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IZVLEČEK 

Spremembe, ki se dogajajo v vzgoji in izobraževanju, imajo močan vpliv predvsem na 

medsebojne odnose in sodelovanje strokovnih delavcev v vrtcu in šoli. Bolj kot individualno 

je sedaj v ospredju timsko delo, saj potreba po takšnem pristopu pedagoškega dela vse bolj 

narašča. Za učinkovito timsko delo so potrebne temeljne spretnosti, ki v prvi vrsti zajemajo 

prav področje komunikacije. Komunikacijske spretnosti spodbujajo k večjemu sodelovanju, 

poznavanju, zaupanju, sprejemanju, potrjevanju ter konstruktivnem reševanju konfliktov med 

člani tima pri timskem delu. Timsko delo zahteva od vsakega člana, da se enakovredno 

vključi v vse etape timskega dela, tj. v timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timsko 

evalvacijo dela. V diplomskem delu sem raziskovala področje komunikacije ter njen vpliv na 

učinkovitost timskega dela med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli. Namen raziskave je bil 

analizirati komunikacijo, njene značilnosti, primerjati podobnosti in razlike v komunikaciji 

med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli. Podatke za potrebe raziskave sem zbrala s pomočjo 

anketnega vprašalnika, oblikovanega na podlagi teoretičnih predpostavk s področja 

komunikacije, raziskovalnih vprašanj in hipotez. Raziskava je zajemala vzorec 100 

anketirancev, med njimi 50 zaposlenih v slovenskih vrtcih ter 50 v 1. razredih osnovnih šol po 

Sloveniji. Rezultati so pokazali, da so razlike pri primerjavi različnih vidikov komunikacije v 

vrtcu in šoli majhne in statistično nepomembne. Oboji strokovni delavci označujejo 

komunikacijo kot pomemben dejavnik, ki vpliva na učinkovitost timskega dela. Predmet 

proučevanja timskega dela med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli je bil tudi vpliv različnih 

dejavnikov na kakovost komunikacije v timu ter vpliv delovne dobe in delovnega mesta. 

Raziskava je pokazala, da se komunikacija pri timskem delu strokovnih delavcev v vrtcu in 

šoli statistično pomembno ne razlikuje. Rezultati so pokazali tudi, da večina strokovnih 

delavcev, ki zaznava enakovreden položaj pri timskem delu, uporablja sproščeno, dvosmerno 

komunikacijo v vseh etapah timskega dela ter tudi pri razreševanju konfliktov pri delu v 

tandemu. 

KLJUČNE BESEDE:  

komunikacija, timsko delo, medosebni odnosi, sodelovalna kultura, vrtec, šola, strokovni 

delavec v vrtcu, strokovni delavec v šoli  



  
 

ABSTRACT 

Changes occurring in education strongly affect interpersonal relations and cooperation 

between kindergarten and school professionals. Teamwork is now more prominent than 

individual work due to the growing need for this approach in pedagogy. However, individuals 

need to possess a number of basic skills for effective teamwork, and communication is one of 

them. Communication skills promote cooperation, knowledge, trust, acceptance, confirmation 

and constructive conflict resolution among team members. This means that each member 

must be equally involved in all phases of teamwork, i.e. team planning, implementation and 

evaluation of the work. The thesis explored communication and its influence on the 

effectiveness of teamwork among kindergarten and school professionals. The goal was to 

analyse the characteristics of communication among the said professionals and explore the 

similarities and differences in communication between them. The data was collected through 

a survey questionnaire that was developed in line with theoretical assumptions in the field of 

communication as well as research questions and hypotheses. Of 100 respondents 50 worked 

in kindergartens and 50 in first grades of primary schools in Slovenia. The results showed 

statistically insignificant differences between different aspects of communication in 

kindergartens and schools. Both groups of education professionals believed that 

communication is an important factor contributing to the effectiveness of teamwork. Another 

point of interest was the impact of various factors on the quality of communication within a 

team, including the length of service and job role. No statistically significant differences were 

observed in team communication among education professionals in kindergartens and 

schools. The majority of those who felt as equals in their teams used relaxed two-way 

communication in every stage of teamwork, including conflict resolution while working in 

tandem. 

KEYWORDS: 

communication, teamwork, interpersonal relations, collaborative culture, kindergarten, school, 

kindergarten professional, school professional 
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I. UVOD 

Sodobno pedagoško delo v vrtcih in šolah je v sodobnem času zasnovano na timskem 

pristopu. Timsko delo postaja temelj življenja in dela v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, saj 

predstavlja eno od vrednot sodobne demokratične družbe. Ker je timsko delo v naši državi 

relativno novodoben pojem, ki je v pedagoški sistem vzgoje in izobraževanja prinesel veliko 

inovacij in sprememb, tako v vrtcu med vzgojiteljem ter pomočnikom vzgojitelja ter v 1. 

razredu devetletne osnovne šole med vzgojiteljem in učiteljem, se veliko strokovnih delavcev 

na te novosti še navaja. Slednji jih morajo najprej šele spoznati, jih sprejeti, saj jih šele tako 

lahko začnejo počasi in postopoma uresničevati. Z novostmi so torej povezani termini kot so 

timsko delo, sodelovalna kultura, dvosmerna komunikacija in enakovreden položaj. 

Zakaj sem za vzorec izbrala ravno strokovne delavce v vrtcu in šoli ter primerjavo njihovih 

mnenj in ocen v vsem v zvezi s komunikacijo pri njihovem timskem delu? K raziskovanju 

pomena komunikacije pri timskem delu med strokovnimi delavci me je pripeljala diskusija s 

starejšimi kolegi, zaposlenimi predvsem v vrtcih, zlasti o njihovih negativnih izkušnjah s 

timskim delom ter o njihovem mnenju o nepomembnosti komunikacije pri delu v tandemu. 

Predvidevala sem, da na mišljenje strokovnih delavcih o (ne)pomembnosti komunikacije pri 

njihovih medsebojnih odnosih ter sodelovanju pri timskem delu, vpliva predvsem njihovo 

delovno okolje. Želela sem raziskati ali je res temu tako, zato sem se odločila, da postanem 

pozorna tudi na komunikacijo med strokovnimi delavci v drugem delovnem okolju, v katerem 

delajo vzgojitelji predšolskih otrok. Moj namen je bil dobiti nekakšen vpogled v 

komunikacijo pri timskem delu v dveh različnih delovnih okoljih.  

Pomembno se mi zdi, da bi se morali vsi strokovni delavci najprej dobro zavedati, da timsko 

delo pomeni pozitivno vrednoto ter da so prav medsebojni odnosi v številnih primerih razlog 

za splošno delovno nezadovoljstvo, slabo komunikacijo in posledično neučinkovito timsko 

delo. Do tega spoznanja so me pripeljale lastne izkušnje s timskim delom v vrtcu, ki so 

pripomogle k temu, da sem se poglobila v razmišljanje o sami vlogi komunikacije pri 

timskem delu. 

Pomembno vlogo pri delu v tandemu imajo torej medosebni odnosi med pedagoškimi delavci, 

njihovo sodelovanje, skupno reševanje problemov ipd. Vsi našteti dejavniki so eni izmed 

tistih, ki vplivajo na učinkovitost timskega dela strokovnih delavcev. Med njimi je tudi 

komunikacija. Njena vloga je zelo pomembna, saj je prisotna na vseh področjih življenja in 

dela v vrtcu oziroma šoli. Pri prebiranju literature o komunikaciji povezani s timskim delom, 

me je še posebej pritegnilo osnovno načelo komunikacije, ki ga je navedel Brajša (1993) in 
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govori o tem, da je nemogoče nekomunicirati, oz. da komuniciramo tudi takrat, kadar nič ne 

govorimo ali delamo. Iz tega izhaja, da komunikacija vpliva na timsko delo med strokovnimi 

delavci, kadar se ti tega zavedajo ali pa tudi ne. Vprašala sem se, kakšna in kako pomembna 

je dejansko komunikacija, katere so njene značilnosti v vrtcu in šoli in v kolikšni meri se 

strokovni delavci njenega pomena sploh zavedajo. Zanimale so me razlike v mnenjih 

strokovnih delavcev v vrtcu in strokovnih delavcev v šoli. 

V teoretičnem delu opredeljujem tudi področje sodelovalne kulture, področje timskega dela in 

področje komunikacije. V največji meri sem zajela in opisala pojme v zvezi s področjem 

komunikacije, ki je tudi glavna tema mojega diplomskega dela. V empiričnem delu mojega 

diplomskega dela sem  raziskovala in primerjala značilnosti vrtčevske in šolske kulture, 

timskega dela, medsebojnih odnosov, predvsem pa komunikacije med strokovnimi delavci v 

delovnem okolju vrtca in strokovnimi delavci v delovnem okolju šole. Pri primerjavi 

komunikacije v obeh okoljih sem bila pozorna na iskanje podobnosti in razlik v naslednjih 

značilnostih komunikacije: kulturo, ki prevladuje v delovnih okoljih in njenega vpliva na 

osebnostno naravnanost posameznikov (nagnjenost k individualizmu ali kolektivizmu); 

dejavnike, ki vplivajo na kakovost komunikacije; vrste ter načine komunikacije; značilnosti 

komunikacije pri timskem načrtovanju, izvajanju in evalviranju pedagoškega dela; ovire in 

konflikte v komunikaciji in načine komunikacije pri njihovem razreševanju, zaznavanje 

položajev v medsebojnih odnosih pri delu v tandemu ter na splošne ocene komunikacije 

strokovnih delavcev pri njihovem delu v tandemu.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1 ORGANIZACIJSKA KULTURA V VRTCU IN ŠOLI 

S pojmom delovnega okolja je v strokovni literaturi povezan pojem kulture (Polak, 2007). 

Izraz kultura in klima sta dokaj nejasna koncepta. Nekateri avtorji ju dokaj jasno ločujejo, 

drugi pa ju uporabljajo kot zelo podobni kategoriji. Med avtorji, ki pojma ločujejo, naj bi bila 

bistvena razlika ta, da je klima osredotočena predvsem na posameznika in njegove potrebe, 

kultura pa na skupino ter z njo povezane pojave, kot so splošno razširjena prepričanja ipd. 

Skupno jima je to, da sta naučena, večdimenzionalna konstrukta, da osmišljata okolje in da 

določata primernost ravnanja (Bečaj, 2000). 

Klima oziroma (oz.) kultura šole ali vrtca je za uspešno timsko delo ključnega pomena. V 

tistih institucijah kjer je ta klima dobra, se timi preprosto zgodijo (Samotorčan, 2011). Veliko 

vlogo pri delu v tandemu pripisujemo pedagoškima delavkama, zato mora vodstvo šole in 

ostali strokovni delavci izbiri tandemov nameniti veliko pozornosti in upoštevati želje 

pedagoških delavcev (Trpin, 2006). Pri spodbujanju sodelovalne kulture ima pomembno 

vlogo torej vodstvo, saj predstavlja zgled za druge učitelje. To pa ne pomeni, da vodstvo 

lahko sodelovalno kulturo izzovejo ali izsilijo, saj se slednja razvije iz notranje pobude, 

vrednot in prepričanja posameznika o pomembnosti sodelovanja v timu (Polak, 2007). 

Ravnatelj vrtca oziroma šole je odgovoren za organizacijo dela, zato je oblikovanje parov 

njegova naloga. Najtesnejši tim v vrtcu sta namreč ravno vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice, v prvem razredu devetletne šole pa sta to učiteljica in vzgojiteljica (Samotorčan, 

2011). J. Lepičnik Vodopivec (2006) meni, da se je potrebno delovanja v timu najprej naučiti, 

pa ne samo znotraj oddelka, temveč tudi med oddelki, na ravni vrtca ter med vrtci. Pogosto je 

torej pomembno tudi to, ali je timsko delo in pripadnost timu vrtca moč zaznati pri 

ravnateljici oz. ravnatelju vrtca ali šole. 

Triandis (1995, v Polak, 2015) je poudaril, da v vsakem posamezniku in v vsaki družbi 

srečamo naravnanost k individualistični in sodelovalni kulturi ter da naj bi bil izvor te 

naravnanosti najpogosteje družinska vzgoja in življenjsko okolje, medtem ko je Brajša (1993) 

izpostavil, da se posameznikova identiteta razvija in udejanja z obvladovanjem nekaterih 

osnovnih življenjskih spretnosti, med katere sodi tudi sodelovanje, kar pomeni, da se ob delu 

otresamo pasivnosti in prevzamemo pobudo. Tako se razvija spretnost dela z drugim, ki vodi 

do tega, da enostransko »sodelovanje« preide v resnično, vzajemno sodelovanje. 

Sodelovanje strokovnih delavcev pri doseganju skupno zastavljenih ciljev gradi njihovo 

medsebojno zaupanje, veča tako osebnostno kot strokovno odprtost, povečuje zadovoljstvo 

pri delu, občutke strokovne varnosti, razvija pozitivne vzorce komunikacije, zmanjšuje 
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verjetnost stresa zaradi čustvenih napetosti ter pripomore k njihovi identifikaciji s pedagoškim 

poklicem, z razredom, oddelkom v katerem poučujejo, vzgajajo ter z vzgojno-izobraževalno 

institucijo, v kateri poučujejo, vzgajajo (Polak, 1994). 

Kot sem že omenila, je po A. Polak (2007) izraz šolska kultura v strokovni literaturi 

opredeljen kot šolsko delovno okolje, postavljeno v fizični, socialni in psihološki obliki, kjer 

učitelj razvija in oblikuje svoj odnos do prakse, pedagoške učinkovitosti in delovnega 

kolektiva. Slednji naj bi imel tako za učitelja kot za učenca najmočnejši vpliv na naravo 

učenja in poučevanja. Šolska kultura je bistvo šolskega življenja, njene značilnosti pa naj bi v 

zadnjih letih močno vplivale na uspešnost različnih pedagoških inovacij in sprememb.  

Sodelovalna kultura ni formalno organizirana in nima zakonske podlage. Prisotna je tam, kjer 

učitelji delajo skupaj, si delijo ideje, učne in delovne pripomočke, so med seboj povezani in se 

počutijo kot enakovredni člani iste delovne skupnosti. Oblikuje se na osnovi vsakodnevnega 

dela učiteljev, težko jo je oblikovati, še teže pa vzdrževati, glavni in največji oviri pa sta 

pomanjkanje časa in omejitve kurikuluma. Pomanjkanje časa za timsko načrtovanje, 

poučevanje in timsko evalvacijo pa ne pomeni samo oviro, vendar je tudi najpomembnejši 

dejavnik oblikovanja sodelovalne kulture (Polak, 2007). Odkrita sodelovanje spodbujajoča 

šola spodbuja sodelovanje in odkrito komunikacijo med učitelji ter učitelji in učenci (Brajša, 

1993). V kolektivih s sodelovalno kulturo (Nias, Southworth in Yeomans, 1994, v Polak, 

2015) je komunikacija med pedagoškimi delavci torej usmerjena k ljudem, njihovemu 

poklicnemu in zasebnemu življenju. 

Šole ali vrtci se lahko po svoji kulturi pomembno razlikujejo, kar pomeni, da se na iste  

dogodke odzivajo drugače. S šolsko kulturo in še zlasti z njenim osrednji delom, tj. ideologiji, 

je določen smisel vzgoje, učenja in poučevanja ter tudi glavni cilji, vrednote in ideali (Bečaj, 

2001).  

1.1 VRSTE KULTURE V VRTCU IN ŠOLI 

V literaturi najdemo različne delitve in oznake za specifične oblike šolske kulture, ki se med 

seboj razlikujejo v prepričanjih, vrednotah, stvareh, ki jim dajejo prednost ipd. 

Šolska kultura pomeni sklop prevladujočih temeljnih prepričanj in vrednot, s katerimi člani 

nekega določenega socialnega okolja osmislijo svoje okolje in svoje ravnanje v le-tem. 

Najpomembnejši sta dve vrsti šolske kulture, in sicer »tradicionalna šolska kultura« in 

»kultura dobrih medosebnih odnosov«. Medtem ko lahko pri prvi govorimo o avtoritarnem 

načinu vzgoje, visokih pričakovanjih, poudarjeni disciplini in delavnosti, pri drugi prevladuje 

skrb za posameznika in dobre medosebne odnose. Pri slednji se ceni in upošteva dejavnike, 

kot so individualnost, medsebojno spoštovanje, skrb in zaupanje, poleg tega pa se od 
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tradicionalne razlikuje tudi v tem, da omogoča oblikovanje umirjenega in sproščenega ozračja 

(Bečaj, 2001). 

Pod vplivom sprememb, nalog in zahtev v vrtcih in šolah današnjega časa, kjer je bolj ali 

manj v ospredju predvsem samostojen, ustvarjalen in kritičen posameznik, je bolj zaželena 

»kultura dobrih medosebnih odnosov«. Koliko je slednja dejansko uporabljena in upoštevana 

v posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah pa ne moremo vedeti, ker je tradicionalna 

šolska kultura pri nas še dokaj dobro zasidrana, spreminjanje le-te v kulturo dobrih 

medsebojnih odnosov pa zagotovo ni preprosto in kratkotrajno delo, vendar zahteva precej 

napornega in načrtnega dela. Gre namreč za dolgotrajni proces, ki teče v smeri od 

induktivnega mišljenja k deduktivnem in ga je potrebno voditi k cilju uravnoteženja 

tradicionalne šolske kulture z elementi kulture dobrih medosebnih odnosov (Bečaj, 2001). 

Oblikovanje dobre, kakovostne socialne skupnosti v dobri, kakovostni kulturi je pomembno 

zaradi: 

• kakovosti vzgoje,  učenja in poučevanja; 

• razvijanja otrokovih lastnosti, ki so potrebne za njegovo socializacijo (npr. solidarnost, 

strpnost ipd.); 

• učenja konstruktivnega nastajanja in učinkovitega reševanja nastalih konfliktov in 

problemov, ki se pojavijo in tako prispevajo k učinkovitejšem socializacijskemu 

procesu; 

• pridobivanja spretnosti za sodelovanje, ki jih bo zahtevala družba prihodnosti na 

otrokovi življenjski poti (Bečaj, 2001). 

Elementi, ki sestavljajo vrtčevsko in šolsko kulturo, so poleg medsebojne tesne prepletenosti 

razporejeni tudi v hierarhičnem odnosu. Najpomembnejši so tisti, ki sestavljajo ideologijo, tj. 

jedro kulture, katero je najtežje spreminjati, saj je velik del ideologije nezaveden. Schein 

(1992, v Bečaj, 2000) loči tri ravni šolske organizacijske kulture. Prvo raven sestavljajo 

sredstva, ki kažejo  na njeno zunanjo podobo, ki je vidna v arhitekturi, navadah, oblačenju, 

obredih, zgodbicah, ki krožijo med ljudmi ipd. Gre torej za sistem, kjer je mogoče videti, 

opazovati. Drugo raven sestavljajo izpostavljene vrednote, ki jih ljudje povedo, vendar je 

lahko velika razlika med temi vrednotami in tistim resničnim vedenjem in ravnanjem pri 

ljudeh. Tretjo, najpomembnejšo raven, pa sestavljajo temeljna prepričanja, katerih se 

največkrat sploh ne zavedamo, saj so že tako močno razumljiva in sprejeta.  

Po Prosserju (1999, v Bečaj, 2000) lahko kulture razdelimo po dveh dimenzijah, tj. po 

instrumentalni, ki pomeni stopnjo nadzora in storilnost, ter odnosni, ki pa pomeni kakovost 

medsebojnih odnosov. S kombiniranjem skrajnosti slednjih dveh poznamo: 
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• tradicionalno kulturo, kjer je poudarjena storilnost, skrb za medsebojne odnose pa je 

nizka. Pričakovanja so visoka, cenjena je delavnost, zato omenjena kultura spominja 

na zaporniško kulturo; 

• socialno kulturo, kjer je poudarjena skrb za dobro počutje in dobre medsebojne 

odnose, storilnostni pritisk pa je nizek. Poudarjena je skrb za individualne potrebe 

posameznika, prevladuje sproščeno in umirjeno ozračje; 

• kulturo tople grede, kjer sta poudarjeni obe dimenziji, tj. tako storilnost kot tudi skrb 

za medsebojne odnose. Bistvo te kulture so maksimalno ugodni pogoji, ki naj 

zagotovijo maksimalno ugoden učinek; 

• ter anomično kulturo, kjer ni poudarjena niti uspešnost niti skrb za medsebojne 

odnose. Gre za kulturo z zelo nizko moralo, kjer se oboji, tako učitelji kot učenci 

borijo za preživetje, ter deluje izrazito ogrožajoče. 

V različnih socialnih sistemih prevladujejo različne kulture. Tako na primer (npr.) v šoli 

prevladuje torej šolska kultura. V splošnem je za vse kulture znano, da jih je težko 

spremeniti. Razlog za to je v stabilnosti miselnega načina te kulture. Preoblikovanje 

kulture je torej dokaj težka naloga, vendar v današnjem času, v katerem so spremembe 

postale vsakdanjost, to postaja vse bolj pomembna in vsakodnevna naloga članov sistema 

(Bečaj, 2000).  

