja opravljali 

program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje) s prekvalifikacijo. Na lestvici od 1 do 5 (1 – 

zelo slabo, 2 – slabo, 3 – ne dobro in ne slabo, 4 – dobro in 5 – zelo dobro) so odgovarjali na 

5 podvprašanj, s katerimi sem lahko pridobila povprečno oceno anketirancev glede stopnje 

usposobljenosti omenjenih praktikantov in pripravnikov. Tabeli 7 in 8 prikazujeta srednje 

vrednosti ocen anketirancev. 

Tabela 7: Ocena usposobljenosti praktikantov s pedagoško usmeritvijo (N=146–149). 

 

N 

Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Teoretično znanje. 149 2 5 3,95 ,720 

Praktične izkušnje. 147 1 5 3,13 ,988 

Razumevanje kurikula. 148 1 5 3,69 ,895 

Evalvacija. 146 1 5 3,32 ,886 

Timsko delo. 146 1 5 3,47 ,857 

 

 

Tabela 8: Ocena usposobljenosti praktikantov s prekvalifikacijo (N=141–142). 

 

N 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Teoretično znanje. 142 1 5 2,65 ,907 

Praktične izkušnje. 142 1 5 2,30 1,058 

Razumevanje kurikula. 142 1 5 2,40 ,997 

Evalvacija. 142 1 5 2,29 ,964 

Timsko delo. 141 1 5 2,84 1,150 

 

Na podlagi t-preizkusa, z vrednostjo 12,98, lahko potrdim hipotezo 1, ki pravi, da mentorji 

ocenjujejo praktikante s pedagoško usmeritvijo kot bolj usposobljene od praktikantov s 

prekvalifikacijo, saj je povezava med obema ocenama statistično značilna (stopnja 
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pomembnosti je manjša od 0,05). Pri oceni boljše usposobljenosti praktikantov s srednjih šol 

in fakultet s pedagoško usmeritvijo ter praktikanti, ki so v času izobraževanja opravljali 

program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje (prekvalifikacija), se je pokazalo, da 

anketiranci v povprečju slabše ocenjujejo usposobljenost praktikantov s prekvalifikacijo. T-

preizkus je vključeval aritmetično sredino za praktikante s pedagoško usmeritvijo (3,45) in 

aritmetično sredino za praktikante s prekvalifikacijo (2,48). 

Med raziskovanjem sem prišla tudi do podatkov o oceni anketirancev o usposobljenosti 

pripravnikov s pedagoško usmeritvijo in pripravnikov s prekvalifikacijo. Anketiranci so delo 

pripravnikov s pedagoško usmeritvijo ocenili s povprečno oceno 3,54, pripravnike s 

prekvalifikacijo pa s povprečno oceno 2,47 (tabela 9). T-preizkus, z vrednostjo 9,08, je 

pokazal statistično značilnost, saj je bila stopnja pomembnosti manjša od 0,05. 

Tabela 9: Povprečni oceni pripravnikov glede na način pridobivanja izobrazbe. 

 Aritmetična 

sredina N 

Povprečna ocena usposobljenosti pripravnikov s pedagoško usmeritvijo 3,5357 56 

Povprečna ocena usposobljenosti pripravnikov s prekvalifikacijo 2,4679 56 

 

Organizacija praktičnega pedagoškega usposabljanja, pripravništva in strokovnega 

izpita 

Vprašanje o ustreznosti organizacije praktičnega pedagoškega usposabljanja, pripravništva in 

strokovnega izpita sem preverjala z Likertovo lestvico stališč. Anketiranci so na trditve 

odgovarjali z označevanjem stopenj strinjanja (se nikakor ne strinjam, se ne strinjam, ne 

morem se odločiti, se strinjam, se popolnoma strinjam). Pridobljene podatke prikazuje tabela 

10. S trditvijo, da lahko mentorji v procesu praktičnega pedagoškega usposabljanja pokažejo 

dejanski potek dela v vrtcu, so se anketiranci najbolj strinjali, saj je aritmetična sredina 4,52, 

standardni odklon pa 0,72. Velik delež strinjanja anketirancev je tudi pri trditvi o nezadostni 

količini praktičnega pedagoškega usposabljanja v procesu izobraževanja (aritmetična sredina 

4,05, standardni odklon je 0,98). Trditev o dodatnem izobraževanju za mentorje ima vrednost 

aritmetične sredine 3,81, trditev o potrebi po razbremenjenosti ima vrednost aritmetične 

sredine 2,62 in trditev, da vodstvo mentorju ne nudi dovolj podpore, ima vrednost aritmetične 

sredine 2,34.  
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Tabela 10: Mnenje anketirancev o organizaciji praktičnega pedagoškega usposabljanja 

(N=153–155). 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Vodstvo mentorju ne nudi dovolj podpore. 154 2,34 ,993 

Praktičnega pedagoškega usposabljanja je v procesu 

izobraževanja premalo. 

155 4,05 ,983 

Mentorji ne potrebujejo dodatnih razbremenitev 

obveznosti, ko opravljajo delo mentorja. 

155 2,62 1,046 

Mentorji bi se morali udeležiti dodatnih izobraževanj o 

mentorstvu. 

155 3,81 ,859 

Mentor lahko v procesu praktično pedagoškega 

usposabljanja prikaže praktikantu dejanski potek dela v 

vrtcu. 

153 4,52 ,717 

Mentorji nimajo možnosti zavrnitve mentoriranja. 155 2,68 1,248 

 

 

Tabela 11: Mnenje anketirancev o organizaciji pripravništva (N=68–70). 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Potrebna je večja podpora vodstva. 67 3,25 1,198 

Mentorji ne bi smeli imeti možnosti zavrnitve 

mentoriranja.  

70 2,60 1,095 

Mentorji bi morali dobiti podrobna navodila o tem, kako 

naj bi pripravništvo potekalo.  

69 4,32 ,717 

Ravnatelj se v procesu pripravništva premalo zanima za 

napredek pripravnika. 

68 2,65 1,143 

Strokovni delavci so dovolj usposobljeni, da takoj po 

zaključenem izobraževanju začnejo samostojno 

opravljati pedagoško delo. 

69 2,43 ,947 

Mentorji bi morali biti med procesom mentoriranja 

razbremenjeni nekaterih obveznosti. 

69 3,52 1,052 

 

Tabela 11 prikazuje pridobljene podatke o mnenju anketirancev o ustreznosti organizacije 

pripravništva. Trditev o potrebi po razbremenjenosti so mentorji na področju pripravništva 

ocenili z večjo stopnjo strinjanja kot opisano na področju praktičnega pedagoškega 

usposabljanja, in sicer ima aritmetična sredina vrednost 3,52. Pri trditvi, da so strokovni 
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delavci po zaključenem izobraževanju dovolj usposobljeni za samostojno opravljanje dela, so 

se anketiranci, ki so odgovorili na vprašanje, najmanj strinjali, saj podatki kumulativnega 

odstotka kažejo, da se je za možnost odgovora z 1 ali 2 odločilo skupaj 58 % anketirancev 

(N=69). Dobra polovica anketirancev se ne strinja s trditvijo, da se ravnatelj premalo zanima 

za napredek pripravnika (kumulativen odstotek za odgovora 1 ali 2 je 52,9, N=68).  