Tudi Resman (2005, v Lepičnik Vodopivec, 2006) je ugotovil, da je uspešnost šole 

odvisna ne samo od posameznikov, njihove strokovne usposobljenosti, temveč tudi od 

organizacijske kulture, kamor spada tudi povezanost in sodelovanje med njimi. 

Učinkovite šole so tiste, ki sodelovalno kulturo spodbujajo ter posledično s timskim 

načinom dela pripravljajo otroke na zahteve po timskem delu v kasnejšem poklicnem 

življenju. Pri povezovanju med seboj pa morajo strokovni delavci paziti, da se drug na 

drugega ne navežejo preveč, da s svojimi medsebojnimi odnosi ne dosežejo ravni 

pretirano prijateljske ali družinske odvisnosti, saj to vodi k zabrisovanju meja med 

osebnim in poklicnim življenju, kar pa predstavlja oteževalno okoliščino pri nastanku in 

reševanju konfliktov, nastalih pri timskem delu (Polak, 2007). 

Znotraj pojma šolska kultura pa nekateri avtorji ločijo kulturo poučevanja, ki pomembno 

vpliva na pedagoško ravnanje pedagoških delavcev. Znotraj te avtorji ločijo vsebino (npr. 

konkretna prepričanja, osebne vrednote) in oblike te kulture poučevanja. Po Hargreavesu 

(2000, v Polak, 2007) poznamo različne oblike kulture poučevanja, in sicer: 

• individualizirano kulturo poučevanja pri kateri individualizem pomeni neodvisno 

in izolirano delo drug od drugega.; 
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• balkanizirano kulturo poučevanja pri katerem balkanizacija predstavlja delo in 

kulturo učiteljev v skupinah, v katerih najpogosteje delajo skupaj, s podobnimi 

nameni, nalogami in cilji dela, npr. samo skupina učiteljev razrednega ali samo 

skupina predmetnega pouka.; 

• sodelovalno kultura poučevanja pri kateri se sodelovanje oblikuje na osnovi 

vsakodnevnega dela učiteljev in pomeni, da so člani med seboj povezani in se 

počutijo del te delovne skupnosti.; 

• izzvano ali načrtno sodelovanje, ki je vnaprej določeno z namenom, da bi se 

izboljšalo timsko sodelovanje med pedagoškimi delavci, npr. mentorstvo) (Polak, 

2007). 

Medtem ko individualizirana kultura pomeni tudi kulturo ločevanja, pa nasprotno 

balkanizacija, udobno sodelovanje in izzvano sodelovanje predstavljajo kulturo povezovanja, 

ki s povezanostjo vseh teh treh oblik poučevanja postopoma vodi v popolnoma sodelovalno 

kulturo, ki pa predstavlja nekakšno kulturo integracije (Polak, 2007). 

Kljub temu, da je vodstvo šole glavni oblikovalec šolske kulture, mora posameznik sam pri 

sebi najprej razumeti pomembnost sodelovanja v timu, saj šele takrat lahko to prepričanje 

resnično udejanji brez kakršnekoli prisile (Polak, 2007). 

Na začetku obveznega šolanja otrok o pravi skupini sploh še ni mogoče govoriti, ker otroci še 

niso sociabilni, zato je odrasla oseba tista, ki veže razred skupaj v neko socialno skupnost. 

Kakšni cilji se bodo v nekem okolju, oddelku oblikovali, kakšna bosta na tem mestu klima in 

kultura, ni odvisno samo od otrok oziroma učencev, temveč predvsem od splošne 

vrtčevske/šolske klime, še posebno pa od ravnanja vseh učiteljev, strokovnih delavcev, 

predvsem pa že omenjenih vodstvenih delavcev, ki v tem okolju delujejo. Slednji morajo 

najbolj razumeti pomembnosti primerne šolske kulture in dajati ostalim strokovnim delavcem 

zgled in podporo pri njihovem delovanju (Bečaj, 2001). 

Od vseh omenjenih kultur je ravno sodelovalna kultura v neki vzgojno-izobraževalni 

instituciji torej dobra podlaga za razvoj timskega dela. Tudi A. Polak (2007) to potrjuje in 

navaja, da timsko delo strokovnih delavcev in sodelovalna kultura vplivata eden na drugega. 

Medtem ko timsko delo pripomore k oblikovanju sodelovalne kulture oz. k sodelovalnemu 

vzdušju v razredu, sodelovalna kultura timsko delo spodbuja in pogojuje ter predstavlja pogoj 

za njegovo učinkovitost. 
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2 TIMSKO DELO  

2.1 OPREDELITEV TIMA IN TIMSKEGA DELA 

Po A. Polak (2007, str. 10) je timsko delo »tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških 

delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste 

učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije 

predmetov, znotraj ali zunaj učilnice«. Tako timsko delo lahko poteka v več etapah, in sicer 

kot timsko načrtovanje, timsko izvajanje in kot timska evalvacija pedagoškega dela. 

Posamezen učitelj zase določenih ciljev sam ne more dosegati, zato z namenom oblikovanja 

in doseganja skupnih ciljev na temelju pozitivne soodvisnosti, oblikuje tim. 

Timsko delo oziroma poučevanje je tudi v slovenskem šolstvu razmeroma nov pedagoški 

model in predstavlja, skupaj z uvedbo prisotnosti druge pedagoške delavke, vzgojiteljice, v 

prvem razredu eno izmed bistvenih sprememb, ki jih je uvedla devetletna osnovna šola 

(Trpin, 2006). A. Polak (1998) izpostavlja, da se je v slovenskem pedagoškem prostoru 

vpeljano timsko delali že v preteklosti, saj so strokovni delavci skupaj zbirali ideje, načrtovali 

pedagoško delo, žal pa niso teh načrtov potem tudi udejanjili s timskim izvajanjem 

pedagoškega dela. Premalo je bilo takšno delo namreč spodbujano s strani strokovnega 

vodstva. 

Timsko delo v vrtcu je umeščeno med  načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce 

(2008). Izvajanje kurikuluma zahteva, da oba člana tima sodelujeta in se dopolnjujeta pri 

samem načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-izobraževalnega dela (Samotorčan, 

2011).  

Po Mayerju idr. (2001, str. 28) je timsko delo skupinsko delo samostojnih članov, v katerem 

ni nihče nikomur podrejen ali nadrejen, vse skupaj pa obvezuje neka delovna naloga.  

Tim predstavlja skupino enakopravnih strokovnjakov, v kateri so izkoriščeni vsi potenciali in 

posamezna močna področja vsakega posameznika (Aubreht in Pur, 2000). 

Timsko delo lahko opredelimo tudi kot bogat vir izkušenj in občutij, ki posamezniku daje 

nekakšno priložnost, da doseže potrditev, spoštovanje do pričakovanih rezultatov, hkrati pa 

zadovoljuje svoje potrebe in vrednote. Za posameznika je razumevanje timskega dogajanja 

tudi nekakšen miselni, intelektualni izziv (Polak, 2007). 

A. Polak (1994) meni, da so kakovost timskega dela, usklajenost v ravnanju vseh članov 

tima ter njihovo čustveno doživljanje dejavniki, ki so odvisni od jasnosti in 

zanesljivosti verbalnih in neverbalnih informacij, zanesljivosti medsebojnega 

zaznavanja ter kažejo na uspešnost timskega dela. Slednji odraža rezultat sodelovanja 

med člani tima. 
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2.2 ETAPE TIMSKEGA DELA V VRTCU IN ŠOLI 

Po A. Polak (2007) se timsko delo na pedagoškem področju deli na tri osnovne etape: timsko 

načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalvacijo. 

2.2.1 TIMSKO NAČRTOVANJE 

Timsko načrtovanje vzgojnega-izobraževalnega dela je ključni element timskega dela, saj sta 

nadaljnji etapi timskega dela (timsko izvajanje in timska evalvacija) najbolj odvisni od 

kakovosti, sistematičnosti ter poglobljenosti timskega načrtovanja. Timsko načrtovanje 

pedagoškega dela vključuje metodično, snovno, materialno in psihološko pripravo na timsko 

izvajanje dejavnosti in zagotavljanje učno-vzgojnih situacij (Polak, 2012). 

Polak (2012) kot zelo pomemben dejavnik timskega načrtovanja izpostavlja čas za timsko 

delo, ki ga je smiselno vnaprej načrtovati. Na časovno obsežnost timskega načrtovanja vpliva 

sama vsebina, načini, metode in oblike dela, število otrok oziroma učencev pri delu ipd.  

Avtorica (prav tam) na podlagi primerov iz prakse navaja, da je pri timskem načrtovanju 

potrebno spoštovati ideje vseh sodelujočih ter zagotoviti enakovredno vključenost vseh 

strokovnih delavcev v ta proces. Meni tudi, da je dobro, če se timske odločitve zapiše oziroma 

reflektira, saj bodo slednje le tako pravilno razumljene ter posledično lažje realizirane. 

2.2.2 TIMSKO IZVAJANJE 

Timsko izvajanje pedagoškega dela, ki za večino strokovnih delavcev velja za najzahtevnejšo 

obliko timskega dela, temelji na timsko izdelani pripravi. Na tej ravni lahko strokovna delavca 

v timu neposredno timsko delo z otroki izpeljeta na različne načine. Hkrati lahko izvajata in 

vodita različne lutkovne, glasbene, likovne in  športne aktivnosti, se prepletata pri razgovoru z 

otroki in postavljanjem vprašanj, demonstriranjem določenih aktivnosti ali pa pri hkratnem 

spremljanju samostojnega dela otrok (Polak, 2012). Avtorica (prav tam) pravi, da je teh oblik 

timskega izvajanja dela res veliko, na podlagi primerov iz prakse pa poudarja, da mora timska 

delitev dela med strokovnimi delavci temeljiti na dogovoru med njima, pri čemer se upošteva 

močna področja, lastnosti, spretnosti in sposobnosti, strokovno znanje, navsezadnje pa tudi 

želje in potrebe obeh članov tima. Delitev dela je prej spontana kot pa vnaprej timsko 

načrtovana, saj je odvijanje dogodkov in situacij v vrtcu zelo dinamično, pogosto 

nepredvidljivo, potrebno je hitro reagirati, pred tem pa največkrat ni časa za razmislek, kaj 

šele dogovor.  

    2.2.3   EVALVACIJA PRI TIMSKEM DELU 

Timska evalvacija pedagoškega dela je tretja etapa timskega dela in zajema posameznikova 

mnenja, doživetja oz. občutja v zvezi z dogajanjem ter odnosi pri delu v timu. Na podlagi 
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slednje lahko pedagoški delavci načrtujejo prihodnje pedagoško delo. Timska evalvacija dela 

je posledično lahko izvedena na dveh ravneh, in sicer kot pedagoška evalvacija timskega dela 

z vidika doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev, ali pa kot evalvacija dogajanja in odnosov v 

timu. Procesu, na katerem temelji evalvacija timskega dela in ki lahko poteka spontano, 

sistematično, neusmerjeno, delno usmerjeno ali usmerjeno, pravimo refleksija (Polak, 2012). 

Izraz refleksija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) opredeljen kot 

premišljanje, razglabljanje.   

Tudi v Kurikulumu za vrtce (2008) je zapisano načelo, ki govori o kritičnem vrednotenju 

oziroma evalvaciji dela na ravni vsakodnevnih medosebnih interakcij v oddelku, na ravni 

načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin, metod dela ipd., na ravni pravic 

in odgovornosti staršev, na ravni vrtca ter na ravni lokalne skupnosti.  

M. Aubreht in M. Pur (2000) si po neki izvedbi dejavnosti o evalvaciji dela izmenjata mnenja, 

opazke, kritike, predloge izboljšav ipd. in sicer o:   

• njuni splošni uspešnosti pri samem procesu, izvedbi dela;  

• dosežku zastavljenih ciljev;  

• aktivnostih otrok med izvedbo;  

• izbiri in uporabi učnih pripomočkov, metod in oblik dela;  

• nepozornosti pri načrtovanju glede določenih stvari ter   

• spremembi v primeru, da bi se situacija ponovila.  

Evalvacija dela poleg omenjenih vidikov vključuje tudi analizo metodično/didaktičnih 

pristopov, načinov dela, motiviranja otrok, socialno interakcijo med njimi, predvidevanje 

dodatne razlage ali pomoči posameznim otrokom, doseženo poznavanje in razumevanje 

snovi, ki je bila timsko poučevana ipd. K timski evalvaciji dela je poleg obeh članov tima, ki 

sta vključena v sam proces dela, dobro povabiti še ostale udeležence procesa, med njimi tudi 

otroke (Polak , 2007).  

Na podlagi izkušenj iz prakse A. Polak (2012) govori o usmeritvah za delo v timu. Avtorica 

(prav tam) poudarja, da si je za timsko evalvacijo najprej potrebno rezervirati dovolj časa, 

zato predlaga, da člana tima vnaprej določita in časovno opredelita samo srečanje, pa tudi 

samo vsebino, temo pogovora. Na timsko evalvacijo je potrebno priti pripravljen, in sicer tako 

psihološko kot vsebinsko, to pa pomeni, da posameznik ve o čem bo pogovor potekal, je o 

tem razmislil, se individualno pripravil, lahko tudi v obliki pisne refleksije, npr. individualnih 

zapiskov. A. Polak (prav tam) poudarja, da naj bodo vsi dogovori oziroma sklepi timske 

evalvacije, ki so seveda sprejeti s soglasjem vseh članov tima, zapisani, saj lahko samo tako v 

prihodnje pripomorejo k učinkovitosti tima  in odnosom pri delu. 
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2.3 ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA 

Za pravo timsko delo so pomembni nenehno sodelovalno načrtovanje, tesna povezanost, 

neovirana komunikacija in iskrena izmenjava mnenj, za kar pa je potrebna predvsem 

pozitivna osebna naravnanost do timskega dela (Polak, 2009). 

A. Polak (2009) navaja, da je uspešnost timskega dela v neki vzgojno-izobraževalni instituciji 

odvisna od vizije institucije in pedagoških ciljev ter njihove povezanosti z načeli timskega 

dela, od tega koliko se je timsko delo v preteklosti tu že izvajalo, od objektivnih in 

materialnih razmer za izvajanje timskega dela v tej instituciji, od odnosov med učitelji in od 

naklonjenosti vodstva timskemu delu. 

Timsko delo lahko uvajamo na vsa področja življenja in dela tako šole kot vrtca, zlasti pri 

načrtovanju ter organizaciji posebnih šolskih ali obšolskih dejavnosti, saj takšne izkušnje 

postanejo bolj življenjske in posledično trajnejše. Timsko delo pedagoških delavcev 

predstavlja vir in zgled sodelovalnega vzdušja v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki se 

prenaša tudi na učence, starše ter na širšo socialno okolje (Polak, 1998). 

Po A. Polak (1998) pedagoški tim v šoli lahko sestavljajo: 

• učitelji(-ce) iste/različne smeri izobrazbe ali predmetnega področja; 

• učitelji(-ce) in vzgojiteljice predšolskih otrok; 

• učitelji(-ce) mentorice in učitelji(-ce) na pedagoški praksi; 

• učitelji(-ce) mentorice in učitelji(-ce) na pripravništvu; 

• učitelji(-ce) in nepedagoški delavci na šoli; 

• učitelji(-ce) in starši; 

• učitelji(-ce) in učenec/dijak/študent; 

• učitelji(-ce), pedagoški vodja in šolski svetovalni delavci;  

• študenti (z nastopi, pedagoško prakso). 

V vrtcu so pedagoški timi sestavljeni podobno, le da je na  mestu učiteljice vzgojiteljica 

predšolskih otrok ter da je članica tima tudi pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok. 

Aubreht in Pur (2000) menita, da je za oblikovanje dobrega tima potrebna izbira članov in 

njihova usposobljenost za timsko delo. 

Mayer idr. (2001, str. 6) so opozorili, » da pri nas pravi timi nastajajo zelo počasi, z velikimi 

težavami in da domača in šolska vzgoja neprimerno bolj kot sodelovanje spodbujata 

individualizem.« Tako domača kot šolska vzgoja tudi preveč zanemarjata pomembnost 

skupinskega učenja, diskusije ter razvoja izraznosti, ki je žal povsem zanemarjena vzgojna 

kategorija. 
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Mayer idr.(2001) so menili, da imata tako individualno kot skupinsko delo svoje prednosti in 

slabosti. Če želi biti skupina kot skupina uspešna, morajo biti vsi njeni člani enako izvirni, 

ustvarjalni in pomembni, nihče ne sme iz skupine izstopati ali biti pasiven medtem, ko so vsi 

drugi člani aktivni. To dejstvo predstavlja slabost za skupino, po drugi strani pa v takem delu 

vidimo prednost posameznika za skupino v tem, da več je glav, oči, več se ve, vidi. 

Individualno delo predstavlja kot slabost za posameznika na neki strani osamljenost v 

raziskovanju, po drugi strani pa prednost, predvsem takrat, kadar se člani v skupini ponavljajo 

drug za drugim, so odvisni eden od drugega in ne znajo delovati samostojno. Takrat je bolje, 

da posameznik deluje sam kot pa v taki skupini. 

2.3.1 MOTIVACIJA ZA TIMSKO DELO 

A. Polak (2015) meni, da je v procesu motiviranja pedagoških delavcev za timsko delo  

pomembna vloga delovnega okolja in vodstva. Vodstvo z zagotavljanjem optimalnih 

organizacijskih pogojev in z njimi povezanimi občutki varnosti ter z ustrezno strokovno, 

organizacijsko in osebno podporo, močno spodbudi zaposlene k  timskemu delu v njihovem 

delovnem okolju.  

A. Polak (2007, str. 21) izpostavlja, da so »osnovni viri motivacije za timsko delo povezani 

tudi s psihološkimi potrebami, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima. Tudi Mayer, idr. 

(2001) so menili, da imamo vsi ljudje enake osnovne potrebe, predvsem pa so slednje 

pomembne v skupini ljudi, ki sodelujejo, da bi uspešno dosegli cilje, ki jih posamezniki sami 

ne morejo (Mayer idr., 2001). Po Maslowu (v Mayer idr., 2001) so človekove osnovne 

potrebe urejene hierarhično, med katerimi so osnovne fiziološke potrebe najpomembnejše, 

sledijo pa še ostale. Tako je v neki skupini za dobro delovanje najprej zadovoljena potreba po 

varnosti, nato po sprejetosti in na koncu, ko sta že potešeni omenjeni dve potrebi, še potreba 

po potrditvi posameznih članov tima ter potreba po vodenju. Za vodjo je zelo pomembna 

dobra komunikacija, vživljanje v druge ljudi ter poslušanje, predvsem v smeri zadovoljevanja 

potreb po varnosti in sprejetosti.  

»Iz omenjenih potreb identificiramo pet dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo motiviranosti 

članov tima in predanosti timskim ciljem.« (Polak, 2007): 

1. Sledenje osnovnim potrebam po preživetju in obstoju, ki predstavlja oz. govori o 

tistih članih tima, ki potrebujejo sredstva za preživetje, njihova motivacija pa je 

odvisna od višine nagrad. 

2. Zadovoljevanje potreb po varnosti je dejavnik, ki opisuje in predstavlja člane tima, 

ki se bojijo, da ne izgubijo svojega delovnega mesta in se zato ne ukvarjajo s svojo 

samopodobo, statusom in strokovnim razvojem. 
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3. Oblikovanje za tim sprejemljive samopodobe, ki predstavlja spodbujanje članov 

tima med seboj k samooblikovanju v želeni smeri, z namenom dokazovanja vrednosti 

članstva. 

4. Opravljanje koristnega in smiselnega dela, ki lahko predstavlja osebno potrebo 

članov tima ter dolžnost vodje, da jih usmerja pri določanju in razumevanju ciljev 

tima. 

5. Osebnostna rast in razvoj, ki pogosto predstavlja osnovni motiv za članstvo v timu. 

Poleg naštetih dejavnikov lahko izpostavimo tudi druge dejavnike, ki se jih lahko preoblikuje 

v nagrade (npr. prepuščanje večje odgovornosti članom tima, zanimivejše aktivnosti, več 

svobode pri načrtovanju in izvajanju dela, ipd.). Z posvečanjem večje skrbi za razvijanje in 

vzdrževanje dobrih odnosov (npr. dajanje potrditve, sodelovanje, prijateljstvo, zagotavljanje 

možnosti timskega dela in pomoči med člani tima) se v timu zadovoljuje potreba po 

pripadnosti. Eden izmed pomembnih izvorov motivacije za timsko delo je tudi v dejavniku, ki 

opisuje zaupanje v vizijo in cilje tima ter v njegove zmožnosti (v sposobnosti članov, v 

tehnologijo, ki je na razpolago in druge vire) (Polak, 2007). 

A. Polak (2007, str. 23) poudarja, da je »uspeh v kakršnikoli skupini ljudi neposredno odvisen 

od kakovosti medsebojnih odnosov udeleženih ljudi.« Za uspeh so torej pomembna dejanja 

kot do skrb, podpora, motivacija, pogajanje, spodbude, spoštovanje, ipd., ne pa ukazovanje, 

kaznovanje, siljenje, obtoževanje, umikanje, ipd. Za uspešno timsko delo ni pomembna samo 

zunanja, vendar je še pomembnejša notranja motivacija članov tima. Motiviranost 

posameznega člana tima za timsko delo je pomemben dejavnik oblikovanja učinkovitega 

tima, sploh v primeru, če je ta motiviranost pozitivna, saj samo tako naravnani člani tima, 

prispevajo k večji delovni učinkovitosti tima. 

Obstajajo določeni motivatorji, ki prispevajo k dolgoročnemu zadovoljstvu in vzdrževanju 

primerne motivacije za timsko delo. Najpomembnejši med njimi so uspeh, priznanje, delovni 

interes, odgovornost in pa napredovanje (Polak, 2007). 

Moramo se zavedati, da ima vsak posameznik svoje potrebe in svoj način njihovega 

zadovoljevanja in uresničevanja. Prav tako ima vsak posameznik svoj prag motiviranosti za 

kakršnokoli obliko dela, v našem primeru timsko, ter svoj izbor motivacijskih dejavnikov, ki 

delujejo na njegovo pozitivno motiviranost in oblikujejo večjo delovno učinkovitost tima. Da 

bo učinkovit in uspešen tim deloval dolgoročno, je tako kot izpostavlja A. Polak (2007)  

pomembno, da se ugotovi in odkrije, kaj določenega posameznika za delo v timu najbolj 

motivira in se mu to tudi zagotovi. Na tem mestu naj ponovno izpostavim pomembno vlogo 

vodstva. 
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2.4 SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA 

V timu ali timu kot socialni skupini obstaja več različnih procesov, ki oblikujejo vzdušje 

oziroma klimo znotraj tima in vplivajo na doseganje ciljev. Med te procese sodi osebno in 

medosebno zaznavanje članov tima, usklajenost med njimi, zaznavanje problemov, dinamika 

dela in doživljanja znotraj tima ter verbalna in neverbalna komunikacija. Slednja je 

najpomembnejši dejavnik, ki določa, kakšen bo odnos z drugimi ljudmi, saj omogoča 

medsebojno socialno interakcijo znotraj tima (Polak, 1994). 

Spretnosti timskega dela osvojimo, pridobimo na podlagi neposrednih izkušenj pridobljenih iz 

problemskega, sodelovalnega, celostnega ter navsezadnje tudi vseživljenjskega učenja. A. 

Polak (2007) poudarja, da lahko samo ob neposrednem timskem delu razvijamo spretnosti, ki 

pripomorejo k večji uspešnosti in učinkovitosti timskega dela.   

Učitelj ali vzgojitelj mora imeti določene spretnosti, ki spodbujajo in razvijajo sodelovalno 

naravnanost v pedagoškem poklicu in so pomembne, saj iz njih izhajajo določene spretnosti 

timskega dela, ki jih lahko razvrstimo v tri sklope: 

1. Prvi sklop govori o spretnostih sporazumevanja, ki vključujejo spretnost 

debatiranja, spretnost diskutiranja in spretnost dialoga. Primerno in uspešno 

sporazumevanje je temelj dobre usposobljenosti tima, saj vključuje učinkovite miselne 

strategije, odprto diskusijo in enakovredno vključevanje vseh članov tima (Polak, 

2007): 

2. Drugi sklop govori o spretnostih aktivnega sodelovanja kamor sodijo inciativnost, 

energičnost, organiziranost, skrb za odnose, dovzetnost za spremembe in dovzetnost 

za novo učenje. Vse te spretnosti so ključne za oblikovanje močnega in vzdržljivega 

tima, ki bo konstruktivno reševal probleme in se ob tem razvijal, člani tima pa bodo 

pri tem posledično prevzemali odgovornost za dogajanje v timu, njegov razvoj in 

napredovanje k ciljem. 

3. Tretji sklop spretnosti timskega dela pa govori o različnih članih tima in njihovih 

različnih spretnostih. Čim bolj različne spretnosti imajo namreč člani tima, tem bolj 

ima tim pestro sestavo in je zato  toliko bolj učinkovit. Tudi te spretnosti so razdeljene 

v tri sklope, in sicer v: 

• spretnosti reševanja problemov, kamor uvrščamo mišljenje, ustvarjalnost, 

sodelovanje v diskusiji, odločanje in uporaba v praksi. Vse spretnosti se 

nanašajo na določen problem, ki je v ospredju in ki ga najprej opredelimo, 

potem iščemo možnost za njegovo razrešitev in ga v dialogu tudi odpravimo; 
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• medosebne spretnosti, kamor uvrščamo spodbujanje, vplivanje, poslušanje, 

podporo in oblikovanje vizije. Člani tima z omenjenimi spretnostmi tj. 

spodbujanjem usmerjajo diskusijo, prilagajajo lastne predloge, predlogom 

drugih, z poslušanjem razumevajo bistvo, s podporo pomagajo drugim pri 

oblikovanju idej in nekako usmerjajo tim med samim odločanjem. 

• in spretnosti v zvezi z nalogami, kamor pa uvrščamo raziskovanje, 

organiziranje, analiziranje, sintetiziranje in razjasnjevanje. Vsak od članov 

tima naj bi imel določeno izstopajočo spretnost, s katero bi razrešil določeno 

nalogo. Tako izmed članov tima eni med njimi z raziskovanjem iščejo 

potrebne informacije, drugi z organiziranjem zbirajo in organizirajo 

informacije, naslednji z analiziranjem interpretirajo informacije, z 

sintetiziranjem povezujejo informacije v celovit pomen ter z razjasnjevanjem 

prepoznavajo bistvo.  

Spretnosti timskega dela so pri različnih posameznikih različno razvite in se različno 

razvijajo. Tim mora poznati in imeti pregled nad razvitostjo posameznih spretnosti med vsemi 

svojimi člani, jih znati pravilno uporabljati, pridobivati ali razvijati ter tako težiti k skupnemu 

cilju, tj. k učinkovitemu skupnemu delu. 

 2.5 PREDNOSTI TIMSKEGA DELA 

Prednosti, ki jih ima timsko delo za učence/otroke in za pedagoške delavce, so  tudi prednosti 

za vrtec/šolo kot institucijo. Timski pristop dela namreč vrtcu/šoli omogoča, da izpelje 

vsebinsko, organizacijsko zahtevnejše projekte, prispeva k večji povezanosti delavcev 

vrtca/šole, izboljšuje komunikacijo in preko nje klimo v kolektivu ter razvija sodelovalno 

kulturo (Polak, 2008). Osnovni pogoji dobrega timskega dela na področju vzgoje in 

izobraževanja so skupni cilji, ki morajo biti skladni z vzgojno-izobraževalnimi cilji, 

vsebovanimi v učnih načrtih, s potrebami otrok in s pozitivno soodvisnostjo članov tima 

(Polak, 1999). 

Prednosti timskega dela so navadno izpeljane iz konkretnih izkušenj tako učiteljev kot 

učencev ter iz empiričnih ugotovitev različnih raziskav. Timsko delo omogoča večjo 

integracijo znanja ter porazdelitev nalog, obveznosti in odgovornosti med člane tima ter s tem 

vsebinsko, didaktično in interesno specializacijo. Slednja preprečuje, da bi bile določene 

vsebine pri pouku dosežene neuspešno, nepopolno ali neustrezno. Pri timskem izvajanju dela 

je večja možnost vsebinskega in didaktičnega usklajevanja, neposrednega opazovanja, 

medsebojnega dopolnjevanje ter navsezadnje tudi hkratnega pedagoškega ravnanja (Polak, 

2007). 
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Prednosti timskega dela bi lahko razvrstili v tri širše sklope (Polak, 2007): 

• na didaktično-organizacijske prednosti: lažje načrtovanje ekskurzij, pogostejša 

uporaba različnih učnih pripomočkov, fleksibilnejše urejanje urnika … 

• prednosti v zvezi z vzgojno-učnim napredovanjem učencev: razvrščanje učencev po 

različnih kriterijih v nivoje in lažje delo po skupinah z njim, enaki pogoji za učenje, 

večja motiviranost otrok … 

• in na prednosti v zvezi z osebnostnim (strokovnim) napredovanjem učiteljev: večje 

vključevanje, povezovanje različnih vsebin, področij dela med seboj, razvoj občutkov 

pripadnosti v timu, boljša medsebojna komunikacija v timu, doživljanje osebnega 

zadovoljstva pri svojem delu s primerno delitvijo dela ipd.  

Tudi na področju komunikacije ima timsko delo pedagoških delavcev veliko prednost pred 

individualnim poučevanjem, saj zagotavlja večjo komunikacijsko mrežo (izmenjavanje 

verbalne in neverbalne komunikacije), tako med učitelji samimi kot tudi med učitelji in 

učenci. Posledično je pri timskem delu večja sproščenost v odnosih pedagoških delavcev z 

otroki (Polak, 2007). 

Sodobni strokovnjaki in teoretiki delijo prednosti timskega dela, ki so med seboj povezane in 

soodvisne, na tri skupine: na prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za učence, učitelje ter 

šolo kot vzgojno-izobraževalno institucijo. Po Buckleyu (2000, v Polak, 2007) velja omeniti 

le nekatere med njimi, posebej tiste, ki so pogostejše: 

Prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za posameznega učitelja: 

• spodbudno in motivacijsko delovanje tima z različnim glasom, stilom vodenja, 

osebnostnimi značilnostmi, ritmom govorjenja pri delu z otroki; 

• učenje aktivnega poslušanja; 

• razvijanje komunikacijskih spretnosti; 

• učenje soodvisnosti, zgled medsebojne povezanosti ter spretnosti analiziranja; 

• večja miselna aktivnost učencev zaradi soočanja različnih pogledov in idej o 

določeni temi ipd. 

Prednosti, ki jih ima timsko delo za kolektiv učiteljev: 

• večja medsebojna pomoč; 

• večja interakcija idej in sposobnosti članov tima; 

• možnost nadomeščanja med boleznijo ali odsotnostjo zaradi drugih vzrokov; 

• delitev vlog in nalog glede na spretnosti in sposobnosti članov tima; 

• lažje sprotno spremljanje otrok, učencev; 

• obogatitev z novimi pristopi, idejami ipd. 
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Prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za šolo: 

• zagotavljanje večje specializacije določenega področja ter povezovanje šole z 

lokalnim okoljem (zunanji, šolski strokovnjaki, starši otrok); 

• razvoj intenzivnejše zavesti članov tima o pomembnosti pedagoškega dela in 

svoji osebni predanosti poklicu; 

• razvijanje raziskovalnega dela v šoli s skupnim delom, vzajemno interakcijo in 

medsebojno podporo članov tima; 

• primernost pristopa v usposabljanju novih in manj izkušenih pedagoških 

delavcev ipd. 

Kljub temu da so pri timskem delu v ospredju predvsem prednosti, pa ne smemo pozabiti tudi 

na ovire in probleme, ki se pojavljajo pri takšnem načinu dela. Mayer idr. (2001) so namreč 

menili, da člani tima prevečkrat prelagajo odgovornost drug na drugega. Ena od ovir je 

mnogokrat tudi ta, da se o kakšnem problemu samo govori, nič pa ne naredi, razreši. Potem je 

naslednja ovira pogosto tudi prekrivajoča se komunikacija, kjer se medosebni problemi 

spregledajo, potlačijo, ne razrešijo, člani tima pa še kar naprej vztrajajo v takšnem napetem, 

neodkritem odnosu.  

Če pogledamo na timsko delo v celoti, lahko rečemo, da takšna oblika pedagoškega dela v 

primerjavi z individualnim delom, ne prinaša prednosti samo eni osebi na enem področju. 

Prednosti, ki se dotikajo in zajemajo različna življenjska področja sodobnega človeka, torej ne 

veljajo samo za posameznika, vendar tudi za ostale člane in institucije, ki so kakorkoli 

povezane s timskim načinom dela.  

 2.6 TIMSKO DELO V VRTCU 

Na ravni izvedbenega kurikuluma prihaja v današnjih vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

vedno bolj v ospredje potreba po timskem delu. Ta izziv predstavlja strokovnim delavcem v 

vrtcih prej strah in bojazen kot pa sproščeno sprejemanje ter odzivanje na te izzive (Lepičnik 

Vodopivec, 2006). 

Prenovljen kurikulum poudarja avtonomijo in strokovno odgovornost vzgojiteljic ter 

sodelovanje med njimi, tj . timsko delo (Bahovec in Golobič, 2004). 

Katzvova (1993, v Bahovec in Golobič, 2004) meni, da morajo za kakovosten vrtec med 

osebjem prevladovati sodelovalni odnosi, tj. sprejemanje in spoštovanje drugih, medsebojna 

skrb in podpora, zaupanje in sodelovanje. 
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2.6.1 DELITEV DELA V TIMU VZGOJITELJA IN POMOČNIKA 

VZGOJITELJA V VRTCU 

Zakon o vrtcih (2006) v 40. členu predpisuje, da so poleg vzgojitelja ter pomočnika 

vzgojitelja v javnih vrtcih izvajalci vzgojne dejavnosti še svetovalni delavec, organizator 

zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane ter drugi.  

Vloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice se je skozi čas, ko so se spreminjali tudi 

različni koncepti predšolske vzgoje, spreminjala in razvijala vse do koncepta, ki ga zarisuje 

Kurikulum za vrtce (Bahovec in Golobič, 2004). E. D. Bahovec in K. B. Golobič (prav tam) 

razlagata, da je bila včasih, v obdobju socializma, med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice prisotna visoka stopnja hierarhičnosti, natančno opredeljene delitve dela in 

odsotnost sodelovanja. 

Vloga pomočnice vzgojiteljice se je v današnjem času torej bistveno spremenila, saj njena 

naloga ni to, da »pazi« na otroke, vendar ta, da sodeluje pri vzgojnem delu. Tudi vloga 

vzgojiteljice je bila v obdobju socializma izrazito direktivna, to pomeni, da je lahko 

uresničevala samo predvideni program in je bila popolnoma odgovorna za celotno dogajanje v 

oddelku, danes pa z uvedbo Kurikuluma za vrtce (2008) prevladuje njena nedirektivna vloga 

vzgojiteljice, ki spodbuja aktivno udeležbo otrok v vseh elementih kurikuluma, tj. pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji vzgojnega dela. Vzgojiteljica je včasih torej imela predvsem 

vzgojno vlogo, kar pomeni, da je načrtovala in usmerjala dejavnosti, medtem ko je bila 

pomočnica vzgojiteljice varuhinja, ki se je ukvarjala z nego in varstvom otrok. V takih vrtcih 

torej ni bilo zaznati sodelovanja in humanih medsebojnih odnosov, ki jih danes poleg 

zagovarjanja avtonomnosti vrtcev, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic tako močno poudarja 

Kurikulum za vrtce (2008). Namesto direktivnega vodenja se tako danes v večini vrtcev 

uveljavlja timsko delo. Včasih je veljal vzgojni program, ki je predpisoval natančne metode in 

oblike dela, prenovljeni kurikulum pa poudarja vlogo vzgojiteljice, ki samostojno načrtuje ter 

izvaja vzgojno delo. Ravno zaradi tega so tako vzgojiteljice toliko bolj kot v preteklosti 

odgovorne za ustvarjanje, razvijanje in spreminjanje kurikuluma (Špoljar, 1993, v Bahovec in 

Golobič, 2004).  

V 41. členu Zakona o vrtcih (2005) so opredeljene obveznosti vzgojitelja ter obveznosti 

pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. Delovne obveznosti vzgojitelja zajemajo pripravo na 

vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje slednjega, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji 

življenja in dela v vrtcu. Delovne obveznosti pomočnika vzgojitelja pa zajemajo sodelovanje 

z vzgojiteljem pri samem načrtovanju dela, izvajanju in pripravi vzgojnega dela z otroki v 

oddelku ter opravljanje drugih nalog, ki so kakorkoli povezane z vrtcem.  
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2.7 TIMSKO DELO V ŠOLI 

Zakonska podlaga timskemu delu v vzgojno-izobraževalnih institucijah je zagotovo nujen, a 

vendar ne zadosten pogoj za razvijanje in obstoj slednjega. Strokovnim delavcem je potrebno 

pri tem nuditi tako strokovno kot osebno pomoč ter podporo. Timsko delo v prvem razredu 

osnovne šole in v drugih razredih osnovne šole je omenjeno v 38. členu v Zakonu o osnovni 

šoli (1996), ki ga razlaga kot hkratno poučevanje učitelja razrednega pouka in vzgojitelja 

predšolskih otrok, lahko pa tudi kot hkratno poučevanje dveh učiteljev razrednega pouka. 

A. Polak (1998) navaja, da timsko delo v šoli lahko spodbujamo z različnih vidikov: 

• z didaktičnega vidika; 

• z vidika splošnega izobraževanja učiteljev; 

• z vidika oblikovanja poklicne vloge posameznega učitelja. 

Poleg omenjenih vidikov je pomembno, da se pri posameznem članu tima najprej zbudi oz.  

izzove osebna potreba po sodelovanju, po skupnem delu in posledično tudi edini poti do 

konstruktivne realizacije pedagoških ciljev (Polak, 1998). 

2.7.1 DELITEV DELA UČITELJA IN VZGOJITELJA V ŠOLI 

V 38. členu Zakona o osnovnih šolah (1996)  je opredeljeno, da lahko vzgojno-izobraževalno 

delo v šoli opravljajo učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.  

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki v prvem obdobju osnovne šole poučuje obvezen program. 

Mednje sodi tudi učitelj prvega razreda osnovne šole, ki ne poučuje sam, vendar skupaj z 

vzgojiteljem predšolskih otrok. Izjemoma lahko skupaj v prvem razredu devetletne osnovne 

šole delata tudi dva učitelja razrednega pouka. Predpisano je, da drugi učitelj oziroma 

vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka (Zakon o osnovnih šolah, 1996). 

V oddelkih podaljšanega bivanja lahko vzgojno-izobraževalno delo poleg defektologov, 

pedagogov, psihologov in socialnih pedagogov, opravljajo tudi učitelji razrednega ali 

predmetnega pouka ter tudi vzgojitelji predšolskih otrok (Zakon o osnovnih šolah, 1996). 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 119. členu predpisuje 

naloge učitelja, ki obsegajo pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na 

pouk, pripravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, ki je potrebno za uresničitev 

vzgojno-izobraževalnega programa. Medtem ko priprava na pouk obsega sprotno vsebinsko in 

metodično pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov, pa drugo delo obsega naslednje 

pomembne priložnosti za timsko delo: 

• sodelovanje s starši, 
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• opravljanje nalog razrednika, 

• urejanje kabinetov, telovadnic, igrišč, … 

• organiziranje kulturnih, športnih, ipd. prireditev, pri katerih sodelujejo otroci, 

• pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, letovanj, ki jih organizira šola, ipd. 

Določbe tega člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996), ki 

opredeljuje delovno obveznost učitelja, velja oziroma se uporablja tudi za druge strokovne 

delavce, med njimi tudi za vzgojitelja predšolskih otrok.  

Tako učitelji in vzgojitelji imajo nalogo, ki ni predpisana z zakonom, je pa izredno 

pomembna. Gre za iskanje in nudenje kakovostnih in ustvarjalnih spodbud otrokom. S 

slednjimi otroci namreč zadovoljujejo svoje potrebe po druženju in razvijajo svoje spretnosti 

ter sposobnosti (Aubreht in Pur, 2000). 

Zakonodaja narekuje in predpisuje določene člene in zakone, ki jih je potrebno pri delu 

uresničevati, ne predpisuje pa tega kako jih doseči. Organizacija in izvedba pouka oz. 

dejavnosti mora biti torej skupen projekt obeh, tako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v 

vrtcu kot učiteljice in vzgojiteljice v šoli, ki zahteva skupno dogovarjanje in usklajevanje. 

Menim, da je pri timski obliki dela najprej najpomembnejše zavedanje obeh članov tima, da 

pri takšni obliki dela ne sme priti do prevladujoče vloge enega izmed njiju. Med njima mora 

prevladovati predvsem enakovreden odnos pri skupnem delu, kar se posledično odraža na 

vseh področjih življenja in dela v vrtcu, predvsem pa na otrocih. 
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3 KOMUNIKACIJA 

3.1 OPREDELITEV KOMUNIKACIJE 

Komunikacija je izraz, ki izvira iz latinskega glagola communicare, ki pomeni skupno nekaj 

napraviti, sporočiti, deliti, posvetovati se, se pogovoriti o čem ter biti v medsebojni zvezi 

Komuniciranje je izjemno zapleten dvostranski recipročni proces, ki predstavlja medsebojno 

izmenjavanje sporočil s komunikacijskim partnerjem (Jelenc, 1998). 