 

Podatke o mnenju anketirancev o organizaciji strokovnega izpita prikazuje tabela 12. 

Anketiranci so se na področju strokovnega izpita najbolj strinjali s trditvijo, da bi morali vsi 

strokovni delavci v vrtcu opravljati strokovni izpit (aritmetična sredina je 4,31, N=70). Pri 

strinjanju o sestavnih delih strokovnega izpita so anketiranci označili, da je slovenski jezik 

nujno potreben (vrednost aritmetične sredine je 4,42). Pri trditvi, da poznavanje predpisov na 

področju vzgoje in izobraževanja kot del strokovnega izpita ni potrebno, se večina 

anketirancev, ki je odgovorila na vprašanje, ni strinjala (aritmetična sredina je 1,97, 

kumulativni odstotek za odgovor 1 ali 2 pa je 77,1 %).  

 

Tabela 12: Mnenje anketirancev o organizaciji strokovnega izpita (N=70–71). 

 

N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Potrebna je večja podpora vodstva. 71 3,07 1,046 

Ravnatelj pri določanju mentorja ne upošteva mnenj 

vzgojiteljev. 

71 2,25 ,921 

Kandidat bi moral opraviti več kot pet praktičnih nastopov. 70 2,99 1,210 

Slovenski jezik kot del opravljanja strokovnega izpita je 

nujno potreben. 

71 4,42 ,710 

Poznavanje predpisov na področju vzgoje in izobraževanja 

kot del strokovnega izpita ni potrebno. 

70 1,97 1,191 

Vsi strokovni delavci v javnih vrtcih bi morali opraviti 

strokovni izpit. 

70 4,31 1,097 

Strokovni izpit se ne bi smelo opravljati brez predhodnega 

opravljanja pripravništva. 

70 4,01 1,245 

Mentorji bi morali biti med procesom mentoriranja 

razbremenjeni nekaterih obveznosti. 

71 3,68 1,079 

 

Podatki potrjujejo pridobljene podatke raziskave Valenčič Zuljan idr. (2005), kjer je 6,6 % 

(N=320) anketirancev označilo, da strokovni izpit ni potreben, 3,1 % (N=321) anketirancev je 
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označilo, da poznavanja predpisov ni potreben del strokovnega izpita in 6,5 % (N=324) je bilo 

mnenja, da slovenski jezik ni potreben del strokovnega izpita. Na primeru razbremenjenosti 

mentorjev so anketiranci v 98,5 % (N=318) odgovorili, da med časom mentoriranja niso bili 

razbremenjeni. Tabele 12, 13 in 14 prikazujejo podatke o mnenju anketirancev o potrebi po 

razbremenjenosti mentorjev. Aritmetične sredine (2,62 za področje praktičnega pedagoškega 

usposabljanja, 3,52 za področje pripravništva in 3,68 za področje strokovnega izpita) so precej 

neizrazite oz. ne prikazujejo, ali anketiranci menijo, da so razbremenitve potrebne ali ne.  

 

Hipoteza 5a trdi, da število opravljenih mentoriranj vpliva na oceno mentorjev o ustreznosti 

organizacije pedagoške prakse. Spearmanov koeficient znaša 0,08, s statistično značilnostjo 

0,32, kar pomeni, da hipoteze ne morem potrditi. Število opravljenih mentoriranj pri 

pedagoški praksi ne vpliva na mnenje o ustreznosti organizacije praktičnega pedagoškega 

usposabljanja. Prav tako ne morem potrditi hipoteze s primerjavo števila opravljenih 

mentoriranj pri hospitacijah in nastopih s stopnjo ustreznosti organizacije praktičnega 

pedagoškega usposabljanja, saj ni potrjene statistične značilnosti. 

 

Hipoteza 5b trdi, da število opravljenih mentoriranj vpliva na oceno mentorjev o ustreznosti 

organizacije pripravništva. Spearmanov koeficient znaša 0,04, statistična značilnost pa 

hipotezo zavrže. Število opravljenih mentoriranj na področju pripravništva ne vpliva na 

mnenje o ustreznosti organizacije pripravništva. 

Hipoteza 5c trdi, da število opravljenih mentoriranj vpliva na oceno mentorjev o ustreznosti 

organizacije priprave na strokovni izpit. Spearmanov koeficient je 0,3, s statistično 

značilnostjo 0,12, torej je trditev o vplivu števila opravljenih mentoriranj na področju 

strokovnega izpita na mnenje o ustreznosti organizacije strokovnega izpita zavrnjena. 

 

Naloge mentorja 

Anketiranci so pri vprašanju o opravljanju nalog mentorja za praktikante na pedagoški praksi 

označili, da kar v 93,7 % praktikantu predstavijo delo v oddelku (N=142), 96,4 % praktikanta 

seznanijo z otroki in njihovimi razvojnimi značilnostmi (N=139), 80,6 % upoštevajo ideje in 

predloge praktikanta pri načrtovanju (N=139), 93,7 % aktivno vključijo praktikante v 

praktično izvajanje (N=143), 90,8 % vključijo praktikanta v refleksijo dejavnosti (N=142), 

93,8 % pomagajo praktikantu pri pisanju poročila oz. portfolije (N=130), 92,8 % poročajo 
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vodstvu oz. ocenijo delo praktikanta (N=139), 95,7 % informirajo praktikanta o poteku 

praktičnega pedagoškega usposabljanja (N=138).  

Naloge mentorja za praktikante, ki opravljajo nastop, se po mnenju anketirancev malo 

spremenijo. Predstavitev dela v oddelku opravlja 70,4 % (N=142), seznanitev z otroki in 

njihovimi razvojnimi značilnostmi 44,6 % (N=139), upoštevanje idej in predlogov pri 

načrtovanju 83,5 % (N=139), aktivna vključitev v praktično izvajanje 81,8 % (N=143), 

refleksija dejavnosti 79,6 % (N=142), pomoč pri pisanju poročila oz. portfolije 66,2 % 

(N=130), poročanje vodstvu oz. ocena praktikanta 74,1 % (N=139) in 62,3 % (N=138) 

informira praktikanta o poteku praktičnega pedagoškega usposabljanja. Deleži opravljenih 

nalog so v primerih hospitacij še manjši. Največji delež je dobila naloga predstavitve dela v 

oddelku (63,4 %, N=142). S 54,2 % (N=142) sledi naloga vključevanja praktikanta pri 

refleksiji dejavnosti. Slaba polovica anketirancev je označila, da praktikanta pri praktičnem 

izvajanju aktivno vključijo (47,6 %, N=143), da praktikanta informirajo o poteku praktičnega 

pedagoškega izvajanja (45,7 %, N=138) in da poročajo vodstvu oz. ocenijo delo praktikanta 

(45,3 %, N= 139). Najmanj anketirancev je označilo, da seznanijo praktikanta z otroki in 

njihovimi razvojnimi značilnostmi (36,7 %, N=139). Nekaj več anketirancev je označilo, da 

pomagajo praktikantu pri pisanju poročila oz. portfolije (38,5 %, N=130). 41 % (N=139) 

anketirancev pri načrtovanju upošteva ideje in predloge praktikanta. 