Greene (1991) je menil, da komunikacija predstavlja nekakšno povezavo med ljudmi, da se je 

ne učimo, da je težja kot si mislimo in je ne moremo spremeniti, dokler ne spremenimo sebe. 

Podobnega mnenja so tudi avtorji Acuña, Lucas in Díez (2015), ki razlagajo, da komunikacija 

temelji na interakciji med osebami, ki izmenjujejo ali prenašajo informacije, ideje ali čustva 

ter avtorici A. Kristančič in A. Ostrman (1999), ki pa sta menili, da je komunikacija edinstven 

in zelo pomemben dejavnik, ki določa naše odnose z drugimi in aktivno vključevanje v 

življenjsko okolje. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pojem »komunicirati« definira kot »izmenjevati, 

posredovati misli, informacije, sporazumevati se«, medtem ko je Brajša (1993) navedel in 

poudaril še, da je komunikacija življenjsko pomembna spretnost za vsakogar, ki se je je 

potrebno učiti in naučiti, saj ni dedna. Tudi Gordon (1992) se je spraševal in raziskoval pojem 

komunikacije ter ugotovil, da se slednja začne s tem, ko oseba zaradi lastnih razlogov oz. 

potreb govori z nekom drugim. Avtor (prav tam) je poudaril, da je govor tista tehnika, način, s 

katerim posameznik zunanjemu svetu sporoča, kaj se dogaja znotraj njega. 

Ena izmed najsplošnejših opredelitev komunikacije pa pravi, da slednja predstavlja interakcijo 

med posamezniki, ki se realizira z znaki. Kaže nam, kako posameznik reagira na te znake, ki 

jih oddaja drug posameznik. Pri tem sta torej v odnosu dve ali več osebi, v katerem ena oseba 

vpliva na vedenje druge. Takšnemu odnosu pravimo tudi medosebna komunikacija ali kot je 

navedel Brajša (1993), z drugimi besedami tudi interpersonalna komunikacija. Opisuje jo kot 

neposredno, primarno komunikacijo »iz oči v oči« ter kot hoteno ali nehoteno, zavestno ali 

nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v teh 

odnosih. Po avtorjevem mnenju (prav tam) je samo takšna komunikacija, ki poleg naštetega 

zajema tudi sprejemanje povratnih informacij o sprejemu in učinkih sporočil, je lahko 

strokovna in popolna. Učitelj je tisti, ki je odgovoren za takšno pošiljanje, sprejemanje in 

delovanje sporočil in samo tako komunicira strokovno.  

Za lažje razlikovanje in razumevanja pojma komunikacija uporabljamo delitev na tri najbolj 

pogoste komunikacijske ravni (Kristančič in Ostrman, 1999): 
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• »kontaktna« ali komunikacija bežnih srečanj, ki so kratkotrajna. Sem sodi 

pogovarjanje, informiranje med osebami; 

• »elektronsko-tehnološka« komunikacija, ki je možna z uporabo različnih 

tehnoloških pripomočkov. Sem spada pisna, telefonska, elektronska in medijska 

komunikacija; 

• »interpersonalna« - medosebna komunikacija, kjer se oblikujejo medosebni, 

vzajemni odnosi, ki trajajo dalj časa.  

3.2 VRSTE, STILI IN NAČINI KOMUNIKACIJE  

Poleg interpersonalne komunikacije, ki pomeni medosebno neposredno, primarno 

komunikacijo »iz oči v oči« med dvema ali več udeleženci v komunikacijskem procesu, 

poznamo še intrapersonalno ter množično, kamor spadajo tudi medijska, javna, žurnalistična 

in politična komunikacija (Brajša, 1993).  

Brajša (1993) je razložil, da je interpersonalna – medosebna komunikacija v vsakdanjem 

življenju posameznika najbolj pomembna, saj pomeni oblikovanje vzajemnih odnosov, ki 

trajajo dalj časa, so bolj poglobljeni in imajo daljšo ciljno usmeritev. Medsebojna 

komunikacija lahko poteka v družini, šoli, podjetju, v manjših in večjih družbenih skupnostih, 

tj. v vseh življenjsko pomembnih človeških sistemih. T. Lamovec (1993) je menila, da 

medosebna komunikacija pomeni kakršnokoli verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga zazna 

kaka druga oseba. Namen take komunikacije je na nek način vplivati na drugo osebo, jo 

spremeniti. Avtorica (prav tam) izpostavlja, da se večina ljudi sploh ne zaveda, kako zelo je 

za ohranitev zadovoljivih medosebnih odnosov komunikacija sploh pomembna. 

D. Jelenc (1998) je primerjala intrapersonalno in interpersonalno komunikacijo in razlagala, 

da intrapersonalna komunikacija pomeni osebno ali notranje komuniciranje s samim seboj, ki 

ga z eno besedo označujemo tudi kot monolog, medtem ko množična komunikacija 

predstavlja javno, sekundarno in posredno komuniciranje npr. z mediji, in poteka preko tiska, 

radia, televizije in drugih občil. Pri intrapersonalni komunikaciji posameznik sporočilo 

usmerja sam sebi in na ta način usmerja lastno vedenje ter posledično izvaja samokontrolo, 

medtem ko se pri interpersonalni komunikaciji na sporočilo posameznika odziva druga oseba. 

Satir (1972, v Brajša, 1993) je razločil med različnimi stili komuniciranja, in sicer govori o: 

• spravljivem stilu, pri katerem so pomembni drugi in ne posameznik ter dejstva; 

• obtožujočem stilu, pri katerem je pomemben posameznik in ne drugi ter dejstva; 

• racionalizirajočem stilu, pri katerem so pomembna dejstva in ne posameznik ter drugi; 
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• indiferentnem stilu, pri katerem ni pomemben nihče – niti posameznik niti drugi niti 

dejstva; 

• kongruentnem stilu, pri katerem je pomemben tako posameznik kot drugi in tudi 

dejstva. 

Brajša (1993) je izpostavil, da je interpersonalna komunikacija lahko kongruentna ali 

inkongruentna, verbalna ali neverbalna, vsebinska, odnosna, osebna in vplivna, enosmerna, 

dvosmerna ali večsmerna, zavestna ali nezavestna, načrtovana ali nenačrtovana ter hotena ali 

nehotena oziroma neposredna ali posredna. 

3.2.1 KONGRUENTNA IN KONGRUENTNA KOMUNIKACIJA 

Ko govorimo o kongruentni komunikaciji se tisto, kar govorimo, in tisto, kar sporočamo z 

neverbalnim vedenjem, med seboj ujemata, sporočilo pa je iskreno in prepričljivo ter uspešno 

in učinkovito (Brajša, 1993). V primeru, da pa se nasprotno verbalno in neverbalno sporočilo 

ne ujemata, govorimo o inkongruentni, neusklajeni in neiskreni komunikaciji. Za poznavanje 

medosebnih odnosov in za njihovo izboljšanje ter navsezadnje za spoznavanje samega sebe, je 

pomembno poznavanje in razlikovanje med usklajeno, odprto – kongruentno ali neusklajeno, 

zaprto – inkongruetno komunikacijo (prav tam). 

Medtem ko zaprto – inkongruentno komunikacijo označujemo za posredno (nedirektno, prek 

posrednika), nejasno, nespecifično, omejeno s togimi pravili medosebnih odnosov, vedno 

pritrdilno, obtožujočo ter manipulativno, pravimo, da je odprta – kongruentna komunikacija 

neposredna (direktna), vzajemna, iskrena, spoštljiva, strpna, odkrito vedenjska, s preverjenimi 

sporočili in z vzajemno interpretacijo (Kristančič in Ostrman, 1999). 

A. Kristančič in A. Ostrman (1999) sta menili, da strokovnjaki, ki se ukvarjajo z medčloveško 

komunikacijo trdijo, da v današnjih časih in medosebnih odnosih prevladuje zaprta – 

inkongruentna komunikacija. Vzroki za takšno stanje naj bi tičali v pomanjkljivi vzgoji in 

učenju komunikacijskih veščin ter v zanemarjanju pomena komunikacije za razvoj osebnosti 

in medosebnih odnosov. Na vseh področjih človeškega življenja je potrebno strmeti k odprti 

komunikaciji, ki nam daje poleg zaupanja tudi občutek varnosti, pripadnosti, hkrati pa tudi 

individualnosti. Pogoj za to pa je spoštljiva, iskrena, spontana, strpna ter čustvena 

komunikacija. Zaprti sistem komuniciranja temelji na dejstvih, kot je npr., da je človek v 

bistvu slab, da je potrebno odnose med ljudmi usmerjati s silo, da v odnosih med osebami ne 

obstaja več možnosti in načinov, ampak je samo ena stran tista »prava« ipd.  
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3.2.2 VERBALNA IN NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

Ni mogoče ne komunicirati, saj lahko komuniciramo z besedami ali brez njih, npr. že s samo 

navzočnostjo v odnosu, ne da bi karkoli izrekli (Brajša, 1993). Vsako izgovorjeno besedo 

namreč spremlja množica neverbalnih znakov, ki dajo izgovorjeni besedi smisel in moč 

vplivanja. Brajša (1993, str. 28) je razlagal, »da vsako uspešno sporočilo ne obsega samo 

razločnega in razumljivega govora ter strokovno zasnovane vsebine, vendar tudi ustrezno 

neverbalno spremstvo, ustrezno definirane odnose in osebni delež vseh sodelujočih v 

komunikaciji.« 

Celovito komunikacijo torej tvorita besedna in nebesedna komunikacija, ki se med seboj 

dopolnjujeta, v primeru nastanka konflikta pa si lahko tudi nasprotujeta. Neverbalna 

komunikacija je močnejša od verbalne, saj imajo neverbalna sporočila oblast nad izgovorjeno 

besedo, ki jo lahko okrepijo ali nasprotno oslabijo in uničijo (Dobnik, 2003). 

D. Jelenc (1998)  je menila, da pri verbalni komunikaciji uporabljamo govor,  pisano besedo 

in besedne zveze in izpostavljala, da se verbalna komunikacija udejanja preko štirih osnovnih 

komunikacijskih dejavnosti, in sicer preko poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Pri 

besednem komuniciranju človek za prenos sporočil uporablja besede, ki so sestavni del jezika, 

kot simbole, da izrazi ideje, misli in pojme, ki imajo enak pomen za govorca in poslušalca 

(prav tam). 

Govorni jezik je pojmovan kot osnovni človekov komunikacijski sistem in osnovan na 

sposobnosti človeka, da proizvaja glasove. Govor in jezik sta torej osnovni komponenti 

komuniciranja, ki se v vsakdanjem življenju pogosto prekrivata in uporabljata kot sopomenki, 

vendar pa kljub temu, da sta besedi tesno povezani, vsekakor ne pomenita isto. Govor namreč 

uporabljajo vsi in samo ljudje (od vseh živih bitij) v vseh kulturah, vendar pa se razlikujejo 

med seboj po tem, da govorijo različne jezike. Govor funkcionira v zavesti individualne 

zavesti za razliko od jezika, ki pomeni družbeno tvorbo, ter je pomemben dejavnik v razvoju 

osebnosti in njeni socializaciji. Za govor človek ne potrebuje nobenih zunanjih pripomočkov, 

saj glasove in glasovne kombinacije izvaja le s svojim organizmom oziroma s svojimi 

govornimi organi (Jelenc, 1998). 

D. Jelenc (1998) je izpostavila, da je jezik abstrakten sistem simbolov, ki ga uporablja narod 

oziroma ljudje določene jezikovne skupnosti. Predstavlja nekakšen najbolj razvit simbolni 

sistem oziroma sitem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje, ki ga človek 

največ uporablja. Ta sistem je dogovorjen, zato da ga ljudje v določeni narodni skupnosti 

sploh znajo in lahko uporabljajo. Jezik je najpomembnejše sredstvo za komuniciranje in 

vzdrževanje socialnih stikov. 
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Rot (1983, v Polak, 1994) je verbalno komunikacijo razdelil na tri vsebinske nivoje in sicer 

pod: 

• komunikacijo v zvezi z opravljanjem tekočih zadolžitev in nalog; 

• komunikacijo v zvezi s splošnimi vprašanji dela in organizacije dela in 

• komunikacijo kot izraz socialno-emocionalnih potreb članov tima. 

Neverbalna, nebesedna, telesna komunikacija je nepogrešljiv del komuniciranja posameznika 

z drugimi. Šele skupaj z upoštevanjem neverbalne komunikacije dobi verbalno, izgovorjeno 

sporočilo svoj pomen in smisel, svojo moč, učinkovitost ter vpliv. Neverbalna sporočila 

namreč lahko okrepijo, oslabijo ali celo razveljavijo izgovorjeno besedo, saj ima neverbalna 

komunikacija večjo moč kot verbalna. Neverbalna komunikacija spremlja, podpira in 

dopolnjuje vsebino verbalne komunikacije (Brajša, 1993). 

D. Jelenc (1998) je menila, da so neverbalni znaki manj kontrolirani kot verbalni (besede), saj 

večinoma niso pod našo zavestno kontrolo, zato pa toliko bolj kažejo na resničnost 

izgovorjenega sporočila in iskrenost osebe, ki ta sporočila izraža. 

Neverbalna komunikacija je sestavljena iz naslednjih vidikov telesne govorice: položaja telesa  

(drže, usmerjenosti ter gibov telesa pri sedenju, hoji, v stoječem in ležečem položaju), mimike 

obraza, očesnega stika, govora (intonacije, tempa, jakosti glasu …), gestikulacije (govorice 

rok, velikih in majhnih kretenj), proksemike (položaja in gibanja v prostoru), vedenja v času 

(intimnega, osebnega, družbenega …) in iz zunanjega konteksta (zunanje okoliščine med 

komuniciranjem) (Brajša, 1993). Brajša (prav tam) je poudarjal, da vsi navedeni vidiki 

neverbalne komunikacije bistveno vplivajo na vse udeležence v komunikaciji in na vsa 

njihova sporočila, ki si jih izmenjujejo. 

Pojem neverbalna komunikacija po Acuñu, Lucasu in Díezu (2015) vključuje tri osnovne 

sestavljene vidike: parajezik, kinestetiko in proksemiko. Parajezik pomeni neverbalno vedenje  

oziroma predstavlja to, kako nekaj povemo, tj. izrazimo z glasom (tonom, glasnostjo in 

ritmom). Kinestetika pomeni izražanje neverbalne komunikacije preko gibov telesa, rok, 

glave, obrazne mimike, drže telesa in hoje. Proksemika pa predstavlja razdaljo med osebami, 

ki so v komunikacijskem odnosu. 

Osnovne funkcije neverbalne komunikacije so: izražanje občutkov in čustev, poudarek  

besednega izražanja, pomiritev ustnega izražanja, potrditev ali zavrnitev verbalnih sporočil ter 

navsezadnje tudi najpomembnejše, tj. prilagoditev medsebojne interakcije (Acuña, Lucas in 

Díez, 2015). 
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3.2.3 VSEBINSKA, ODNOSNA, OSEBNA IN VPLIVNA KOMUNIKACIJA 

V komunikacijskem medsebojnem odnosu je vsak posameznik lahko govorec in sogovornik, 

pisec in bralec ter sprejemnik in oddajnik (Jelenc, 1998). 

V Hamburški komunikološki šoli je eden izmed tamkajšnjih profesorjev ugotovil, da vsebuje 

vsaka komunikacija štiri vidike in jih predstavil oziroma razložil v obliki »hamburškega 

komunikacijskega kvadrata«. Znotraj tega kvadrata je izpostavil in opredelil vsebinsko (kaj 

sporočam), odnosno (kakšen je moj odnos), vplivno (kakšen vpliv imam) in osebno (kdo sem) 

dimenzijo komuniciranja. Medtem ko se določeno sporočilo v komunikaciji pošilja ali 

sprejema, se hkrati oblikujejo tudi medsebojni odnosi med sporočevalcem in prejemnikom 

sporočila ter stališča do same vsebine sporočila. Poleg tega posamezniki v komunikaciji 

odkrivajo svojo lastno osebnost ter vplivajo drug na drugega (Brajša, 1993). 

Brajša (1993) je izpostavil, da večina ljudi misli, da je interpersonalna komunikacija 

sestavljena samo iz besed oziroma vsebine in so pozorni le na vsebinski vidik komunikacije 

(kaj sporočam), premalo pa se zavedajo in ne posvečajo dovolj pozornosti bistveni vlogi 

osebnega, odnosnega in vplivnega aspekta komunikacije, ki se izražajo neverbalno, torej z 

načinom povedanega (višina, barva glasu ipd.).  

3.2.4 ENOSMERNA, DVOSMERNA IN VEČSMERNA KOMUNIKACIJA 

Enosmerni komunikaciji pravimo tudi komunikacija brez dialoga ali vsiljena komunikacija, 

pri kateri prvi govornik vpliva na drugega in ima pri tem tudi morebitno korist, medtem ko 

drugi ne vpliva na prvega in nima od take komunikacije nobene koristi. Pri enosmerni 

komunikaciji ni povratnih informacij (Brajša, 1993). 

Za dvosmerno komunikacijo pa je Brajša (1993) razložil, da ji z drugimi besedami pravimo 

tudi vzajemna ali resnična komunikacija, pri kateri sprejemnik pošiljatelju posreduje povratne 

informacije. Gre za komunikacijo, v kateri oba sogovornika reagirata in vplivata drug na 

drugega, se dopolnjujeta in usklajujeta. Pri pogovoru oba govorita, razmišljata in poslušata 

drug drugega. 

3.2.5 ZAVESTNA IN NEZAVEDNA KOMUNIKACIJA 

Vsak posameznik ni le zavestno in racionalno, ampak tudi nezavedno in iracionalno človeško 

bitje. Veliko sporočil, tako izgovorjenih kot neizgovorjenih, namreč pošiljamo popolnoma 

nezavedno, kljub temu da večinoma komuniciramo zavestno in z določenim namenom 

(Brajša, 1993). 

Pri nezavednem komuniciranju uporabljamo neverbalne znake, to so določene kretnje in 

izrazi, ki jih slabo ali sploh ne nadzorujemo. D. Jelenc (1998) je menila, da so omenjeni 
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neverbalni znaki manj kontrolirani in posledično bolj odprto govorijo o osebah in pojavih, ki 

jih želimo izraziti. 

3.2.6 NAČRTOVANA IN  NENAČRTOVANA  KOMUNIKACIJA, 

HOTENA ALI NEHOTENA KOMUNIKACIJA 

V medsebojnih, neposrednih odnosih lahko posamezniki drug drugemu znotraj 

interpersonalne komunikacije, ki vlada med njimi, pošiljajo in sprejemajo določena sporočila. 

Samo v primeru, da sporočevalec ta sporočila pošilja načrtovano ter hote, obenem pa išče in 

sprejema povratne informacije o njihovem sprejemu in učinku, je takšna komunikacija lahko 

popolna in strokovna.  V nasprotnem primeru, kjer sporočevalec ta sporočila nenačrtuje, jih 

ne želi sporočiti, pa je takšna komunikacija posledično zato nestrokovna in nepopolna (Brajša, 

1993). 

3.2.7 NEPOSREDNA IN POSREDNA KOMUNIKACIJA 

Neposredna ali direktna komunikacija  je najboljša in najuspešnejša zaradi takojšnje povratne 

informacije. O neposrednem načinu komuniciranja govorimo takrat, kadar ni nobenega 

posrednika med posrednikom in prejemnikom sporočila (Brajša, 1993).  

Posredna ali komunikacija prek posrednika pomeni, da obstaja med pošiljateljem ter 

prejemnikom sporočila nek komunikacijski kanal oziroma sredstvo (npr. telefonski pogovor). 

Posredna komunikacija je tako lahko prikrita, nasprotna, zapoznela ali pa poteka na način 

prek drugega in je zato manj učinkovita od neposrednega načina komuniciranja (prav tam).  

3.2.8 UDOBNA IN NEUDOBNA KOMUNIKACIJA 

Stierlin (1976, v Brajša, 1993) je izpostavil komunikacijsko udobje kot zelo pomembno 

značilnost kvalitetne in uspešne komunikacije. Interpersonalna komunikacija je tako lahko 

udobna ali neudobna. Komunikacijsko udobje je sestavljeno iz različnih elementov: 

• prostorskega elementa, ki pomeni pravico, da sogovorniki sami odločajo o medsebojni 

bližini in oddaljenosti med komunikacijo; 

• časovnega elementa, ki pomeni pravico sogovornikov, da sami določajo začetek, 

konec in trajanje pogovora; 

• delovnega elementa, ki pomeni pravico sogovornika, da govori ali da je tiho, da je v 

pogovoru torej lahko aktiven ali pasiven; 

• čustvenega elementa, ki pomeni pravico, da se sogovorci pri pogovoru dobro počutijo, 

saj samo tako lahko komunicirajo dalj časa; 
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• vsebinskega elementa, ki pomeni pravico do podobnega in drugačnega mišljenja ter 

podobnih in drugačnih mnenj, idej ter predlogov v sami komunikaciji med 

sogovorniki. 