Hipotezo 4, ki trdi, da delovna doba mentorja vpliva na število opravljenih nalog, ki jih mora 

mentor pri mentoriranju opravljati, sem preverjala s Pearsonovim koeficientom. Na področju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja delovna doba ne vpliva na število opravljenih nalog 

na nobenem področju (pedagoška praksa, hospitacije in nastop) oz. Pearsonov koeficient ni 

statistično značilen in je hipoteza zavrnjena. Morebitno povezavo med delovno dobo mentorja 

in številom opravljenih nalog sem iskala tudi na področju pripravništva in strokovnega izpita. 

Pearsonov koeficient je pokazal, da ni povezave in je zato hipoteza 4 v celoti zavrnjena. 

Anketiranci, ki so odgovorili na vprašanje o nalogah, ki so jih opravljali kot mentorji na 

področju pripravništva (N=72), so v 84,7 % označili, da pripravnika sprejmejo in predstavijo 

kolektivu, v 88,9 % ga informirajo o poteku pripravništva, v 80,6 % pripravijo program 

pripravništva, v 90,3 % hospitirajo pripravnikovi dejavnosti v oddelku, v 100 % pomagajo pri 

načrtovanju, praktičnem izvajanju in analizi oz. refleksiji dejavnosti, v 94,4 % (N=71) 

posredujejo povratne informacije o pripravnikovem delu, v 90,3 % omogočijo ustrezno 

literaturo in v 90,3 % pišejo poročila o usposobljenosti pripravnika za samostojno opravljanje 
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dela. Pri vprašanju o opravljanju nalog na področju mentoriranja pri strokovnem izpitu je 

večina anketirancev označila, da spremljajo praktične nastope kandidata in ocenijo 

kandidatovo delo (98,6 %, N=71). V 95,8 % (N=71) nudijo pomoč pri pripravi na strokovni 

izpit in v 95,7 % (N=69) pri literaturi. Najmanjši delež je dobila naloga v povezavi z 

določitvijo tem za praktične nastope kandidata (83,1 %, N=71), nekaj več (88,7 %, N=71) 

naloga informiranja kandidata o poteku opravljanja strokovnega izpita. 91,4 % (N=70) 

anketirancev spremlja kandidata pri pripravi na strokovni izpit. 

 

Oblike pomoči za mentorje 

Anketiranci so na vprašanje, ali bi za boljše opravljanje nalog potrebovali določene oblike 

pomoči na področju praktičnega pedagoškega usposabljanja, v 71,1 % odgovorili, da bi 

(N=142) k boljšemu mentoriranju pripomogla interna izobraževanja oz. timski sestanki z 

vodstvom pred začetkom mentoriranja, in v 65,5 % (N= 139), da bi k boljšemu delu 

pripomogli sestanki po zaključenem mentoriranju. 62,7 % (N=142) anketirancev meni, da bi 

sodelovanje s profesorji izobraževalnih ustanov pripomoglo k boljšemu opravljanju njihovega 

dela (tabela 13). Podatek bi lahko navezali na sklepe raziskave M. Juriševič idr. (2005), kjer 

so avtorji poudarili želje anketirancev po boljšem sodelovanju s Pedagoško fakulteto (več 

dialoga in povratnih informacij).  

 

Tabela 13: Mnenje anketirancev o oblikah pomoči na področju praktičnega pedagoškega 

usposabljanja. 

 Frekvenca Odstotek 

DA NE DA NE 

Sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov. 89 53 62,7 37,3 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom 

pred začetkom mentoriranja. 
101 41 71,1 28,9 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom 

po zaključenem mentoriranju. 
91 48 65,5 34,5 

Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih. 67 74 47,5 52,5 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. 

supervizija). 
73 67 52,1 47,9 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1547243730193788&PF=AU&term=%22Juri%C5%A1evi%C4%8D,%20Mojca%22
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Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih bi po mnenju 47,5 % (N=141) anketirancev 

pripomogla k boljšemu opravljanju nalog mentorja, 52,1 % (N=140) jih enako meni za 

sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. supervizija). Možnost »Drugo« je označilo 6 

anketirancev. Štirje so označili »Ne«, dva možnost »Da«. Le eden je navedel obliko pomoči, 

in sicer »konkretne izkušnje ostalih mentorjev«. 

Na področju pripravništva so anketiranci pri oblikah pomoči, ki bi jih potrebovali za boljše 

opravljanje nalog mentorja, kar prikazuje tabela 14, označili za najbolj pomembno (66,7 %, 

N=66) interna izobraževanja oz. timske sestanke z vodstvom pred začetkom mentoriranja. 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom po zaključenem mentoriranju je označilo 

65,6 % (N=64) anketirancev. Sledi sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov (58,8 

%, N=68), sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, kot je npr. supervizija (49,2 %, N=65), in 

izobraževanja o značilnostih učenja odraslih z 48,5 % (N=66). Trije anketiranci so označili 

možnost »Drugo«, vendar pomoči niso navedli oz. opisali. Glede izobraževanja o značilnostih 

učenja odraslih so se spraševali tudi avtorji Valenčič Zuljan idr. (2004/2005). V njihovi 

raziskavi so mentorji z možnimi odgovori 1 – ni potrebno, 2 – zaželeno, 3 – nujno označili, da 

bi bilo omenjeno dodatno izobraževanje v povprečju zaželeno (1,81). 

 

Tabela 14: Mnenje anketirancev o oblikah pomoči na področju pripravništva. 

 Frekvenca Odstotek 

DA NE DA NE 

Sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov. 40 28 58,8 41,2 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom 

pred začetkom mentoriranja. 
44 22 66,7 33,3 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom 

po zaključenem mentoriranju. 
42 22 65,6 34,4 

Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih. 32 34 48,5 51,5 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. 

supervizija). 
32 33 49,2 50,8 

 

Mnenje anketirancev o oblikah pomoči, ki bi pripomogla k boljšemu opravljanju dela 

mentorjev na področju strokovnega izpita, prikazuje tabela 15. Največji delež (71 %, N=69) 

anketirancev je označilo interno izobraževanje oz. timske sestanke z vodstvom pred začetkom 
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mentoriranja in 68,2 % (N=66) interno izobraževanje oz. timske sestanke z vodstvom po 

zaključenem mentoriranju. Za sodelovanje s profesorji izobraževalnih ustanov se je odločilo 

53,6 % (N=69) anketirancev. Slaba polovica meni, da je potrebna pomoč zunanjih 

strokovnjakov, kot je npr. supervizija (44,8 %, N=67), in organizacija izobraževanj o 

značilnostih učenja odraslih (43,9 %, N=66). Pri možnosti »Drugo« sta dva anketiranca 

označila možnost »Ne«, medtem ko je možnost »Da« označil en anketiranec, ki pa ni opisal, 

kaj bi po njegovem mnenju še lahko pripomoglo k boljšem opravljanju nalog mentorja. 