3.2.9  INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA KOMUNIKACIJA 

V  medosebnih odnosih je več oblik dela, h katerim so posamezniki lahko nagnjeni. Ena od 

teh je individualizem, druga pa skupinsko ali frontalno delo (Kristančič in Ostrman, 1999). 

Vsak posameznik in vsaka družba je lahko bolj usmerjena ali k individualizmu ali pa h 

kolektivizmu oziroma sodelovanju z drugimi. Na usmeritev posameznika k določeni obliki 

dela vplivajo njegova osebna naravnanost do timskega dela, lastna prepričanja, zaznavanja ter 

vedenje, ki naj bi izviralo iz njegove družinske vzgoje in življenjskega okolja (Polak, 2007). 

Mayer idr. (2001, str. 5) so menili, »da je človek v svojem osebnem razvoju najprej skupinsko 

in šele nato posamezno bitje, ki lahko šele v odnosih z drugimi prepoznava samega sebe in 

svoje poklicno zadovoljstvo.«. 

Kolektivizem je v literaturi opredeljen kot skupina, kjer so v ospredju skupinski pogledi, 

potrebe in cilji. Člani skupine so pripravljeni sodelovati, imajo podobna skupna prepričanja, 

svoje potrebe pa prilagajajo skupinskim. Nasprotno pa je za posameznike, ki so nagnjeni k 

individualizmu, značilno da so zelo šibko povezani z drugimi, so neodvisni od drugih ter da 

so v ospredju predvsem njihove osebne potrebe in cilji. Individualisti težijo k uresničitvi 

najprej njihovih osebnih ciljev pred skupinskimi (Polak, 2007). Ista avtorica (2015) 

izpostavlja še, da sodelovalno naravnani ljudje izpolnjujejo zadolžitve in vedenje v skladu s 

pričakovanji in normami, medtem ko individualistično naravnani delajo tisto, v čemer 

uživajo. Slednji so namreč še posebej naravnani k zagotavljanju ugodja in poudarjanju lastne 

visoke samopodobe, ki jo oblikujejo na osnovi osebnostih značilnosti. Kolektivisti svojo 

samopodobo oblikujejo na kolektivnih značilnostih, povezanih z drugimi ljudmi in skupinami. 

Med pripadniki individualistične ali sodelovalne kulture obstajajo tudi razlike v navezovanju 

stikov in odnosov. Medtem ko jih individualistično naravnani redko oblikujejo in vzdržujejo, 

jih sodelovalno naravnani oblikujejo tudi, če niso najbolj v njihovem interesu (Triandis, 1995, 

v Polak, 2015). 

A. Polak (2015) navaja, da lahko pripadnost posameznika določeni kulturi, prepoznamo v 

njihovih dejanjih, ki se odražajo v osebni pripravljenosti za timsko delo (motivaciji), stališčih 

in prepričanjih, predvsem pa na njihovem sprejemanju ali odklanjanju timskega dela v praksi. 

A. Kristančič in A.  Ostrman (1999) sta menili, da se v skupini pogosto uporablja skupinska 

komunikacija ali komunikacija v skupini/timu, ki se od komunikacije pri individualistični 

obliki dela, razlikuje po tem, da so sporočila v skupini številčnejša ter vsebinsko bolj bogata. 
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Bolj so osredotočena na povezanost, enotnost skupine, vzajemno usklajevanje in reševanje 

problemov. Člani skupine se bolj odzivajo na sporočila drugih članov skupine, obenem pa 

ustvarjajo ustrezno ozračje ter svoje osebne cilje usklajujejo s cilji skupine. Ko se rešuje 

določene konflikte v odnosu, se posameznik glede na vsebino tega konflikta sam odloči, kako 

ga bo lahko najučinkovitejše razrešil – ali bo to naredil s pomočjo skupine ali pa bo do rešitve 

prišel sam, individualno. Pri delu s skupinami lahko vodja določene skupine uporablja 

različne, številne tehnike, ki so sicer značilne za individualne odnose, oblike dela ter 

svetovanje, medtem ko nasprotno ne gre, saj pri individualnem vodenju, svetovanju, vodja ne 

more uporabiti tehnik, ki so značilne za skupinsko delo. 

Bečaj (2001) je izpostavil, da je kritična točka skupinske dinamike skupinski cilj, ki ga 

posamezniki ne morejo doseči vsak zase, ampak samo s pomočjo medsebojnega sodelovanja 

in povezovanja. Nujno je zato potrebno sodelovanje, če se želi realizirati določen cilj, ki 

skupino poveže v skupnem prizadevanju in člane spodbuja, da določene napetosti, ki 

nastanejo, obvladujejo in se z njimi ukvarjajo. Privlačnejši kot je skupinski cilj, večji je 

njegov motivacijski vpliv in laže potekajo procesi medsebojnega delovanja in usklajevanja. 

Polak meni (1998), da se člani skupine oziroma tima zavedajo medsebojne odvisnosti, s 

svojim znanjem in sposobnostmi prispevajo k skupnemu uspehu, pri tem pa nastale konflikte 

sprejmejo kot nov izziv ter jih rešujejo hitro in konstruktivno. V tej skupnosti se razvijajo 

občutki pripadnosti, člani sproščeno izražajo poleg idej tudi nestrinjanja, občutja ter vprašanja 

brez bojazni, da bi bil kdo pri tem užaljen. V taki skupnosti se razvija tudi odprta in iskrena 

komunikacija. 

3.3 ZNAČILNOSTI KOMUNIKACIJE  

3.3.1 PROCES SPOROČANJA 

Takrat ko v neki situaciji nekaj nekomu sporočamo, pravimo, da komuniciramo (Haley 1963, 

v Brajša, 1993). Proces komunikacije je sestavljen iz štirih osnovnih elementov: pošiljatelja 

ali oddajnika sporočila, sprejemnika ali prejemnika sporočila, sporočila in konteksta.  

Komunikacijski proces poteka takole: pošiljatelj želi prejemniku poslati neko sporočilo, 

misel. To sporočilo pošiljatelj kodira, spremeni v določene besedne ali nebesne znake zato, da 

bi jo oba skupaj s prejemnikom razumela na enak način. Poslano sporočilo potuje po 

komunikacijski poti oziroma kanalu (Brajša, 1993). Ta pot je lahko avditivna, z uporabo 

govora in poslušanja ter vizualna, ki poteka preko pisanja in branja (Jelenc, 1998). Na tej poti 

lahko pride do mehaničnih (šumi, nejasen in tih govor) ali semantičnih (nerazumljiva vsebina) 

motenj, ki jih lahko povzroča tako pošiljatelj kot sprejemnik. Prejemnik sporočilo sprejme, ga 

dekodira, spreminja v svoje verbalne simbole oziroma interpretira ter se nanj odzove (Brajša, 
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1993). Dekodiranje sporočila je kritična točka komunikacije, ker lahko pride do napačnega 

razumevanja in posledično napačnega odziva. To lahko preprečimo, in sicer tako, da 

preprosto preverimo ter pošiljatelju povemo, kako smo sporočilo razumeli. To tehniko po 

Gordonu (1992, str. 23) imenujemo »tehnika aktivnega poslušanja.«. 

Komunikacija je torej uspešna, če se namen, misel in izgovorjeno sporočilo pošiljatelja 

ujemajo s prejemnikovim sprejetim sporočilom (Jelenc, 1998). Pri podajanju povratne 

informacije je proces enak. 

3.3.2 POMEN POVRATNE INFORMACIJE 

Prejeto sporočilo lahko ustreza poslanemu sporočilo, vendar ni nujno. Realizacija poslanega 

sporočila, vedenja in delovanja prejemnika ter sama uspešnost komuniciranja je odvisna od 

prejetega in ne od poslanega sporočila. Kako se prejemnik odzove na prejeto sporočilo je 

odvisno od njegove interpretacije poslanega sporočila in ne od namena in izrečenega 

sporočila pošiljatelja sporočila. Ko pošiljatelj preverja usodo sporočila, to pomeni, da 

preverja, ali je prejemnik sporočilo sploh prejel, kako ga je razumel, interpretiral ipd., ter 

poseže po metakomunikaciji ali povratni informaciji. Slednja pomeni sporočilo, ki ga 

prejemnik poslanega sporočila pošlje nazaj pošiljatelju, medtem ko metakomunikacija 

označuje pogovor o pogovoru oziroma komunikacijo o komunikaciji, ki nam omogoča, da se 

med seboj pogovarjamo o lastnem komuniciranju (Brajša, 1993). 

V procesu komunikacije se povratne informacije lahko išče, sprejema ali daje. Razlikujemo 

povratne informacije o vsebini sporočila (dajanje feedbacka), o sebi v zvezi s sporočilom 

(sprejemanje feedbacka), o medsebojnih odnosih ter o vplivu sporočil na sogovornika 

(zahtevanje feedbacka). Pri podajanju povratnih informacij mora torej veljati načelo 

vzajemnosti. Poleg tega za boljšo obliko komunikacijskega feedbacka velja tudi to, da je 

slednja verbalna, pozitivno naravnana, prilagojena sogovorniku, konkretna (nanašanje na 

dejanske, konkretne vsebine in vedenja), opisna, sporočilno bogata in jasna, objektivna, 

realna, direktna, neposredna, iskrena, pravočasna, informativna, konstruktivna (usmerjena k 

reševanju problema), dobronamerna, uporabna, dovoljena ter kontaktibilna (z namenom 

navezovanja dialoga). Brajša (1993) je menil, da je v naših šolah na žalost še zmeraj značilen 

komunikacijski feedback, ki je predvsem enostranski (dajemo informacije, ne želimo pa jih 

sprejeti), neverbalni (večpomenski, z nevarnostjo napačnega razumevanja), negativen, 

neprilagojen sogovorniku, generaliziran (nanaša se na celotno vedenje in celotno osebnost 

sogovornika), ocenjevalen, nejasen, pretirano subjektiven, nerealen, indirekten, posreden, 

neiskrea, zapoznel (uporabljen takrat, ko nam to ustreza), nepravočasen, destruktiven (otežuje 
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reševanja konflikta), zlonameren, neuporaben, vsiljen ter nekontaktibilen (z namenom, da 

brani in napada, ne pa da navezuje in vzdržuje stik, dialog).  

Polak (2012) poudarja, da odkrito in pošteno podajanje povratnih informacij ni le primerno in 

učinkovito, ampak je lahko zaradi različnih razlogov tudi neprimerno. Dokaz, da je temu tako, 

je lahko npr. naša molčečnost, zadržanost ali užaljenost, ko nas določena povratna informacije 

preseneti, šokira (Polak, 2012).  

Brajša (1993) je  izpostavil, da večina strokovnih delavcev pri podajanju povratnih informacij 

otrokom ali drugim članom tima torej raje posega po negativnih kot pozitivnih oblikah. 

Večina je nagnjenih k temu, da pozitivnega ne vidijo, zamolčujejo, medtem ko negativno 

hitro opazijo in bolj poudarjajo. Enako kot otrok potrebuje tudi sodelavec v timu pozitivne 

oblike podajanja povratnih informacij, ki spodbujajo timsko delo in njegovo učinkovito 

delovanje, medtem pa ko negativne oblike podajanja povratnih informacij zavirajo njegov 

razvoj. 

3.3.3 SPOROČILA JAZ-, TI-, MI- IN BREZOSEBNA SPOROČILA 

Jaz-, ti-, mi- in brezosebna sporočila uporablja vsak posameznik v svojem vsakdanjem 

življenju, v vsakdanji medsebojni komunikaciji. Izmed vseh naštetih sporočil so samo jaz-

sporočila tista, s katerimi se lahko doseže resnični osebni stik s sogovornikom. Brajša (1993) 

je v strokovni literaturi opredelil: 

• jaz-sporočila (želim …), ki se jim mnogi izogibajo, ker se z njihovo uporabo ne želijo 

odkriti, odpreti drugim ali pa ne želijo, da se drugi njim. Jaz-sporočila namreč izražajo 

lastna čustva, občutke, misli, potrebe, želje, opažanja, izkušnje ipd. Jaz-sporočila se 

nanašajo na ljudi same; 

• ti-sporočila (moraš …), ki so ravno nasprotne jaz-sporočilom ter jih tudi 

onemogočajo, s tem pa hkrati preprečujejo iskreno in odkrito komunikacijo. Ti-

sporočila se uporablja pri žaljenju, obtoževanju, ocenjevanju, kaznovanju, napadanju, 

obsojanju ipd. Ti-sporočila se vedno nanašajo na druge; 

• mi-sporočila (moramo …), s katerimi se posamezniki otepajo lastne odgovornosti pri 

vsebini sporočila ter prikrivajo lastne misli in želje. S tem se ne izpostavljajo, vendar 

vseeno posredno in po ovinkih krepijo svojo lastno pozicijo ter tako posredno vplivajo 

na druge; 

• ter brezosebna sporočila (treba bi bilo …), s katerimi posamezniki dosežejo popolno 

izključitev sebe in svoje odgovornosti za sporočila, ki se jih prenaša. 

Gordon (1992) je menil, da so za uspešno komunikacijo med osebami potrebni ne »ti«, 

temveč »jaz«-stavki, ki omogočajo pravi osebni, intimni in pristni korak. 
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3.3.4 KOMUNIKACIJSKI ŠUMI 

Šum se lahko pojavi tako pri govorcu kot pri poslušalcu in pomeni vsak element, ki moti ali 

celo prekine medsebojno sporazumevanje. Ne nanašajo se samo na vsebino sporočila, temveč 

se lahko pojavijo pri različnih vidikih komuniciranja. V komunikacijskem procesu se lahko 

pojavijo različni šumi, motnje oziroma ovire, ki povzročajo izgubo informacij. Tri osnovne 

skupine šumov kot komunikacijskih ovir so (Jelenc, 1998): 

• tehnični šumi, mehanične ovire oziroma fizični dejavniki: sem spadajo nejasna 

artikulacija in retorika govorca (npr. nejasen in tih govor), tehnična pomanjkljivost 

različnih medijev ipd.; 

• semantični šumi oziroma ovire: te se nanašajo na nerazumljivo vsebino, na 

nepremišljeno uporabo besed. Posredovani znaki torej nimajo istih pomenov za 

govorca in za poslušalca; 

• psihološki, empatični šumi oz. ovire: te pa pomenijo, da se govorec ne more postaviti 

v kožo sogovornika, ne more razumeti njegovih potreb in interesov ter posledično tudi 

ne izpolniti njegovih pričakovanj.  

3.3.5 POSLUŠANJE 

A. Kristančič in A. Ostrman (1999) sta menili, da moramo razlikovati med poslušanjem in 

slišanjem, saj ti dve besedi ne pomenita isto. Medtem ko je poslušanje zmožnost zavedanja in 

sprejemanja glasov drugih oseb, pa slišanje ni le to, temveč poleg tega predstavlja tudi 

sprotno razumevanje pomena sporočil drugih oseb ter preverjanje, razjasnitev vsebine teh 

sporočil. Po avtoricah (prav tam) ključne veščine slišanja pomenijo, da se pri komunikaciji: 

• druge osebe sprejema in spoštuje; 

• osredotoči na notranje zaznavne razsežnosti druge osebe; 

• pošilja jasna in ustrezna glasovna sporočila; 

• uporablja spodbudna in odprta glasovna ter telesna sporočila; 

• odseva čustva drugih; 

• preprečuje ter odpravlja ovire slišanja. 

Veščine slišanja so pomembne zato, ker omogočajo ustvarjanje kontakta, spoznavanje drugih, 

spoznavanje samega sebe, vzdrževanje in razvijanje odnosa ter premostitvene razlike, ki 

pomenijo druženje in razumevanje ljudi, ki izhajajo iz drugačnega družinskega okolja (stari, 

mladi, lezbijke ali geji, fizično prizadeti ipd.) (Kristančič in Ostrman, 1999). 

V medsebojnem odnosu se je potrebno naučiti aktivnega poslušanja, ki za razliko od 

pasivnega zagotavlja pravilno razumevanje sporočila ter aktivno sodelovanje v pogovoru. Da 
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lahko uporabimo tehniko aktivnega poslušanja, moramo imeti določene sposobnosti oziroma 

stališča, med katera sodijo tudi prepričanje o tem, da lahko vsak sam reši svoje probleme, 

iskreno sprejema vsa čustva posameznikov, s katerimi komunicira, razumeva spremenljivosti 

čustvenih stanj, spoštuje individualnost in zasebnost posameznika ter čas za takšno poslušanje 

(Gordon, 1992). 

Zmožnost aktivna poslušanja je zmožnost, ki se je moramo torej naučiti. Pri slednji naše misli 

hitro delujejo, saj moramo razmisliti o neki stvari, še preden nekaj v zvezi z njo izrečemo. V 

strokovni literaturi najdemo nekaj primerov oziroma tehnik aktivnega poslušanja: 

• uporaba parafraze druge misli (ponovitev sporočevalčeve besede z namenom 

preverjanja razumevanja vsebine); 

• uporaba vprašanj, ki se jih postavlja sporočevalcu za pojasnitev sporočila; 

• uporaba povzetka izrečenega sporočila; 

• uporaba besed za okrepitev govora oziroma pohvalo, ki se jo poda sporočevalcu 

(Acuña, Lucas in Díez, 2015). 

3.4 KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI 

Oblikovanje zadovoljivih odnosov z drugimi osebami, doseganje resnične povezanosti z 

njimi, izogibanje možnim nezadovoljstvom, so dejanja, ki jih lahko dosegamo samo z 

določenimi veščinami, kamor uvrščamo tudi komunikacijske spretnosti (Kristančič in 

Ostrman, 1999). 

T. Lamovec (1993) je menila, da spretnost komuniciranja pomeni, da pošiljamo določena 

sporočila, ki so izražena tako, da jih druga oseba brez težav razbere ter da pazljivo poslušamo, 

saj lahko samo tako drugo osebo dobro razumemo. Praktiki kot so M. Retuznik Bozovičar in 

M. Krajnc (2010) navajajo, da se mora komunikacija znotraj določenega odnosa vselej 

odvijati dvosmerno, A. Polak (1999) pa poudarja, da komunikacija predstavlja osnovno vez 

med posameznimi člani tima ter je osnova  učinkovitega timskega dela. 

Učinkovita komunikacija je torej odvisna od učinkovitega poslušanja in od učinkovitega 

prejemanja sporočil, zaradi česar spretnost komunikacije uvrščamo v področje socialnih 

spretnosti (Owen Hargie, 1991, v Vec, 2005). 

A. Kristančič in A. Ostrman (1999) sta menili, da je za vsakega posameznika pomembna 

ugotovitev ali ima in koliko obvlada določene komunikacijske veščine ali ne. Komunikacija z 

drugimi je boljša takrat, kadar ima posameznik dobre veščine slišanja in govora. Lahko pa se 

zgodi, da ena izmed komunikacijskih spretnosti pri posamezniku prevladuje, kar pomeni, da 

smo lahko dobri poslušalci, ne znamo pa tistemu, ki govori pokazati, da ga razumevamo. 

Avtorici (prav tam) sta še poudarili, da naj bi prav zaradi tega prepoznavali svoje 
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komunikacijske spretnosti in se učili tistih, ki so pomembne za razvijanje boljše in učinkovite 

komunikacije in odnose z drugimi ljudmi. Tudi D. Jelenc (1998) je bila podobnega mnenja, 

saj je menila, da učenje komunikacije poleg ustreznega znanja o njej, vključuje prepoznavanje 

svoje komunikacije in ozaveščanje o njej. Načini s katerimi se učimo komunikacije in 

komunikacijskih spretnosti so metakomunikacija, komunikacijski feedback in skupinska 

dinamika.  

Ena od pomembnih komunikacijskih spretnosti, ki jo moramo imeti, če se želimo učinkovito 

sporazumevati je po Gordonu (1992) jezik sprejemanja. Slednjega se je potrebno naučiti, 

pomeni pa, da sogovorcu pokažemo, da ga sprejemamo takšnega kot je. 