Tabela 15: Mnenje anketirancev o oblikah pomoči na področju strokovnega izpita. 

 Frekvenca Odstotek 

DA NE DA NE 

Sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov. 37 32 53,6 46,4 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom 

pred začetkom mentoriranja. 
49 20 71 29 

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom 

po zaključenem mentoriranju. 
45 21 68,2 31,8 

Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih. 29 37 43,9 56,1 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. 

supervizija). 
30 37 44,8 55,2 

 

Vstop v poklic 

Na vprašanje, ali lahko strokovni delavci v vrtcu, kjer so zaposleni, opravljajo delo brez 

predhodnega pripravništva, je odgovorilo 126 anketirancev, od tega je 50 % označilo možnost 

»Da« in 50 % možnost »Ne«. Nekaj opisov anketirancev na vprašanje, na kakšne načine oz. v 

katerih primerih lahko strokovni delavci opravljajo delo: 

»Preko študenta in to samo tiste osebe, ki so zaključile šolanje in so absolventi.« 

»V primeru, da ima zaposleni ustrezno izobrazbo, je prvih šest mesecev ali celo leto normalno 

zaposlen in se mu to obdobje šteje kot pripravništvo, ima določenega mentorja.« 

»V preteklosti je bilo možno opravljati delo tudi brez predhodnega pripravništva, v zadnjem 

času (pribl. 3 leta) pa je že v razpisu za delovno mesto običajno postavljen kot pogoj 

opravljeno pripravništvo.« 
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»Delavci so zaposleni, nato pa po 6 oz. 10-mesečnem obdobju in opravljenih nastopih oddajo 

vlogo za opravljanje strokovnega izpita.«   

»Pri nas mora vsak strokovni delavec, ki prične z delom v oddelku, imeti opravljeno 

pripravništvo. To je eden izmed pogojev razpisa.« 

»Pogoj za zaposlitev je strokovna izobrazba in strokovni izpit in ne pripravništvo.« 

»Zaposli se na prostem delovnem mestu in je tri mesece na preizkušnji – spremlja ga komisija 

(dve sodelavki, ena iz vodstva) in načeloma potrdi.« 

»Javna dela.«                           
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4 SKLEP 

Mentorjeva vloga v preteklosti je bila prikaz izkušenega praktika, ki pozna vse odgovore. Več 

avtorjev (Zelena knjiga, 2001; Peklaj, 2006; Marentič Požarnik, 2007) opozarja na 

spremembo opisanega, saj je sedaj v ospredju potreba po razmišljujočih praktikih oz. 

vzgojiteljih. Za učenje razmišljanja o svojem delu, željah in prepoznav vzrokov za nastale 

situacije ni več dovolj zgolj posnemanje nekoga, ki ima več izkušenj. Pomembna je tudi 

stopnja mentorirančevega razvoja. Na začetku je potrebno več vodenja in usmeritev, kasneje 

pa več manevrskega prostora za samostojnost in lastne ideje, ob ustrezni podpori in povratni 

informaciji (McIntyre in Hagger, 1993).  

Medtem ko se v šolah oz. izobraževalnih ustanovah pridobiva predvsem strokovno oz. 

teoretično znanje, je namen prakse predstaviti bodočemu vzgojitelju dejanski potek dela v 

vrtcu. Mentor naj bi poskrbel za povezavo med teorijo in prakso. Kakšne naloge naj bi mentor 

potemtakem opravljal, po mnenju avtorjev Furlong in Maynard (1994), določajo kompetence 

oz. opisi spretnosti, ki naj bi jih bodoči vzgojitelj pridobil oz. obvladoval ter jih v danih 

situacijah znal ustrezno uporabiti (Peklaj, 2006). Seznam kompetenc, katere naj bi razvijal 

program pripravništva, je uvedel Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih 

delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (2014). To so področja:  

- znanja in razumevanja (predmetnega in strokovnega področja (razvojna psihologija 

ipd.), uporaba metodike, didaktike, upoštevanje dinamike skupine, inkluzivnosti in 

sposobnost vrednotenja), 

- poučevanja (načela in postopki, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje, uporaba 

pripomočkov, metode in strategije, ocenjevanje …), 

- sodelovanja z okolico (sodelavci, starši, svetovalne službe ipd.), 

- prepričanj, vrednot, stališč (razvoj področij, samorefleksija, strokovni razvoj, 

sodelovanje, demokratičnost …), 

- organizacije in vodenja (zakoni in predpisi, koordinacija oz. usklajevanje časa in 

obveznosti, reševanje problemov). 

Alfred in Smith (1993) opozarjata na določanje nalog mentorja le preko seznama kompetenc, 

ki naj bi se jih mentoriranec naučil. Po njunem je naloga mentorja, poleg opisanega, tudi 

prepoznavati, kdaj pomagati. Slednje je odvisno od mentoriranca oz. njegovih prejšnjih 

izkušenj, stopnje znanja in konceptov.  
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Praktično pedagoško usposabljanje zajema tri načine spremljanja pedagoškega dela. 

Hospitacije oz. opazovanje dejavnosti v vrtcu, pedagoška praksa, pri kateri je praktikant 

aktivno vključen v dogajanje, in nastop, kjer praktikant samostojno izvede del aktivnosti z 

otroki. Vsaka od naštetih oblik usposabljanja ima svoje značilnosti in slabosti. Avtorici 

Cencič in Cencič (1994) opisujeta problem hospitacij, ki lahko vodijo k posnemanju 

pedagoškega dela, zato je pomembno, da usposabljanje zajema tudi druge oblike. Pri nastopih 

je pomembno sodelovanje med mentorjem in praktikantom. Kot večji problem avtorici 

izpostavljata preveč povratnih informacij in s tem posledično površnost. Strnjeno prakso 

opisujeta kot možnost za predstavitev celotnega poteka dela v zavodu. Ponovno je poudarek 

na stopnji samostojnosti oz. postopnem prevzemanju nalog ali zadolžitev. 

Pripravništvo naj bi zagotavljalo postopen prehod iz »učenca« v vzgojitelja, ki samostojno 

opravlja delo v vrtcu. Začetki zakonodaje, ki urejajo delovanje vrtcev, so predpostavljali, da 

naj bi začetnik sodeloval z izkušenim kolegom ter se tako postopno pripravljal na vodenje 

svoje skupine otrok. Avtorica Bizjak (2006a, 2006b) opisuje slednje poskuse uvajanja v 

poklic kot dobronamerne in pozitivno naravnane, vendar s finančnega stališča nerealne. Sedaj 

se poleg pripravništva in volonterskega pripravništva lahko v vrtcu zaposli vsak, ki ima 

ustrezno izobrazbo, ko je na voljo prosto delovno mesto. Glede opravljanja dela mentorja pa 

je navedeno v pravilniku o pripravništvu, da je mentor lahko strokovni delavec, ki je zaposlen 

najmanj pet let ali ima vsaj tri leta naziv mentor (Pravilnik o pripravništvu strokovnih 

delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 2006). 

Strokovni izpit je sestavni del pripravništva. Zajema pisne priprave za pet praktičnih 

nastopov, ki jih kandidat priloži svoji prijavi na izpit. Po uspešno opravljenem ustnem delu 

pred komisijo lahko strokovni delavec opravlja pedagoško delo na kateremkoli področju 

vzgoje in izobraževanja, za katerega ima ustrezno izobrazbo (izpita ni potrebno ponovno 

opravljati). 

Raziskava magistrskega dela je zajemala odgovore vzgojiteljev, ki so že opravljali delo 

mentorja. Na anketo je odgovarjalo 192 anketirancev. Glede spola se je opredelilo 124 žensk 

in 1 moški. V povprečju so bili anketiranci stari 42,89 let. Največ anketirancev je pridobilo 

naziv svetovalec in doseglo visoko strokovno izobrazbo predšolske vzgoje.  

Prvo vprašanje je zajemalo trditve o pomenu prevzema nalog mentorja. Anketirancem se je 

najpomembnejša zdela trditev, da je to priložnost, da pomagam drugim oz. da delim znanje, 

najmanj pomembna pa trditev, da je to nujna dolžnost. Zanimalo me je, ali ima pomen 
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prevzema mentorstva kakšno povezavo z opravljanjem nalog mentorja le na enem izmed 

področij ali na vseh treh. Povezavo med opisanim sem lahko dokazala le pri trditvi, da je 

mentorstvo »dodatno delo«. Mentorji, ki imajo izkušnje z mentoriranjem na vseh treh 

področjih, so ocenili trditev s povprečno oceno 2,28. Mentorji, ki so mentorirali le na enem 

izmed področij, pa so označili trditev z oceno 3,03.  

 

Obdelava podatkov je pokazala, da obstaja povezava med oceno stopnje usposobljenosti 

praktikantov in pripravnikov s pedagoško usmeritvijo ter praktikanti in pripravniki, ki se 

prvotno niso izobraževali na srednjih šolah ali fakultetah s pedagoško usmeritvijo oz. so v 

času izobraževanja opravljali program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje (prekvalifikacija). 

Anketiranci so bili namreč mnenja, da so praktikanti in pripravniki s pedagoško usmeritvijo 

bolje usposobljeni kot praktikanti in pripravniki s prekvalifikacijo. 

 

S hipotezo 2 sem želela preveriti, ali se mentorji, ki so zaposleni v enoti z manjšim številom 

skupin, več strokovno izobražujejo. Hipotezo sem na podlagi Pearsonovega koeficienta 

zavrnila, saj ni bilo statistične značilnosti. Pogostost branja strokovne literature in udeleževanj 

izobraževanj ni povezana s številom skupin v enoti. 

 

Z anketo sem preverjala tudi možno povezavo s številom opravljenih mentoriranj in oceno 

mentorjev o ustreznosti organizacije vseh treh področij, kjer se opravlja delo mentorja 

(praktično pedagoško usposabljanje, pripravništvo in strokovni izpit). Na področju 

praktičnega pedagoškega usposabljanja, pripravništva in strokovnega izpita je hipoteza 

ovržena, saj ni statistične značilnosti oz. podatki niso potrdili povezave med številom 

opravljenih mentoriranj in oceno mentorjev o ustreznosti organizacije na navedenih treh 

področjih.  

 

Hipoteza 4 trdi, da obstaja povezava med številom opravljenih nalog in delovno dobo 

mentorja. Število opravljenih nalog pri mentoriranju pedagoške prakse, nastopov in hospitacij 

nima potrjene povezave z delovno dobo mentorja. Na področju pripravništva sem omenjeno 

povezavo tudi zavrnila. Prav tako je zavrnjena povezava med številom opravljenih nalog in 

delovno dobo mentorja na področju strokovnega izpita.  

 

Predstavljena raziskava magistrskega dela nam daje vpogled v vlogo in naloge, ki jih 

opravljajo vzgojitelji mentorji v javnih vrtcih. Podatki, ki so primerljivi s podobnimi 
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raziskavami (Valenčič Zuljan idr., 2005 in Juriševič idr, 2005), so me presenetili, saj sem 

pričakovala nekaj razlik med vzorcem, ki je zajemal zgolj mentorje v vrtcu (vzgojitelje), in 

vzorcem, ki je poleg vzgojiteljev zajemal tudi učitelje, specialne in socialne pedagoge, ter 

vzorcem, ki je zajemal le učitelje. Po pregledanih rezultatih so se pojavila nova vprašanja in 

ideje za nadaljnje raziskovanje. Odgovornost in vpliv, ki ga ima mentor na nadaljnje 

pedagoško delo mentoriranca, bi moral vsakega mentorja spodbuditi, da si vzame čas in se 

konkretno posveti nalogam, ki jih mora opraviti. Pa si v kopici nalog in zadolžitev, ki jih 

opravlja, sploh lahko? Anketiranci so v anketi označili, da opravljajo večino navedenih nalog. 

Zanimivo bi bilo raziskati, na kakšen način. Se pogovorijo v pisarni med počitkom ali pavzo 

in gredo skupaj čez potek dneva ali pripravo, imajo raje dogovarjanja in posredovanje priprav 

ter komentarje preko elektronske pošte, ostanejo v vrtcu po opravljenem delovniku ipd. Na 

podlagi pridobljenih podatkov bi bilo zanimivo raziskati vzrok, zakaj le 36,7 % mentorjev pri 

opravljanju nalog mentorja na področju hospitacij in 44,6 % mentorjev na področju nastopov 

seznani praktikanta z otroki in njihovimi razvojnimi značilnostmi. Na področju pedagoške 

prakse je odstotek precej višji (96,4 %, N je pri vseh treh primerih 139), vendar 5 

anketirancev ni izbralo opisane naloge. Vprašanje je, ali je omenjeno zgolj mnenje, da naloga 

ni tako potrebna, da so praktikanti z razvojnimi značilnostmi že seznanjeni, ali pa so mentorji 

z razvojnimi značilnostmi otrok sami premalo seznanjeni, da bi lahko znanje delili s 

praktikanti. 