Pri komunikaciji je za učinkovito timsko delo zelo pomembno, da obstaja skladnost med 

vsemi deli sporočila, npr. glasom, besedami, izrazi na obrazu, drži telesa, tonom glasu ipd. V 

neskladni komunikaciji pa nasprotno prevladujejo dvoumna sporočila, ki rušijo stabilnost 

tima in vodijo do izrazitejših konfliktov znotraj njega. Člani tima z izkazovanjem usklajenosti 

neverbalne z verbalno komunikacijo v timu pripomorejo k delovnemu vzdušju v timu in 

nakazujejo pripravljenost za sodelovanje z ostalimi člani tima (Mayer idr., 2001). Tudi Brajša 

(1993) je poudarjal, da vzgojno-izobraževalna institucija ne mora obstajati brez kakovostne in 

intenzivne komunikacije med pedagoškimi delavci ter pedagoškimi delavci in otroci pri 

njihovem soočanju z vsakodnevnimi problemi in medsebojnimi konflikti.  

D. Jelenc (1998) je menila, da se spretnosti komuniciranja lahko spontano naučimo do 

določene stopnje na kateri osvojimo določen stil komuniciranja, potem pa je potrebno to 

spretnost stalno izpopolnjevati, če želimo da bo ta uspešna. Znati uspešno komunicirati 

pomeni znati prilagoditi svojo komunikacijo sogovorniku in konkretni situaciji. Tudi Brajša 

(1993) je poudaril, da poznavanje teorije o komuniciranju, reševanju problemov in konfliktov 

ni dovolj, vendar je zato potrebna praksa, ki vodi v razvoj teh spretnosti.  

 3.5 KOMUNIKACIJA PRI TIMSKEM DELU 

Besedna in nebesedna komunikacija sta pri timskem delu osnovno orodje sporazumevanja. 

Besedna komunikacija je pri timskem izvajanju dela namenjena predvsem otrokom, učencem, 

medtem ko se pri tem člana tima med seboj sporazumevata s pomočjo nebesedne 

komunikacije. S slednjo se izražajo čustva in odnos do izrečenega, zaznavamo jo z vsemi 

petimi čuti, vendar določeni izrazi niso pod našo zavestno kontrolo. Prav zato je močnejša od 

besedne, saj lahko besede lažje kontroliramo in so večinoma pod našo zavestno kontrolo 

(Polak, 2012). 

Tudi pri timskem delu razlikujemo dve komunikacijski klimi, ki se pojavljata v vzgoji in 

izobraževanju. Govorimo namreč o defenzivni, grozeči komunikacijski klimi ter odkriti, 
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sodelovalni klimi. V slednji probleme opisujemo, se vedemo spontano, se vživljamo v 

sogovornika, z njim ravnamo kot z enakovrednim sogovornikom, sodelujemo in negujemo 

medsebojno zaupanje, medtem ko v grozeči delamo ravno nasprotno (Brajša, 1993). 

Komunikacija pri timskem delu je pomembna zato, ker zagotavlja primerno izmenjavo 

informacij med timom in njegovim okoljem (npr. z otroki, z drugimi timi, vodstvom šole 

ipd.). Komunikacijo pri timskem delu torej lahko sestavljajo naslednja dejanja; dajanje in 

sprejemanje informacij glede konkretnih nalog, preverjanje razumevanje vsebine, izrečene v 

timu, izražanje lastnih potreb in želja po dodatnih informacijah drugih članov tima, podajanje 

povratnih informacij o vsebini dela ali o odnosih med člani tima, izražanje, sprejemanje 

pohval od drugih članov tima ipd. (prav tam). 

Komunikacija v učinkovitem timu postavlja v ospredje aktivno poslušanje članov tima in 

spoštovanje njihovih različnih pogledov ter mnenj. Pri komunikaciji neučinkovitega tima je v 

ospredju nenehna tekmovalnost za besedo, prekinjanje ter posmehovanje članom tima med 

govorjenjem, klepetanjem ter nebesednim izražanjem nestrinjanja (Polak, 2012). 

(Polak, 2012) izpostavlja, da komunikacija ni samo govorjenje, vendar jo kar tri četrtine 

predstavlja poslušanje. Poslušanje je tista spretnost, ki se je moramo naučiti, če želimo, da bo 

naša komunikacija uspešna. Poleg govorjenja in poslušanja pa sestavljata komunikacijo še 

dva elementa, in sicer poslušanje lastnega govorjenja ter poslušanje lastnega poslušanja. Pri 

poslušanju lastnega govorjenja velja, da reflektiramo lastno govorjenje tako, da razmišljamo o 

svojem trajanju govorjenja, prehitrem sklepanju, obsojanju ipd., medtem ko je za poslušanje 

lastnega poslušanja značilno analiziranje, miselno dokončevanje stavkov drugih, nenehno 

razmišljanje; slednji element komuniciranja velja za najpomembnejšega, saj preprečuje 

neprimerno komuniciranje, pretirano impulzivnost ter poudarjanje sebe ter lastnih potreb. 

3.5.1 DEJAVNIKI  VPLIVA NA KAKOVOST KOMUNIKACIJE IN 

MEDSEBOJNE ODNOSE PRI TIMSKEM DELU  

V strokovni literaturi najdemo vrsto nasvetov, kakšna naj bo sodobna in učinkovita 

komunikacija. A. Polak (2012) izpostavlja komunikacijska načela, kot sta npr. jasnost in 

strnjenost izražanja mnenj. Ta načela je priporočljivo upoštevati predvsem na timskih 

srečanjih. Na kakovost komunikacije vpliva že sama izbira besed. Slednje morajo biti 

razumljive tudi sogovorniku, izogibati se je potrebno dvoumnim besedam ali izrazom. 

V primeru, da so med člani tima tudi manj izkušeni, tihi, občutljivi posamezniki, jih je 

potrebno opaziti, diskusijo pa pozitivno usmeriti k njihovim idejam. Sogovornika moramo 

sprejeti takšnega, kot je. Pustiti mu je potrebno, da mnenja in stališča izrazi na svoj lasten 

način in jih upoštevati, čeprav se razlikujejo od naših (Polak, 2012). Avtorica (prav tam) 
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meni, da velikokrat med člani tima prevladujejo samo besede in predlogi, kako razrešiti nek 

konflikt, ne pride pa do konkretne odprave oziroma razrešitve problema. Pomembno je, da ne 

ostane vse samo pri besedah, ampak da se izrečene stvari tudi udejanji. Eden izmed 

pomembnih dejavnikov timske učinkovitosti je ne zavračanje, temveč nadgrajevanje in 

širjenje prvotnih idej drugih članov tima.  Za to pa je potrebno aktivno poslušanje in 

pozornost do drugih članov tima. Slednji dobijo pri tem tudi občutek, da so bili opaženi, 

njihovi predlogi pa sprejeti in upoštevani. Te ideje oziroma predloge je dobro sproti 

argumentirati, razlagati in jih zagovarjati. 

V okviru posameznih etap timskega dela se največ komunikacije znotraj tima odvija pri 

timskem načrtovanju in pri timski evalvaciji dela, pogosto pa tudi pri samem izvajanju 

pedagoškega dela (Polak, 2012). 

Če se pri komunikaciji v timu pogosto pojavlja nestrinjanje je možno, da je temu tako zaradi 

napačnega razumevanja vsebine izrečenega, zato je nujno njeno preverjanje. Možnost 

napačne razlage sporočila preprečimo z iskanjem povratne informacije. Takojšnja povratna 

informacija lahko prepreči nadaljnje nesporazume, saj lahko napake pri delu in v odnosih 

preidejo v navado, če je za daljši čas odložena. Tudi posmehovanje je eden izmed tistih 

dejavnikov pri komunikaciji v timu, ki kaže na njegovo neuspešnost (Polak, 2012). 

M. Aubreht in M. Pur (2000) na podlagi izkušenj lastnega timskega dela v prvem razredu 

devetletne šole ugotavljata, da je za nastanek sproščene klime potrebno spontano in kreativno 

sodelovanje, pri katerem med vsemi udeleženci, člani tima, poteka bogata komunikacija. Tudi 

obojestransko spoštovanje strokovnosti vpliva na sodelovanje in posledično spoštljiv 

medsebojni odnos v razredu. Dejavniki, ki so poleg omenjenih še pomembni za dobre 

medsebojne odnose in učinkovito komunikacijo pri timskem delu, so še odprtost šole in vrtca 

ne le za nudenje znanja, temveč tudi za otrokovo igro, ustvarjanje, čustva, domišljijo ter 

sproščenost. Po avtoricah (prav tam) dajeta dve osebi hkrati v razredu otrokom možnost 

opazovanja dveh vzgojno-učnih stilov. Menita, da je ob prisotnosti obeh v razredu tudi več 

časa za pomoč otroku z učnimi težavami ter za pripravo dodatnega dela, aktivnosti za 

sposobnejše otroke. 

3.5.2 KOMUNIKACIJA V POSAMEZNIH ETAPAH TIMSKEGA DELA V 

VRTCU IN ŠOLI 

A. Polak (2012) meni, da je v fazi načrtovanja pedagoškega timskega dela poleg spodbujanja 

in upoštevanja ustvarjalnosti članov tima ter ustvarjanja sproščenega, čustveno varnega 

vzdušja, pomembno predvsem spodbujanje odprte in jasne komunikacije znotraj tima. 
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V naslednji fazi dela, tj. v fazi timskega izvajanja pedagoškega dela,  lahko strokovna delavca 

v timu pri neposrednem timskem delu z otroki tudi med seboj komunicirata na različne 

načine. Pri govorjenju in vodenju se tako lahko izmenjujeta, poslušata med seboj, lahko pa 

govorita hkrati ter oba istočasno vodita pogovor in dejavnosti, vendar vsak s svojo skupino 

otrok. V tej fazi prevladuje med njima predvsem neverbalna komunikacija (Polak, 2012). 

V zadnji fazi timskega pedagoškega dela, tj. v fazi evalvacije timskega dela, pa po mnenju 

Polak (2012) različne tehnike in načini komunikacije med strokovnima delavcema v timu 

močno pripomorejo k timski evalvaciji dela, pri kateri se najprej opredeli vzgojno-

izobraževalne cilje ter njihovo uresničitev z izvedbo določenih dejavnosti (Polak, 2007). Na 

ravni evalvacije timskega dogajanja, ki je usmerjena navznoter, govorimo o odnosih med 

člani tima pri timskem delu in lahko poteka tako kot timska evalvacija (analiza) pedagoškega 

dela, torej na različne načine ter z uporabo različnih metod/tehnik dela (prav tam). Avtorica 

(prav tam) navaja, da ta proces oziroma refleksija poteka večinoma kot neformalen, spontan 

in neusmerjen pogovor med člani tima in posega na različna področja, med njimi tudi na 

področje razvijanja odprte, sproščene komunikacije, podajanja in sprejemanja kritik, 

spretnosti poslušanja, opazovanja, analiziranja ipd. A. Polak (2012) meni, da lahko timska 

evalvacija pedagoškega dela poleg pogovora ali razgovora poteka tudi drugače, in sicer z 

uporabo ostalih metod/tehnik evalviranja, kot so npr. usmerjena ali prosta diskusija, 

refleksivni ali dnevniški zapisi, anketni vprašalniki, anonimni neusmerjeni zapisi ter pisna 

mnenja.  

3.5.3 PROBLEMI IN KONFLIKTI V KOMUNIKACIJI  

Tam, kjer nastajajo stiki in odnosi med ljudmi, nastajajo tudi konflikti. Ko se člani 

določenega odnosa oz. skupine ne vključujejo v interakcijo, ne pokažejo zanimanja za 

reševanje problema, se večinoma tiho in dokaj hitro sprejme predlagano rešitev, njihova 

komunikacija pa je usmerjena bolj na varovanje samega sebe, tako da lahko predvidevamo, da 

bo v medosebnem odnosu prišlo do izbruha nekega konflikta (Kristančič in Ostrman, 1999). 

Konflikti so nekaj normalnega in se pojavljajo v vseh odnosih. Pomenijo nekaj, kar je del 

medsebojnih odnosov in nekaj, kar samo po sebi ne pomeni niti dobro niti slabo. Konflikti ne 

morajo pripadati samo enemu, za to sta vedno potrebna dva (Gordon, 1992). 

Člani tima so si med seboj največkrat zelo različni, zato je velika možnost, da se bodo v 

svojih pogledih, razmišljanjih, idejah in pogledih težko uskladili, se drug drugemu težje 

prilagodili in posledično zašli v konflikte. Slednji pa, kot smo že omenili, ne pomenijo vedno 

samo slabo, temveč se z njihovim nastajanjem in reševanjem ponuja tudi priložnost za nova 

spoznanja (Polak, 2007). 
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Za timsko neučinkovitost dela nikoli ne moremo najti enega samega razloga, ravno zaradi 

številnih dejavnikov in njegove kompleksnosti. Slednjih je več, pogosto pa so med seboj tudi 

povezani, odvisni ali pa drug na drugega vplivajo (Polak, 2007). Po avtorici (prav tam) pri 

timskem delu ločimo med organizacijskimi ovirami (npr. razporeditev šolskih ur, ureditev 

pouka), nejasno opredeljenimi vlogami v timu (npr. nejasnost nalog in obveznosti posameznih 

članov tima), ovirami v zvezi s statusom (npr. občutki, povezani s plačilnim razredom), 

komunikacijskimi ovirami (npr. neusklajenost neverbalne in verbalne komunikacije), 

medosebnimi (npr. nezaupanje do drugih) ter osebnimi ovirami (npr. zaznavanje strahu v 

zvezi s timskim delom). 

3.5.4 IZVORI KONFLIKTOV V KOMUNIKACIJI 

Izvori konfliktov so prisotni v vseh etapah timskega dela, tako pri načrtovanju in izvajanju kot 

vrednotenju že izvedenega dela (Polak, 1994). Konfliktom se torej v medsebojnih odnosih ne 

moremo izogniti. T. Lamovec (1993) je izpostavila, da je temeljni izvor večine konfliktov v 

komuniciranju pomanjkanje zaupanja. 

Tudi Bečaj (2001) je govoril o tem, da so razlike, ki izhajajo iz specifičnih želja, ciljev in 

potreb, ki jih imajo posamezniki ter specifične vrednote, navade in običaji, ki izhajajo iz 

njihovega domačega okolja, same po sebi izvor napetosti in konfliktov v skupnosti. Če želi 

biti ta skupnost učinkovita, mora najprej doseči primerno ravnotežje med enotnostjo in 

različnostjo. 

A. Polak (2012)  je mnenja, da so komunikacijski zapleti tisti najpogostejši vzrok za konflikte 

v timu ter posledično timsko neučinkovitost. Ko govorimo o teh zapletih, mislimo predvsem 

na napačno razumljeno besedno in nebesedno komunikacijo med člani tima ter neprilagojeno 

usmerjenost komunikacije, npr. v vsebino, potek, odnose ipd. v določeni situaciji. Poleg 

omenjenih ovir in problemov, s katerimi se pri timskem delu srečujejo timski delavci, sem 

spadajo tudi neugodni prostorski in časovni pogoji za timsko delo, srečanja ter neugodni 

kadrovski pogoji, to so npr. člani tima, ki so kronično bolni ali odvisni od alkohola. Tudi 

neizražena, neusklajena medosebna pričakovanja, prešibki občutki pripadnosti timu, 

nezaupanje, zaprtost, ogroženost drugih članov tima pri timskem delu so eni izmed konfliktov 

oziroma razlogov za nastanek konflikta v timu. 

Gordon (1992) je omenil nekaj konfliktov v komunikaciji, ki se pojavljajo pri timskem delu v 

vrtcu ali šoli in med katere sodijo ukazovanje ali usmerjanje, svarilo ali grožnja, moraliziranje 

ali pridiganje, ponujanje rešitev ali sugeriranje, navajanje logičnih elementov, kritiziranje, 

nestrinjanje ali grajanje, neresnično nagrajevanje ali hvaljenje, dajanje vzdevkov ali smešenje, 

napačno interpretiranje ali analiziranje, pretirano tolaženje, opogumljanje, spraševanje ali 
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preiskovanje, ki pri drugi osebi vzbudi dvom, pomanjkanje zaupanja ter umikanje ali 

sarkazem. 

Poleg omenjenih težav, ki nastopijo pri timskem delu, so sodelavci projekta 'Drugače v 

drugačno šolo (Polak, 1994, v C. Razdevšek-Pučko, 1994) še druge, kamor sodijo tudi 

neenakomerna delitev dela, razhajanje v zahtevah do učencev, pripisovanje različne 

pomembnosti različnim dejavnostim na osnovi osebnih potreb, želja posameznikov, problemi 

medsebojnega prilagajanja (npr. občutek neenakopravnosti) ter premalo časa za konkreten 

pogovor, analizo in timsko evalvacijo pedagoškega dela (Polak, 2007). Polak (1998) navaja 

še, da se konflikti med člani tima lahko pojavijo tudi zaradi velikih razlik v smeri ali stopnji 

izobrazbe, interesov in stališč obeh članov tima.  

3.5.5 ODPRAVLJANJE KONFLIKTOV V KOMUNIKACIJI 

Človeka, s katerim imamo opravka, moramo sprejemati takega kot je, to pa pomeni, da pri 

komunikaciji z njim uporabljamo jezik sprejemanja. Z njegovo uporabo dajemo osebi 

potrditev za to, kakšen je, to pa mu omogoča, da se razvija in konstruktivno rešuje probleme. 

Medtem ko sprejemanje omogoča osebi, da se začne spreminjati, nasprotno nesprejemanje 

pogovor zavira, človek se zapira vase, boji se govoriti in se videti takega, kot je (Gordon, 

1992)., 

Najboljši način reševanja problemov, ki se pojavijo v komunikaciji je njihovo nenasilno 

reševanje z uporabo socialne empatije. Pri tem se obenem razvija tudi pozitivno vedenje, k 

čemur je treba še naprej težiti, zmanjšuje se negativna komunikacija in posledično razvija 

uporabna, spoštljiva, neagresivna komunikacija, s pomočjo katere spoznavamo sami sebe. Pri 

reševanju konfliktov v medosebnih odnosih nam je torej lahko v pomoč komunikacija, kar 

pomeni, da znamo poslušati, slišati, obvladati in usmerjati jezo, navsezadnje pa tudi 

preprečevati uporabo TI in JAZ sporočil (Kristančič in Ostrman, 1999). 

Poleg tega je za konstruktivno reševanje konfliktov poleg neprekinjene in učinkovite 

komunikacije pomembno tudi ustvarjanje takih situacij, ki za doseg skupnega cilja zahtevajo 

sodelovanje obeh (Lamovec, 1993). 

Tudi priznanje konflikta in pripravljenost za njegovo analizo in odpravo štejemo za enega 

izmed najustreznejših strategij reševanja problemov, kjer je potrebno spoštovati ostale člane 

tima in se jim odpreti. Podati je potrebno tako svoje, kot upoštevati mnenja in poglede vseh 

članov tima na  določen problem (Polak, 2012). 

Šolska hierarhija je dokaj trdna in mesto učitelja je v njej tako, da mora več ali manj 

izpolnjevati pravila, ki pridejo od nadrejenih, slednja pa vedno ne odgovarjajo željam in 

potrebam učiteljev. Učitelj v šoli prihaja v stik tudi z drugimi odraslimi, ki jih mora, ko 
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nastane problem v njunem konkretnem odnosu, pogledati iz različnih zornih kotov. Tako 

ugotovi, kdo je tisti, ki ima problem in uporabi določene tehnike, da ga razreši tako, da bosta 

obe strani zadovoljni (Gordon, 1992).  

Reševati probleme v medosebnih odnosih, odločati se ter usklajevati medosebne odnose, nam 

torej pomagajo doseči komunikacijske spretnosti, priprava na komunikacijo ter osvojitev 

konstruktivnih komunikacijskih pravil (Kristančič in Ostrman, 1999). A. Polak (2012) 

poudarja, da je za razvoj tima najbolj pomembno ravno soočanje in reševanje teh nastalih 

problemov in konfliktov pri njunem delu.  

A. Polak (prav tam) meni, da so problemi  pomembni za razvoj tima in dogajanje v njem, saj 

se na njihovi osnovi oblikuje dogajanje in sami odnosi, zato je potrebno te ovire reševati na 

primeren način in skladno z načeli urejene, ustvarjalne komunikacije. Od tega, kako in katere 

strategije bo tim uporabil pri odpravljanju teh težav, je odvisno vzdušje v timu. Ena od 

učinkovitih strategij reševanja konfliktov v timu je ubeseditev ali verbalizacija konflikta, ki 

povzroči, da se negativna čustvena napetost pri posamezniku sprosti in nastopi katarza 

oziroma sprostitev zaradi občutka obvladovanja negativnih čustev. Nasprotno pa tudi 

neustreznih strategij reševanja problemov ni malo. Med njimi poznamo poleg izogibanja, 

zanikanja konfliktov ter nepremišljenega izstopa iz tima, tudi uveljavljanje odločitev s 

pritiskom močnejšega položaja, sklicevanje na vodstvo, prepričevanje in siljenje v neko stvar 

ter navsezadnje tudi navidezni kompromis, pri katerem član tima misli nekaj, dela pa drugo. 

Socialno-kognitivni konflikt pomeni, da se člani v timu srečajo z drugačnimi mnenji drugih 

oseb, kar prispeva k bolj kritičnem razmišljanju in k bolj konstruktivnemu reševanju 

problemov. 

Tudi vodstvo šole lahko s svojim odnosom in neposredno podporo timskemu delu pedagoških 

delavcev in učiteljev pripomore k premagovanju nekaterih ovir, npr. organizacijskih ovir in 

ovir v zvezi s statusom. Tudi s pomočjo medsebojnega dogovarjanja in razumevanja ter 

upoštevanja postopnosti pri reševanju konkretnih problemov pri timskem delu lahko člani 

tima uspešno odpravijo določene ovire. Osebnostna struktura članov tima je tista, ki vpliva na 

sam proces odpravljanja problemov pri timskem delu. V primeru, da jih tim želi odpraviti 

uspešno, mora to početi sproti, hkrati pa predvsem s pomočjo odkritega, konstruktivnega 

pogovora, boljšega medsebojnega poznavanja in izkušenj (Polak, 2007). 

Edina in najpogostejša pot za konstruktivno reševanje konfliktov je predvsem odkrit pogovor,  

zrelo soočanje in tolerantnost (Polak, 1998). 

Mayer idr. (2001) so menili, da je v konfliktnih situacijah pomembno uporabiti kombinacijo 

osnovnih tehnik komuniciranja, tj. uporabo »jaz« sporočil in aktivnega poslušanja. Tako 

posameznik v skupini drugim članom z »jaz« sporočili izrazi v katerem dejanju, vedenju tiči 
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problem, oni pa mu z aktivnim poslušanjem pomagajo, potem pa skupaj iščejo rešitev,da 

bosta zadovoljni obe strani.  

Pri uspešnem odpravljanju konfliktov mora vzgojitelj uporabiti namesto jezika nesprejemanja  

jezik sprejemanja, kar pomeni, da človeka, s katerim komunicira, sprejme takega, kot je, to pa 

slednjemu omogoča, da se razvija, konstruktivno rešuje probleme, spodbujen je h govorjenju, 

omogočeno mu je izraziti prava čustva ipd. (Gordon, 1992). 

Gordon (1992, str. 20) je menil, da je nekomu, ki ima problem, najbolje pomagati s tem, da 

mu prisluhnemo. Že to da osebi, ki sporoča, občutek, da nekoga zanima kaj je z njim, daje 

občutek sprejetosti, spodbuja k nadaljnjem govorjenju ipd.  

Pri odpravljanju konfliktov v tandemu vidimo, da ne obstaja neka in samo ena splošno 

oblikovana, uporabna, univerzalna formula za njihovo razrešitev, saj jih je ogromno, vendar 

strokovnjaki na tem področju izpostavljajo samo nekaj splošnih bistvenih in pogosto 

uporabljenih nasvetov (Polak, 2007): 

• bolj od same odprave konfliktov je pomemben sam proces reševanja le-teh; 

• v procesu reševanja morajo biti vedno prisotni vsi, ki so vpleteni v konfliktno 

situacijo; 

• o podrobnosti konfliktov v timu se brez seznanjenja in strinjanja drugih članov ne 

govori okoli, zunaj tima, saj je s tem ogroženo zaupanje med člani tima. 

Polak (2007) izpostavlja, da tako kot lahko konstruktivno odpravljamo in rešujemo že nastale 

konflikte pri timskem delu, ravno tako lahko delujemo preventivno in preprečujemo njihov 

nastanek oz. se konfliktom izognemo. To je možno s sprejemanjem vsakega člana tima 

takega, kot je ter vzpostavitvijo procesa oblikovanja pravil timskega dela. 

3.5.6 ZAZNAVANJE ENAKOPRAVNOSTI PRI KOMUNIKACIJI MED 

ČLANI TIMA 

Statusna hierarhija v timu, osebnostne lastnosti članov tima (npr. dominantnost in 

avtoritarnost), motnje v komuniciranju (dvoumne, nejasne ali nerazumljive informacije, 

neresnične informacije), velikost tima (največ od dva do pet članov) ipd. so dejavniki, ki 

vplivajo na kakovost verbalne komunikacije med člani tima. Statusna hierarhija v timu je 

eden izmed pomembnejših dejavnikov, saj ovira svobodni tok komunikacije, zmanjšuje 

število in ostrino kritičnih pripomb, vpliva na  izražanje želja, idej in odobravanje (Rot, 1983, 

v Polak, 1994). 

Od prepoznavanja statusa članov tima ter od njihovega medsebojnega zaznavanja, poznavanja 

so odvisni vzorci komunikacije v timu. Starost, spol, izobrazba, narodno poreklo idr. so še 

drugi dejavniki, ki poleg omenjenih še oblikujejo način komunikacije v timu (Polak, 2012). 
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Enak statusni nivo vseh članov tima je eden izmed osnovnih pogojev uspešne verbalne 

komunikacije med člani tima, vendar kot sam ni dovolj. Raziskave, ki so med člani tima 

preučevale zaznavanje statusnih razlik v obliki zaposlitve, stopnji izobrazbe, delovnih 

izkušenj so pokazale, da je zaznavanje slednjih upadalo s kvaliteto medsebojnega poznavanja 

in časom skupnega dela (Polak, 1994). 

Tudi E. Bahovec in K. Bregar Golobič (2004) navajata, da naj bi se z uvedbo Kurikuluma za 

vrtce (2008) ter s posledično spremenjeno vlogo pomočnic vzgojiteljic, zmanjšala hierarhija 

med njimi in vzgojiteljicami pri njunem delu. 

Učinkovita komunikacija med strokovnimi delavci pri timskem delu tako v vrtcu kot v šoli je 

odvisna od številnih dejavnikov, med katere sodijo sam potek komunikacije, način podajanja 

povratne informacije, komunikacijski šumi, ki nastajajo pri tem, medsebojnega poslušanje pri 

komuniciranju, izbire vrste, načina ali oblike komunikacije, razvitosti komunikacijskih 

spretnosti članov tima, pogostosti nastanka problemov in konfliktov pri komunikaciji med 

člani tima, uspešnosti njihovega razreševanja ter navsezadnje tudi od zaznavanje položaja v 

komunikaciji pri delu v tandemu. 

Pri timskem delu je torej v ospredju medosebna ali interpersonalna komunikacija. Da je 

slednja učinkovita, je med člani tima pomembno predvsem to, kako si pošiljajo določena 

sporočila ter kakšno komunikacijo pri tem uporabljajo. Če se zavedajo pomembnosti 

usklajenosti verbalne z neverbalno komunikacijo, delujejo v smeri učinkovitega delovanja 

tima. S pravilnim sprejemanjem in podajanjem povratnih informacij sploh v primeru, če so se 

v komunikacijskem procesu pojavili komunikacijski šumi, ki so lahko povzročili napačno 

interpretiranje določenega prejetega sporočila, še bolj prispevajo k dobremu razumevanju med 

člani tima. Samo s takšnim delovanjem si počasi in postopoma pridobivajo in razvijajo 

komunikacijske spretnosti, ki so pogoj za konstruktivno razreševanje konfliktov, ki pogosto 

nastajajo in so neizogibni pri takšni obliki dela. Z njihovo pomočjo torej gradijo kakovostne 

medsebojne odnose, ki odražajo sodelovanje in uporabo učinkovite komunikacije med člani 

tima.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

Od sodobnega pedagoškega delavca se pričakujejo dobro razvite spretnosti timskega dela, 

uspešno sodelovanje s starši, uvajanje inovacij na področju kurikuluma, šolske zakonodaje, 

pestrih metod in oblik dela z otroki v pedagoškem procesu, ipd. Ob vseh teh zahtevah in 

pričakovanjih, ki jih imajo do pedagoških delavcev starši otrok, strokovna javnost in nasploh 

vsa širša družba, se velikokrat sploh ne zavedamo in ne upoštevamo, da na njihova ravnanja v 

največji meri vplivata prav njihovo poklicno zadovoljstvo in delovno okolje (Polak, 2008).  

Timsko delo v vrtcu je umeščeno med načela uresničevanja ciljev po Kurikulumu za vrtce 

(2008), uveden pa je tudi v prvem razredu osnovne šole kot timsko delo učiteljice z 

vzgojiteljico. Osnovni pogoji dobrega timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja so 

skupni cilji, ki morajo biti skladni z vzgojno-izobraževalnimi cilji, vsebovanimi v učnih 

načrtih, s potrebami otrok in s pozitivno soodvisnostjo članov tima (Polak, 1999). Za pravo 

timsko delo so pomembni nenehno sodelovalno načrtovanje, tesna povezanost, neovirana 

komunikacija in iskrena izmenjava mnenj (Polak 2009). Zmožnost ustvarjanja in ohranjanja 

enakopravnih medosebnih odnosov, ki temeljijo na soodvisnosti in sodelovanju, pa je eden 

glavnih znakov uspešnega tima (Lamovec, 1993). Timski pristop dela omogoča, da se lažje 

izpelje vsebinsko, organizacijsko zahtevnejše projekte, prispeva k večji povezanosti delavcev 

vrtca/šole, izboljšuje komunikacijo in s tem klimo v kolektivu ter spodbuja  razvoj 

sodelovalne kulture (Polak, 2008).  

Ne le teoretiki, ampak tudi uzaveščeni vzgojitelji, učitelji praktiki na podlagi lastnih izkušenj 

ugotavljajo, da je uspešnost vzgojno-izobraževalnega delovanja v veliki meri odvisna od 

kakovosti interakcije vseh udeleženih (Jelenc, 1998). Znotraj tega odnosa se odvija več 

različnih procesov, ki oblikujejo klimo znotraj tima in vplivajo na dosego ciljev, med katere 

spada tudi komunikacija, ki mora vselej teči dvosmerno (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 

2010). V dvosmerni komunikaciji se oba sogovornika pogovarjata, poslušata, razmišljata in 

vplivata drug na drugega. A. Polak (1999) komunikacijo izpostavlja kot osnovni pogoj, da bi 

bilo timsko delo učinkovito, Brajša (1993) pa je pogovor označil kot osnovni inštrument 

vzgoje in izobraževanja. Poleg tega avtor (prav tam) razlikuje med dvema komunikacijskima 

vrstama klime, ki se pojavljata v vzgoji in izobraževanju; grozečo komunikacijsko klimo ter 

sodelovalno komunikacijsko klimo. V sodelovalni je prisotno opisovanje problemov, 

vživljanje v sogovornika, ravnanje z njim kot z enakovrednim sogovornikom, negovanje 

medsebojnega zaupanja, medtem ko se v grozeči dela ravno nasprotno. 
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V vseh etapah timskega dela, tj. pri timskem načrtovanju, timskem izvajanju in timski 

evalvaciji izvedenega dela, so lahko prisotni konflikti (Polak, 1994). Pri komunikaciji v timu 

je njihov temeljni izvor pomanjkanje zaupanja. Za njihovo konstruktivno reševanje je 

bistvenega pomena neprekinjena in učinkovita komunikacija in ustvarjanje takih situacij, ki 

zahtevajo sodelovanje vseh članov tima za dosego skupnega cilja. Sodelovanje ima zelo 

močan pozitivni učinek na odnos, ravno tako pa tudi povečuje zaupanje, pripravljenost 

poslušati drugega in sprejemati njegov vpliv (Lamovec, 1993). Na kakovost verbalne 

komunikacije med člani tima pa vplivajo tudi statusna hierarhija v timu, njihove osebnostne 

lastnosti (npr. dominantnost), motnje v komuniciranju (npr. neresnične informacije), velikost 

tima (od dva do pet članov) ipd. (Rot, 1983, v Polak, 1994). Občutki enakovrednosti vseh 

članov tima so eden izmed osnovnih pogojev uspešne verbalne komunikacije med člani tima. 

Raziskave, ki so med člani tima preučevale zaznavanje statusnih razlik v obliki stopnje 

izobrazbe, delovnih izkušenj so pokazale, da je zaznavanje slednjih upadalo s kakovostjo 

medsebojnega poznavanja in časom skupnega dela (Polak, 1994).  

V svojem diplomskem delu bom preverila, kakšna je komunikacija pri timskem delu v vrtcih 

in šolah in to povezala s sodelovalno kulturo. Zanimalo me bo, ali in kako se komunikacija  v 

tandemu v vrtcu in šoli razlikuje glede na delovno dobo in delovno mesto strokovnih delavk v 

vrtcu in šoli. V raziskavi se bom posvetila splošnim značilnostim, konfliktom in razlikam v 

komunikaciji obeh vrst timov v vseh etapah timskega dela: pri timskem načrtovanju, timskem 

izvajanju in timski evalvaciji pedagoškega dela.  
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5 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE  

V svojem diplomskem delu bom raziskovala in primerjala značilnosti komunikacije med 

vzgojiteljico ter pomočnico vzgojiteljice v delovnem okolju vrtca in med učiteljico ter 

vzgojiteljico v delovnem okolju šole. Ugotavljala bom, kako se komunikacija v šolskih in 

vrtčevskih timih razlikuje glede na delovno dobo strokovnih delavk ter kakšna je 

komunikacija v timih glede na njihovo delovno mesto v vrtcu in v šoli (vzgojitelji v vrtcu, 

pomočniki vzgojitelja, vzgojitelji v šoli, učitelji). 

V skladu s postavljenimi cilji opredeljujem naslednja raziskovalna vprašanja: 

─ Kateri so najpomembnejši dejavniki v vrtcu in šoli, ki prispevajo h kakovostni in  

učinkoviti komunikaciji (npr.: pomanjkanje časa, dobra šolska/vrtčevska klima …) in 

v kolikšni meri strokovni delavci zaznavajo njihov vpliv? 

─ Kakšen je odnos med zaznavanjem elementov sodelovalne kulture in  zaznavanjem 

kakovosti komunikacije v timu? 

─ Na kakšne načine strokovne delavke v vrtcu in šoli komunicirajo med seboj?  

─ Kakšna je komunikacija med strokovnimi delavci v vrtcu ali šoli pri posameznih 

etapah timskega dela; pri timskem načrtovanju, pri timskem izvajanju in pri timski 

evalvaciji?  

─ Kako po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu in šoli različne vrste komunikacije 

prispevajo k učinkovitosti timskega dela? 

─ Katere so najpogostejše ovire in problemi v komunikaciji?  

─ Kako strokovnimi delavci v vrtcu in šoli rešujejo komunikacijske probleme pri 

timskem delu? 

─ Kako se komunikacija pri timskem delu v vrtcu in šoli razlikuje?  

─ Kako se komunikacija pri timskem delu v vrtcu in šoli razlikuje, glede na delovno 

dobo in delovno mesto strokovnih delavcev? 

─ Kako strokovni delavci v vrtcu ali v šoli zaznavajo enakopravnost pri komunikaciji v 

timu? 

Na podlagi strokovne literature o komunikaciji med strokovnimi delavci pri timskem delu, 

sem predvidela naslednje hipoteze: 

(H1) Večina anketiranih strokovnih delavcev v vrtcu in šoli v svojem delovnem okolju 

prepoznava sodelovalno kulturo.  

(H2) Večina strokovnih delavcev v šoli in vrtcu zaznava svojo enakovrednost pri 

komunikaciji v timu. 



 

(H3) Razlike v komunikaciji pri timskem delu med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli 

niso statistično pomembne. 

6 METODA 

Raziskava temelji na deskriptivno

raziskovanja. Za primerjavo

strokovnimi delavci v vrtcu in šoli

6.1 VZOREC 

Vzorec je neslučajnostni in 

zaposlene v vrtcih, in 50 uč

šol v Sloveniji.  

Slika 1: Grafični prikaz vzorca anketirancev glede na spol.

Večina anketirancev je ženskega spola (99 %). Med njimi je samo ena oseba moškega spola 

(1 %). 

Slika 2: Grafični prikaz vzorca anketirancev glede na smer in 

Večina anketirancev je diplomiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in ima visok

izobrazbo (34 %). Naslednji po številu zastopanosti so profesorji
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(H3) Razlike v komunikaciji pri timskem delu med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli 

embne.  

deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalni 

raziskovanja. Za primerjavo komunikacije, njenih značilnosti in razlik

strokovnimi delavci v vrtcu in šoli sem uporabila študijo prereza. 

ajnostni in namenski, zajema 50 vzgojiteljic in pomoč

zaposlene v vrtcih, in 50 učiteljic ter vzgojiteljic, ki so zaposlene v prvem razredu osnovnih 

ni prikaz vzorca anketirancev glede na spol. 
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univerzitetno izobrazbo (32 %) in nato še vzgojitelji

izobrazbo (19 %). Možnost drugo, ki 

izbralo 14 % anketirancev, ki delajo v vrtcu ali v prvem razredu devetletne šole, vendar imajo 

različno stopnjo in smer izobrazbe. Med njimi 

višjo izobrazbo, univerzitetna profesorica defektologije, profesorica pedagoške psihologije ter 

2 profesorici razrednega pouka in hkrati vzgojiteljici predšolskih otrok, vendar je med njima 

ena s srednješolsko in druga z vis

Slika 3: Grafični prikaz vzorca anketirancev glede na njihovo delovno mesto.

Z vidika delovnega mesta strokovnih delavcev 

razberemo, da predstavlja najvišji odstotek zaposlenih skupina u

skupina vzgojiteljev v vrtcu (24 %), nato skupina pomo

vzgojiteljev v šoli (6 %). Ostali anketiranci so pod možnost drugo zapisali še n

mesta, ki so naslednja: učitelj v 1. razredu (11 %), pomo

in vzgojitelj v razvojnem oddelku

opredeljena, saj v bistvu predstavljajo enako, sa

prikazanih rezultatov in ugotovitev 

njihovo delovno okolje, tj. 

njihova delovna mesta v teh dveh 
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(32 %) in nato še vzgojitelji predšolskih otrok, ki imajo srednješ

izobrazbo (19 %). Možnost drugo, ki je bila naslednja po številčnosti izbranih 

izbralo 14 % anketirancev, ki delajo v vrtcu ali v prvem razredu devetletne šole, vendar imajo 

no stopnjo in smer izobrazbe. Med njimi je 11 diplomiranih učiteljic razrednega pouka z 

višjo izobrazbo, univerzitetna profesorica defektologije, profesorica pedagoške psihologije ter 

2 profesorici razrednega pouka in hkrati vzgojiteljici predšolskih otrok, vendar je med njima 
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Koliko let že delate na pedagoškem podro

Slika 4: Grafični prikaz vzorca anketirancev glede na število let njihovega dela v vzgoji in 

izobraževanju. 
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gesloma, saj je bil moj namen, da anketni vprašalnik izpolni 50 vzgojiteljev ali pomočnikov 

vzgojiteljev, ki delajo v vrtcu ter 50 vzgojiteljev ali učiteljev, ki delajo v prvem razredu 

devetletne osnovne šole. Ankete torej ni mogel reševati kdorkoli, temveč le strokovni delavci, 

ki sem jim glede na njihovo delovno okolje, tj. vrtec ali šolo, dodelila primerno geslo za vstop 

v spletno anketo.  

Postopek zbiranja je potekal tako, da sem najprej povabila strokovne delavce k reševanju ter 

jim pri tem posredovala povezavo do spletne ankete s primernim geslom. Spletno povezavo in 

geslo sem preko elektronske pošte posredovala tudi večjemu številu ravnateljem v slovenskih 

vrtcih in ravnateljem v slovenskih šolah, da so jo na podlagi moje prošnje za izpolnitev, ki je 

bila zapisana v tem sporočilu, posredovali pedagoškim delavcem na svoji inštituciji.   

Na spletni strani 1ka sem imela ves čas vpogled na stanje reševanja moje spletne ankete. V 

programu sem še pred začetkom reševanja vprašalnika anketirancev označila, da želim imeti 

izbrane za obdelavo samo ustrezne in izpolnjene vprašalnike v celoti. Moj cilj je bil torej 

uresničen, ko sem imela zbranih 100 anketnih vprašalnikov, od tega 50 anket iz vrtca in 50 

anket iz šole. Moram reči, da je bil odziv anketirancev na mojo prošnjo za izpolnitev 

vprašalnika zelo pozitiven, zato sem podatke zbrala zelo hitro. 

 6.4 OBDELAVA PODATKOV 

Na spletni strani 1ka sem že v samem procesu zbiranja podatkov imela pregled nad tem, 

koliko anket sem že zbrala s strani anketirancev zaposlenih v šoli, in koliko s strani tistih, ki 

so zaposleni v vrtcu. Ko sem zbrala 50 ustrezno rešenih iz vrtca in 50 ustrezno rešenih iz šole, 

sem s tem dobila dve skupini anketirancev, torej ločenih glede na njihovo delovno okolje.  

Podatke sem najprej izvozila v računalniška statistična programa SPSS ter Microsoft Office 

Excel. Nato sem jih uredila z različnimi statističnimi postopki in jih z njihovo pomočjo 

kvantitativno obdelala, analizirala ter ustrezno interpretirala. Med statističnimi postopki sem 

uporabila izračune za frekvence, aritmetične sredine (povprečja), korelacije (povezanosti) in t-

teste.  