S trditvijo, da mentorji pri praktično pedagoškem usposabljanju ne potrebujejo dodatnih 

razbremenitev, se je večina anketirancev strinjala (41,3 %), 22,6 % se s trditvijo ni strinjala, 

21,3 % pa se jih ni moglo odločiti (N=155). Na področju pripravništva se je s trditvijo, da bi 

morali biti mentorji razbremenjeni nekaterih obveznosti, popolnoma strinjalo 10 anketirancev, 

strinjalo 33 anketirancev, 11 se jih ni moglo odločiti, 13 se jih ni strinjalo in 2 se nikakor nista 

strinjala. Tudi na področju strokovnega izpita ni enotnih odgovorov. 45,1 % se je strinjalo s 

potrebo po razbremenjenosti, 19,7 % pa ne (N=71). Zanimivo bi bilo raziskati potek dneva oz. 

zadolžitve, ki jih morajo posamezni vzgojitelji opravljati v vrtcu, ter nato vpliv, ki jih imajo 

morebitne dodatne obveznosti na mentoriranje.  

Na vprašanje o delovnih izkušnjah v vlogi mentorja se je opredelilo 123 anketirancev. Na 

vprašanje o pridobljenih nazivih pa se je opredelilo 124 anketirancev. Zanimivo bi bilo 

raziskati, zakaj je 12 anketirancev brez naziva. Tudi naziv svetnik je bil označen le s strani 11 

anketirancev. Zastavlja se vprašanje, ali je za opisano razlog zamrznitev napredovanj v nazive 

ali pomanjkanje zanimanja mentorjev po nazivu.  
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Z anketo pridobljeni podatki kažejo, da se pripravništvo izvaja v polovici primerov. Zanimiva 

bi bila raziskava, ki bi omogočala primerjavo nalog mentorja, ki mentorirajo strokovnega 

delavca, ki ne opravlja pripravništva, z nalogami mentorja pripravnika. Se naloge mentorja 

razlikujejo, se pojavljajo drugačni problemi, kako se mentorji lotijo reševanja morebitnih 

problemov.  

Glede na podatke, ki označujejo potrebo po sodelovanju ostalih sodelavcev, se zastavlja 

vprašanje, kdo opravlja delo mentorja. Kje je tista meja, ko z mentorirancem načrtujejo, 

izvajajo in reflektirajo vsi strokovni delavci v enoti, ne zgolj mentor. Vprašanje je, koliko 

besede imajo ostali sodelavci oz. koliko končne veljave ima dejansko vzgojitelj, ki na koncu 

mentorstvo praktikantu, pripravniku ali kandidatu tudi uradno uveljavlja.  

Podatke predstavljene raziskave sem pridobila s pomočjo spletne ankete. Za področje 

praktičnega pedagoškega usposabljanja (PPU) je odgovarjalo 169 anketirancev, za področje 

pripravništva 91 in za področje strokovnega izpita 78 anketirancev. Za primerjavo podatkov 

in predvsem možnost dokazovanja hipotez sem bila z manjšim številom vzorca na področju 

pripravništva in strokovnega izpita omejena. Zaradi majhnega vzorca nisem izločila nobene 

ankete, ampak sem upoštevala vse pridobljene podatke oz. odgovore na posamezna vprašanja. 

Velikost vzorca je tudi razlog, da raziskava ni prezentativna in rezultatov ne morem 

posploševati na celotno populacijo mentorjev v javnih vrtcih v Sloveniji. V raziskavi je 

sodeloval le en moški. Točnih podatkov, koliko je moških vzgojiteljev mentorjev v javnih 

vrtcih v Sloveniji, nisem uspela pridobiti (na spletni strani Statističnega urada je podatek, da 

je v šolskem letu 2013/2014 izvajalo vzgojo in izobraževanje 10.558 strokovnih delavcev 

(5.057 je bilo vzgojiteljev), od tega je bilo 2 % moških), tako da ne morem trditi, da vzorec 

sovpada z dejanskim stanjem moških vzgojiteljev v celotni populaciji. Anketa je zajemala 

zbiranje podatkov mentoriranja na treh področjih, kar je posledično pomenilo daljši 

vprašalnik. Dolžina ankete je morda vplivala na število odgovorov pri demografskih podatkih 

(pri vprašanju o spolu je bilo manjkajočih 67 podatkov), ki so sledili na koncu vprašalnika.  

Predstavljena magistrska naloga me je veliko naučila o pomenu in nalogah mentorja. V okviru 

izobraževanja sem osebno pridobila največ izkušenj z enomesečno strnjeno prakso na koncu 

dodiplomskega izobraževanja. Šele celomesečna odgovornost in delo v skupini otrok me je 

približno pripravilo na odgovornost in zadolžitve vzgojitelja v vrtcu. Sodelovanje v procesu 

mentoriranja oz. opravljanje nalog mentorja je po mojih izkušnjah predvsem rezultat dialoga 

med vodstvom in sodelavci v kolektivu. Navodila, ki jih mentorji dobijo iz izobraževalnih 
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ustanov, načeloma predstavijo smernice, ki se jim zdijo pomembne. Sam način, kako mentor 

uresniči oz. pripelje mentoriranca do novih znanj in izkušenj, pa je morda premalo opredeljen. 

Anketiranci so označili timske sestanke z vodstvom pred začetkom mentoriranja kot najbolj 

zaželeno obliko pomoči, s katero bi lahko bolje opravljali delo mentorja. Glede na 

pomembnost in stopnjo odgovornosti, ki jo imajo mentorji pri mentoriranju, bi bilo smiselno, 

da bi vodstvo vrtca vlogo in naloge mentorja v sodelovanju z mentorji v svojih enotah 

opredelilo in postavilo jasna navodila, kako naj bi mentoriranje potekalo ter oblike pomoči, ki 

bi se jih lahko mentorji poslužili (tudi morebitna izobraževanja).  
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6 PRILOGE 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Ana Maravič in v okviru magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

raziskujem vlogo in naloge mentorja v javnih vrtcih. Vljudno vas prosim, da izpolnite 

vprašalnik. Zbiranje podatkov je anonimno in bo uporabljeno izključno v raziskovalne 

namene. Zaradi večje preglednosti je uporabljena le moška oblika izrazov. Za sodelovanje se 

vam iskreno zahvaljujem. 

 

VLOGA IN NALOGE MENTORJA V JAVNIH VRTCIH 

 

Označite, kako pomembne so vam pri prevzemu nalog mentorja naslednje trditve (1 – najbolj 

pomembno, 2 – zelo pomembno, 3 – pomembno, 4 – manj pomembno, 5 – najmanj 

pomembno). 

 1 2 3 4 5 

Možnost za profesionalni razvoj.      

Nujna dolžnost.      

Priložnost, da pomagam drugim oz. da delim znanje.      

Dodatno delo.      

Priložnost za nove izzive.      

Drugo:_____________________________      
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Naslednja vprašanja se bodo navezovala na  

PRAKTIČNO PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE 

Označite, pri katerih navedenih oblikah praktičnega pedagoškega usposabljanja ste sodelovali. 

 DA NE 

Pedagoška praksa (časovno strnjena oblika, npr. 1 teden).   

Nastop (izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki ne poteka v okviru 

prakse in poteka pod mentorstvom vzgojitelja). 
  

Hospitacija (učna ura, kjer dijaki/študentje opazujejo izkušenega vzgojitelja).   

 

Napišite, kolikokrat ste bili mentor pri navedenih oblikah praktičnega pedagoškega 

usposabljanja.  

 1–5 

krat 

6–10 

krat 

11–15 

krat 

več 

kot 15 

Pedagoška praksa (časovno strnjena oblika, npr. 1 teden).     

 

Nastop (izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki ne 

poteka v okviru prakse in poteka pod mentorstvom 

vzgojitelja). 

    

 

Hospitacija (učna ura, kjer dijaki/študentje opazujejo 

izkušenega vzgojitelja). 
    

 

Ali ste pri izvajanju praktičnega pedagoškega usposabljanja sodelovali s Pedagoško fakulteto 

(nastopi in hospitiranja dijakov ali študentov ob prisotnosti profesorja)? 

         DA           NE 
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Označite, kako pogosto ste opravili priprave na mentorstvo, ki so navedene spodaj. 

 Nikoli. Včasih. Pogosto. Vedno. 

Udeležil sem se izobraževanja o mentorstvu.     

Bral sem strokovno literaturo o mentorstvu.     

O mentoriranju sem se pogovarjal s sodelavci oz. smo 

si izmenjali izkušnje. 
  

 

 

 

 

Navodila o nalogah mentorja mi je posredovalo 

vodstvo. 
    

Pri mentoriranju so mi bila v pomoč navodila iz 

izobraževalne ustanove, ki jih je posredoval praktikant. 
    

Drugo: __________________________________     

 

Naslednje vprašanje se nanaša na izkušnje, ki jih imate z dijaki in študenti, ki so se 

izobraževali na srednjih šolah vzgojiteljske smeri in na fakultetah s pedagoško usmeritvijo ter 

z dijaki in študenti, ki se prvotno niso izobraževali na srednjih šolah in fakultetah s pedagoško 

umeritvijo oz. so v času izobraževanja opravljali program izpopolnjevanja iz predšolske 

vzgoje (prekvalifikacija). Na vprašanje odgovorite le, če ste mentorirali v obeh navedenih 

primerih. 

Označite, kako dobri so praktikanti s srednjih šol in fakultet s pedagoško usmeritvijo ter 

praktikanti s prekvalifikacijo na navedenih področjih (1 – zelo dobro, 2 – dobro, 3 – ne dobro 

in ne slabo, 4 – slabo, 5 – zelo slabo). 

 
Praktikanti s srednjih šol in fakultet 

s pedagoško usmeritvijo. 
Praktikanti s prekvalifikacijo. 

Teoretično znanje. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Praktične izkušnje. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Razumevanje kurikula 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Evalvacija. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Timsko delo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Za vsako od spodaj navedenih trditev, ki se nanašajo na organizacijo pedagoške prakse, 

označite, v kolikšni meri se z njo strinjate. Trditev se lahko nanaša na posamezno obliko 

praktičnega pedagoškega usposabljanja ali na splošno zajema vse tri oblike (pedagoška 

praksa, nastop in hospitacija). 

 

Se nikakor 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne morem 

se odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Vodstvo mentorju ne nudi 

dovolj podpore. 
     

Praktično pedagoško 

usposabljanje daje ustrezen 

vpogled v delo v vrtcu. 

     

Praktičnega pedagoškega 

usposabljanja je v procesu 

izobraževanja premalo. 

     

Mentorji ne potrebujejo 

dodatnih razbremenitev 

obveznosti, ko opravljajo 

delo mentorja. 

     

Mentorji bi se morali 

udeležiti dodatnih 

izobraževanj o mentorstvu. 

     

Mentor lahko v procesu 

praktično pedagoškega 

usposabljanja prikaže 

praktikantu dejanski potek 

dela v vrtcu. 

     

Mentorji nimajo možnosti 

zavrnitve mentoriranja. 
     

 

Označite, katere naloge ste opravljali pri navedeni obliki praktičnega pedagoškega 

usposabljanja. Če označite, pomeni, da ste naloge opravljali, če pustite prazno, pomeni, da jih 

niste opravljali. 
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Označite lahko več odgovorov.  

 Pedagoška 

praksa. 
Nastop. Hospitacija. 

Predstavitev dela v oddelku. O O O 

Seznanitev praktikanta z otroki in njihovimi 

razvojnimi značilnostmi.  
O O O 

Upoštevanje idej in predlogov praktikanta pri 

načrtovanju. 
O O O 

Aktivna vključitev praktikanta pri praktičnem 

izvajanju. 
O O O 

Vključitev praktikanta pri refleksiji dejavnosti.  O O O 

Pomoč praktikantu pri pisanju poročila oz. 

portfolije. 
O O O 

Poročanje vodstvu oz. ocena dela praktikanta. O O O 

Informiranje praktikanta o poteku praktičnega 

pedagoškega usposabljanja. 
O O O 

 

Ali bi za boljše opravljanje nalog mentorja potrebovali naslednje oblike pomoči: 

 DA NE 

Sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov.   

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom pred začetkom 

mentoriranja. 
  

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom po zaključenem 

mentoriranju. 
  

Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih.   

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. supervizija).   

Drugo:_______________________________________________   
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Naslednja vprašanja se bodo navezovala na  

PRIPRAVNIŠTVO 

Ali se v vaši enoti izvaja pripravništvo?  

    DA          NE 

Ali ste bili mentor pripravniku? 

     DA          NE                                   

Napišite kolikokrat. 

Ο 1–5 krat 

Ο 6–10 krat 

Ο 11–15 krat 

Ο Več kot 15-krat 

 

Označite, kako pogosto ste se pripravljali na opravljanje nalog mentorja na navedene načine. 

 

 
Nikoli.  Včasih. Pogosto. Vedno. 

Udeležil sem se izobraževanja o mentorstvu.     

Bral sem strokovno literaturo o mentorstvu.     

O mentoriranju sem se pogovarjal s sodelavci oz. 

smo si izmenjali izkušnje. 
  

 

 

 

 

Navodila o nalogah mentorja sem dobil od vodstva.     

Pri mentoriranju sem si pomagal s pravilnikom o 

pripravništvu. 
    

Drugo: __________________________________     
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Naslednje vprašanje se nanaša na izkušnje, ki jih imate s študenti, ki so se izobraževali na 

srednjih šolah vzgojiteljske smeri in fakultetah s pedagoško usmeritvijo ter s študenti, ki se 

prvotno niso izobraževali na srednjih šolah in fakultetah s pedagoško umeritvijo oz. so v času 

izobraževanja opravljali program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje (prekvalifikacija). Na 

vprašanje odgovorite le, če ste mentorirali v obeh navedenih primerih. 

Označite, kako dobri so pripravniki s srednjih šol in fakultet s pedagoško usmeritvijo in 

pripravniki s prekvalifikacijo na navedenih področjih (1 – zelo dobro, 2 – dobro, 3 – ne dobro 

in ne slabo, 4 – slabo, 5 – zelo slabo). 

 

 

Pripravnik s srednjih šol in 

fakultet s pedagoško usmeritvijo. 
Pripravnik s prekvalifikacijo. 

Teoretično znanje. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Praktične izkušnje. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Razumevanje kurikula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Evalvacija. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Timsko delo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 

Za vsako od spodaj navedenih trditev, ki se nanašajo na organizacijo pripravništva, označite, 

v kolikšni meri se z njo strinjate.  

 
Se nikakor 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Potrebna je večja podpora 

vodstva. 
     

Mentorji ne bi smeli imeti 

možnost zavrnitve mentoriranja. 
     

Mentorji bi morali dobiti 

podrobna navodila o tem, kako 

naj bi pripravništvo potekalo. 
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Ravnatelj se v procesu 

pripravništva premalo zanima za 

napredek pripravnika. 

     

Strokovni delavci so dovolj 

usposobljeni, da takoj po 

zaključenem izobraževanju 

začnejo samostojno opravljati 

pedagoško delo. 

     

Mentorji bi morali biti med 

procesom mentoriranja 

razbremenjeni nekaterih 

obveznosti. 

     

Mentorji so pri določanju poteka 

pripravništva prepuščeni sami 

sebi. 

     

 

Ali ste kot mentor opravljali naslednje naloge? 

 DA NE 

Sprejem in predstavitev sodelavcev v kolektivu.   

Informiranje o poteku pripravništva.   

Priprava programa pripravništva.   

Hospitiranje mentorirančeve dejavnosti v oddelku.   

Pomoč pri načrtovanju.   

Pomoč pri praktičnem izvajanju.   

Pomoč pri analizi oz. refleksiji dejavnosti.   

Posredovanje povratne informacije o (mentorirančevem) delu.   

Omogočiti ustrezno literaturo.   

Pisanje poročila o usposobljenosti za opravljanje samostojnega dela.   
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Ali bi za boljše opravljanje nalog mentorja potrebovali naslednje oblike pomoči: 

 DA NE 

Sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov.   

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom pred začetkom 

mentoriranja. 
  

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom po zaključenem 

mentoriranju. 
  

Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih.   

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. supervizija).   

Drugo:________________________________________________   

 

Ali lahko v vašem vrtcu strokovni delavci opravljajo delo brez predhodnega pripravništva? 

DA 

NE 

Prosim, če na kratko opišete, v katerih primerih oz. na kakšne načine. 

__________________________________________________________________________
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Naslednja vprašanja se bodo navezovala na  

STROKOVNI IZPIT 

Ali se v vaši enoti izvaja opravljanje strokovnega izpita?  

    DA          NE 

Ali ste bili mentor kandidatu? 

     DA          NE           

Napišite kolikokrat. 

Ο 1–5 krat 

Ο 6–10 krat 

Ο 11–15 krat 

Ο Več kot 15-krat 

 

Označite, kako pogosto ste opravili priprave na mentorstvo, ki so navede spodaj. 

 Nikoli. Včasih. Pogosto. Vedno. 

Udeležil sem se izobraževanja o mentorstvu.     

Bral sem strokovno literaturo o mentorstvu.     

O mentoriranju sem se pogovarjal s sodelavci 

oz. smo si izmenjali izkušnje. 
  

 

 

 

 

Navodila o nalogah mentorja sem dobil od 

vodstva. 
    

Pri mentoriranju sem si pomagal s 

pravilnikom o strokovnem izpitu. 
    

Drugo: ____________________________      
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Za vsako od spodaj navedenih trditev, ki se nanašajo na organizacijo izvajanja strokovnega 

izpita, označite, v kolikšni meri se z njo strinjate.  

 
Se nikakor 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Ne 

morem se 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Strokovni izpit ni potreben za 

samostojno opravljanje dela v vrtcu. 
     

Potrebna je večja podpora vodstva.      

Ravnatelj pri določanju mentorja ne 

upošteva mnenj vzgojiteljev. 
     

Kandidat bi moral opraviti več kot 

pet praktičnih nastopov. 
     

Poznavanje zakonodaje RS ni 

potreben del pri opravljanju 

strokovnega izpita. 

     

Slovenski jezik kot del opravljanja 

strokovnega izpita je nujno 

potreben. 

     

Poznavanje predpisov na področju 

vzgoje in izobraževanja kot del 

strokovnega izpita ni potrebno. 

     

Vsi strokovni delavci v javnih vrtcih 

bi morali opraviti strokovni izpit. 
     

Strokovni izpit se ne bi smelo 

opravljati brez predhodnega 

opravljanja pripravništva. 

     

Mentorji bi morali biti med 

procesom mentoriranja 

razbremenjeni nekaterih obveznosti. 
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Ali ste kot mentor opravljali naslednje naloge?  

 DA  NE 

Informiranje kandidata o poteku opravljanja strokovnega izpita.   

Spremljanje kandidata pri pripravi na strokovni izpit.   

Nudenje pomoči pri pripravi na strokovni izpit.   

Določitev tem za praktične nastope kandidata.   

Spremljanje praktičnih nastopov kandidata.   

Ocena kandidatovega dela.   

Pomoč pri literaturi.   

 

Ali bi za boljše opravljanje nalog mentorja potrebovali naslednje oblike pomoči: 

 DA NE 

Sodelovanje s profesorji iz izobraževalnih ustanov.   

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom pred začetkom 

mentoriranja. 
  

Interna izobraževanja oz. timski sestanki z vodstvom po zaključenem 

mentoriranju. 
  

Izobraževanja o značilnostih učenja odraslih.   

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (npr. supervizija).   

Drugo: _______________________________________________   
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OSEBNI PODATKI 

Spol:   moški       ženski 

Starost: ________let 

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 

1. Srednja vzgojiteljska šola 

2. Druga srednja šola in opravljen program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje 

(prekvalifikacija) 

3. Višja (2-letna) šola za vzgojitelja predšolskih otrok 

4. Visoka (3-letna) strokovna izobrazba predšolska vzgoja 

5. Drugo: __________________________________ 

 

Koliko let imate delovnih izkušenj? ______ 

Koliko let že opravljate delo mentorja? _______ 

Kakšen naziv ste pridobili?  

   1. Brez naziva 

   2. Mentor 

   3. Svetovalec 

   4. Svetnik 

Ali ste opravljali naloge mentorja v zadnjih dveh letih (2013/2014 in 2014/2015)? 

DA 

NE 

Koliko skupin je v enoti, kjer delate? ______________ 

 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 

 