V nadaljevanju s prikazom rezultatov v tabelah in grafih želim izpostaviti glavne statistične 

podatke in izračune, na osnovi katerih sem nato lahko zapisala njihovo analizo oziroma 

interpretacijo. 
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7 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

7.1 Najpomembnejši dejavniki v vrtcu in šoli, ki prispevajo h kakovostni in učinkoviti 

komunikaciji. 

Z osnovnim raziskovalnim vprašanjem moje raziskave sem raziskala, kateri so 

najpomembnejši dejavniki v vrtcu in šoli, ki prispevajo h kakovostni in učinkoviti 

komunikaciji (npr.: pomanjkanje časa, predhodno dobro poznavanje oseb, večja lastna 

izkušenost s timskim delom, dobra šolska/vrtčevska klima, …) in v kolikšni meri strokovni 

delavci zaznavajo njihov vpliv. Slednji so pri naštetih dejavnikih izražali svoje mnenje o 

pomembnem vplivu slednjih na učinkovito komunikacijo pri delu v tandemu. Svoje mnenje 

so ocenjevali na ocenjevalni lestvici 1‒5, pri čemer 1 ‒  ne vpliva in 5 ‒ zelo vpliva. 

V grafičnem prikazu predstavljam izbrane dejavnike, ki se pri timskem delu najpogosteje 

pojavljajo in njihov zaznan vpliv na učinkovito komunikacijo pri timskem delu. Anketiranci 

so pri ocenjevanju teh odgovorov lahko zapisali tudi druge dejavnike, med katerimi so poleg 

omenjenih izpostavili še veselje do dela, spoštovanje drug drugega, spoštovanje pomočnic in 

lastno aktivnost ter odgovornost. Strokovni delavci v vrtcu med dejavniki, ki vplivajo na  

učinkovito komunikacijo pri timskem delu, izpostavljajo vpliv dobre vrtčevske klime 

(M=4,82). Glede na pripisan velikost vpliva, temu sledita dejavnika spoštovanje skupnih 

dogovorov (M=4,8) ter medsebojna pomoč in skrb (M=4,8). Najšibkejši vpliv na učinkovitost 

komunikacije ima po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu delovno mesto članov tima 

(M=1,94), sledi pa mu velika (M=2,35) ter majhna (M=2,29) razlika v starosti med člani tima. 

Za strokovne delavce v šoli pa imata po njihovem mnenju največji vpliv na učinkovito 

komunikacijo medsebojna pomoč in skrb (M=4,83) ter dobra šolska klima (M=4,83). Takoj 

za tema dejavnikoma po moči pripisanega vpliva sledi reševanju problemov (M=4,81). 

Najšibkejši vpliv na učinkovitost komunikacije so strokovni delavci v vrtcu kot tudi v šoli 

pripisali delovnemu mestu članov tima (M=2,06). Sledi velika razlika v starosti med člani 

tima (M=2,1) ter majhna razlika v starosti med člani tima (M=2,13).  Največje odstopanje v 

pripisovanju pomembnosti vpliva dejavnikov na učinkovitost komunikacije pri timskem delu 

je med vrtcem in šolo pri dejavniku drugo, kjer je povprečje v šoli (M=4,4), večje od 

povprečja v vrtcu (M=2,43), kar je očitno tudi iz grafičnega prikaza dejavnikov. Medtem ko 

so strokovni delavci v šoli pod drugo navedli še veselja do dela, spoštovanja drug drugega in 

lastno aktivnost in odgovornost, so strokovni delavci v vrtcu izpostavili še dejavnik 

spoštovanja pomočnic. Vsi ti dejavniki naj bi vplivali k učinkoviti komunikaciji pri timskem 

delu.  
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Iz grafičnega prikaza dejavnikov lahko vidimo, da strokovni delavci v vrtcu in strokovni 

delavci v šoli menijo zelo podobno, saj razlik v njihovih mnenjih in odgovorih ni velikih. 

Slika 5: Grafični prikaz in primerjava najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 
učinkovitost komunikacije med vrtcem in šolo. 

3,61

3,24

3,86

3,73

4,82

4,45

4,77

2,29

2,35

4,08

4,1

3,92

4,4

4,1

3,49

4,8

4,71

4,8

4,51

3,41

4,57

4,67

4,68

4,19

4,15

4,52

4,37

4,42

4,04

4,33

2,43

1,94

3,28

3,45

3,85

3,89

4,83

4,35

4,66

2,13

2,1

4,11

4,15

3,96

4,13

3,87

3,33

4,75

4,81

4,83

4,55

3,19

4,64

4,6

4,75

4,26

4,23

4,33

4,25

4,35

4,15

4,2

4,4

2,06

pomanjkanje časa

predhodno dobro poznavanje drugih članov tima

večja lastna izkušenost s timskim delom

večja izkušenost drugih članov tima s timskim delom

dobra šolska/vrtčevska klima (vzdušje)

prijateljski medosebni odnosi

sproščena komunikacija

majhna razlika v starosti med člani tima

velika razlika v starosti med člani tima

sprotno timsko načrtovanje pedagoškega dela

vsakodnevno timsko izvajanje pedagoškega dela

redna timsko evalvacija pedagoškega dela

sprotno podajanje povratnih informacij o vsebini dela

sprotno podajanje povratnih informacij o odnosu med…

seznanjenost s strokovnimi spoznanji s področja…

spoštovanje skupnih dogovorov

skupno reševanje problemov

medsebojna pomoč in skrb

primerna delitev dela v timu

primerna mesečna plača

odkritost članov tima

prijaznost članov tima

aktivno poslušanje v timu

preverjanje razumevanja vsebine, izrečene v timu

argumentiranje članov tima

izražanje pohval drugim članom tima

sprejemanje pohval od drugih članov tima

neargumentirano izražanje obtožb s strani drugih članov…

izražanje lastnih želja

upoštevanje želja drugih v timu

drugo

Delovno mesto vpliva na najino medsebojno komunikacijo

šola vrtec



52 
 

S t-testom za neodvisne vzorce sem raziskala,  pri katerih dejavnikih se pojavljajo statistične 

pomembne razlike med vrtcem in šolo. Na osnovi grafičnega prikaza rezultatov sem torej 

predvidevala, da se statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli 

pojavljajo pri izbiri dejavnikov kot so npr. drugo, izražanje pohval drugim članom tima, 

sprotno podajanje informacij o vsebini dela, velika razlika v starosti med člani tima in pa 

pomanjkanje časa. 

Tabela 1: Tabelarni prikaz t-testa za primerjavo dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost 

komunikacije, med vrtcem in šolo. 

  Mvrtec Mšola SE T df P 

pomanjkanje časa 3,61 3,28 0,24 1,39 94 0,167 

predhodno dobro poznavanje drugih članov tima 3,24 3,45 0,24 -0,83 94 0,411 

večja lastna izkušenost s timskim delom 3,86 3,85 0,17 0,04 94 0,971 

večja izkušenost drugih članov tima s timskim 

delom 3,73 3,89 0,18 -0,9 92 0,37 

dobra šolska/vrtčevska klima (vzdušje) 4,82 4,83 0,12 -0,12 94 0,907 

prijateljski medosebni odnosi 4,45 4,35 0,18 0,53 95 0,601 

sproščena komunikacija 4,77 4,66 0,12 0,91 93 0,365 

majhna razlika v starosti med člani tima 2,29 2,13 0,25 0,64 95 0,527 

velika razlika v starosti med člani tima 2,35 2,1 0,25 0,97 95 0,333 

sprotno timsko načrtovanje pedagoškega dela 4,08 4,11 0,17 -0,14 94 0,885 

vsakodnevno timsko izvajanje pedagoškega dela 4,1 4,15 0,17 -0,24 94 0,809 

redna timsko evalvacija pedagoškega dela 3,92 3,96 0,19 -0,2 95 0,838 

sprotno podajanje povratnih informacij o vsebini 

dela  4,4 4,13 0,17 1,57 94 0,119 

sprotno podajanje povratnih informacij o odnosu 

med člani tima 4,1 3,87 0,2 1,15 94 0,252 

seznanjenost s strokovnimi in znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela 3,49 3,33 0,22 0,71 95 0,481 

spoštovanje skupnih dogovorov 4,8 4,75 0,1 0,44 95 0,66 

skupno reševanje problemov 4,71 4,81 0,1 -1,02 93 0,309 

medsebojna pomoč in skrb 4,8 4,83 0,1 -0,35 94 0,724 

primerna delitev dela v timu 4,51 4,55 0,17 -0,26 94 0,796 

primerna mesečna plača 3,41 3,19 0,28 0,78 95 0,436 

odkritost članov tima 4,57 4,64 0,15 -0,45 94 0,657 

prijaznost članov tima 4,67 4,6 0,13 0,55 95 0,582 

aktivno poslušanje v timu 4,68 4,75 0,11 -0,65 93 0,519 

preverjanje razumevanja vsebine, izrečene v timu 4,1 3,87 0,16 -0,43 93 0,666 

argumentiranje članov tima 3,49 3,33 0,16 -0,52 81,9 0,606 

izražanje   pohval drugim članom tima 4,8 4,75 0,15 1,25 94 0,214 

sprejemanje pohval od drugih članov tima 4,71 4,81 0,16 0,74 92 0,458 

neargumentirano izražanje obtožb in kritik strani 

drugih članov tima 4,8 4,83 0,16 0,38 94 0,704 

izražanje lastnih želja 4,51 4,55 0,16 -0,66 94 0,51 

upoštevanje želja drugih v timu  3,41 3,19 0,15 0,92 92 0,358 

drugo (dopišite): 4,57 4,64 1 -1,98 10 0,076 
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(Opombe:  Mvrtec – aritmetična sredina za strokovne delavce v vrtcu; Mšola – aritmetična sredina za 
strokovne delavce v vrtcu; SE - standardna napaka; t - testna t statistika; df- prostostne stopnje; p - 
raven statistične pomembnosti). 

S t- testom za neodvisna vzorca nisem ugotovila statistično pomembnih razlik med 

strokovnimi delavci v vrtcu in šoli v pripisovanju vpliva navedenih dejavnikov na kakovostno 

in učinkovito komunikacijo pri timskem delu.  

7.2 Odnos med zaznavanjem elementov sodelovalne kulture in  zaznavanjem kakovosti 

komunikacije v timu. 

Naslednje raziskovalno vprašanje se je glasilo, kakšen je odnos med zaznavanjem elementov 

sodelovalne kulture in zaznavanjem kakovosti komunikacije v timu. S hipotezo 1 sem 

predvidevala, da večina anketiranih strokovnih delavcev v vrtcu in šoli v svojem delovnem 

okolju prepoznava sodelovalno kulturo. 

Pri raziskovanju sem najprej uvedla in izračunala novo spremenljivko komunikacija kot 

povprečje postavk pri 11. vprašanju, s katerimi sem merila različne vidike uspešne 

komunikacije. Pred tem sem postavke tudi ustrezno obrnila. Potem sem za preverjanje razlik 

med sodelovalno in individualistično usmerjenimi kulturami v komunikaciji izvedla t-test za 

neodvisna vzorca. 

Tabela 2: Tabelarni prikaz t-testa za neodvisna vzorca za preverjanje razlik med kolektivno in 

individualistično kulturo v komunikaciji. 

Msod. Mindiv. SE T Df p 

komunikacija 3,95 3,21 0,27 2,72 7,32 0,028 

(Opombe: Msod. – aritmetična sredina za sodelovalno usmerjene udeležence; Mindiv. – aritmetična 
sredina za individualistično  usmerjene udeležence; SE ‒ standardna napaka; t ‒ testna t statistika; df ‒  
prostostne stopnje; p ‒ raven statistične pomembnosti). 

Najprej sem ugotovila, da je 8 anketirancev ocenilo kulturo v svoji ustavi kot 

individualistično, 89 pa kot sodelovalno naravnano. Hipotezo 1 torej lahko na osnovi 

dobljenih podatkov potrdim. Nato sem z Levenovim testom ugotovila, da varianci skupin 

nista homogeni (F = 11,49, p < 0,028), zato sem uporabila popravek za neenake variance. S t-

testom sem prišla do ugotovitve, da se anketiranci s sodelovalno kulturo v svoji ustanovi 

statistično pomembno razlikujejo od udeležencev z individualistično kulturo, in sicer so imeli 

anketiranci s sodelovalno kulturo višje povprečje v komunikaciji udeleženci s sodelovalno 

kulturo, saj ocenjujejo svojo komunikacijo kot bolj uspešno.  
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7.3 Načini komunikacije pri  strokovnih delavcih v vrtcu in šoli. 

Raziskovalno vprašanje, na kakšne načine strokovni delavci v vrtcu in šoli komunicirajo med 

seboj, je bilo naslednje, ki sem si ga zastavila. Strokovni delavci v vrtcu in šoli pri timskem 

delu med seboj komunicirajo na različne načine. Posamezne načine komunikacije so 

strokovni delavci ocenjevali z vidika pogostosti z ocenami 1‒5,  pri čemer pomeni 1 – nikoli 

in 5 – vedno.  

 

Slika 6: Grafični prikaz pogostosti komuniciranja z drugim strokovnim delavcem pri timskem 

delu v vrtcu in šoli. 

Pri anketiranih strokovnih delavcih v vrtcu po pogostosti močno izstopa komuniciranje v 

osebnem pogovoru (M=4,62). Sledi komuniciranje prek telefona M=2,82) in prek telefonskih 

sporočil SMS (M=2,7). Najmanj pogosto strokovni delavci v vrtcu komunicirajo prek 

facebooka (M=1,54). 

Tudi v  šoli večina strokovnih delavcev najpogosteje komunicira s sodelavcem v osebnem 

pogovoru (M=4,65). Na podlagi povprečnih vrednosti ocen pogostosti uporabe različnih 

načinov komuniciranja ugotovimo, da strokovni delavci v šoli v primerjavi s strokovnimi 

delavci v vrtcu, izražajo podobne rezultate: najpogosteje komunicirajo prek telefona 

(M=2,78), sledijo telefonska sporočila SMS (M=2,52), najmanj pogosto pa tudi oni 

komunicirajo prek facebooka (M=1,13). 

Strokovni delavci v vrtcu in šoli so lahko tudi sami opredelili svoj način in pogostost 

komuniciranja pri timskem delu in pod možnostjo drugo navedli še komuniciranje preko 

viberja in ustno komuniciranje na štiri oči. Na podlagi prikazanih rezultatov lahko 

ugotovimo,da dajejo strokovni delavci v vrtcu in šoli o svojih načinih komunikacije v timu 

dokaj podobne odgovore.   
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7.4 Komunikacija med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli pri posameznih etapah 

timskega dela in pri razreševanju konfliktov pri timskem delu. 

Komunikacija se odvija v vseh treh etapah timskega dela, tj. v etapi timskega načrtovanja, v 

etapi timskega izvajanja ter v etapi timskega evalviranja dela. Komunikacija je pomembna 

tudi pri timskem razreševanju konfliktov, ki se jim pri skupnem timskem delu ni mogoče 

izogniti.  

Značilnosti komunikacije v timu so strokovni delavci v vrtcu in šoli prepoznavali na podlagi 

pojavljanja pri skupnem pedagoškem delu in ocenjevali njihovo pogostost 1‒5, pri čemer 

pomeni 1 – nikoli in 5 – vedno.  

Z raziskovalnim vprašanjem, kakšna je komunikacija med strokovnimi delavci v vrtcu ali šoli 

pri posameznih etapah timskega dela; pri timskem načrtovanju, pri timskem izvajanju in pri 

timski evalvaciji ter pri reševanju  komunikacijskih problemov pri timskem delu, sem želela 

raziskati in primerjati značilnosti komunikacije med vzgojitelji ter pomočniki vzgojiteljev v 

delovnem okolju vrtca in med učitelji ter vzgojitelji v delovnem okolju šole.  

Opise značilnosti sem najprej razdelila po etapah, kar pomeni, da sem jih ločila med seboj, in 

sicer posebej opise za timsko načrtovanje dela, timsko izvajanje dela, timsko evalvacijo dela 

ter timsko razreševanje konfliktov nastalih pri timskem delu. 

KOMUNIKACIJA PRI TIMSKEM NAČRTOVANJU DELA 

 

Slika 7: Grafični prikaz povprečnih vrednosti za timsko načrtovanje dela strokovnih delavcev 

v vrtcu in šoli. 

Kot najpomembnejšo  značilnost komunikacije, ki se pogosto pojavi pri njihovem timskem 

načrtovanju dela, so ocenili skupno sprejemanje končnih odločitev (M=4,0). Takoj za tem ji 

po pogostosti sledi skupno prispevanje, argumentiranje in zagovarjanje idej za delo (M=3,9) 

ter obojestransko komentiranje idej drug drugemu (M=3,8). 
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Pri strokovnih delavcih v šoli pa je za timsko načrtovanje dela najpogosteje ravno tako 

oziroma še bolj zastopano skupno sprejemanje odločitev (M=4,6).  Temu po pogostosti sledita 

skupno prispevanje, argumentiranje in zagovarjanje idej za pedagoško delo (M=4,2) ter 

vzajemno komentiranje idej (M=3,9). 

Največja razlika pri izbiri značilnosti, ki se pri timskem načrtovanju dela strokovnih delavcev 

najpogosteje pojavlja, je med vrtcem in šolo pri prvi značilnosti. Tako za strokovne delavce v 

vrtcu kot za strokovne delavce v šoli se pri njihovem delu pojavlja pogosto, pa vendar večkrat 

v šoli (M=4,6) kot pa v vrtcu (M=4,0). 

KOMUNIKACIJA PRI TIMSKEM IZVAJANJU DELA 

 

Slika 8: Grafični prikaz povprečnih vrednosti za timsko izvajanje dela strokovnih delavcev v 

vrtcu in šoli. 

Strokovni delavci v vrtcu in šoli so ocenjevali pogostost dveh trditev, ki opisujejo 

komunikacijo med njimi pri njihovem timskem izvajanju pedagoškega dela. Anketirani 

strokovni delavci v vrtcu (M=3,4) in šoli (M=3,7) ocenjujejo njihovo neverbalno 

komunikacijo kot pogostejšo značilnost komunikacije, ki se pojavlja pri njihovem timskem 

izvajanju dela. Manj pogosta je za strokovne delavce v vrtcu (M=2,0) ter tudi za strokovne 

delavce v šoli (M=2,1) značilnost komunikacije, ki opisuje prekinjanje med govorjenje pri 

timskem izvajanju dela. Ponovno so pri obeh trditvah višje povprečne vrednosti pri odgovorih 

strokovnih delavcev v šoli, vendar lahko na podlagi grafičnega prikaza predvidevamo, da so 

razlike med njihovimi ocenami in ocenami strokovnih delavcev v vrtcu zelo majhne.  
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KOMUNIKACIJA PRI TIMSKI EVALVACIJI DELA 

Slika 9: Grafični prikaz povprečnih vrednosti za timsko evalvacijo dela strokovnih delavcev v 

vrtcu in šoli. 

V grafičnem prikazu lahko razberemo pogostost trditev, ki opisujejo značilnosti komunikacije 

pri timski evalvaciji dela med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli. Tako strokovni delavci v 

vrtcu (M=4,0) kot strokovni delavci v šoli (M=4,4) navajajo, da pri timski evalvaciji 

najpogosteje prisluhnejo drug drugemu. Ravno tako so oboji, tako strokovni delavci v vrtcu 

(M=3,1) kot strokovni delavci v šoli (M=3,3) ocenili, da je izmed danih značilnostih, ki se 

pojavljajo pri timski evalvaciji dela, najmanj pogosta pozornost na usklajenost besedne z 

nebesedno komunikacijo. Trditvi, ki opisujeta, da člana tima pri timski evalvaciji izražata 

mnenje jasno in argumentirano ter da razjasnjujeta nejasnosti s postavljanjem vprašanj, se 

pogosteje pojavljata pri strokovnih delavcih v šoli, čeprav v grafičnem prikazu lahko vidimo 

in predvidevamo, da je razlika med njihovimi  ocenami  ter ocenami strokovnih delavcev v 

vrtcu zelo majhna. 

KOMUNIKACIJA PRI TIMSKEM RAZREŠEVANJU KONFLIKTOV 

 

Slika 10: Grafični prikaz povprečnih vrednosti za timsko razreševanje konfliktov strokovnih 

delavcev v vrtcu in šoli. 
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Konflikti, ki nastanejo pri timskem delu, so pogost pojav. Nastanejo lahko v vseh etapah  

timskega dela tj, pri timskem načrtovanju, timskem izvajanju in timski evalvaciji 

pedagoškega dela. V praksi se jim ni moč izogniti. Kako oz. s kakšno komunikacijo pa te 

konflikte strokovni delavci v vrtcu in šoli razrešujejo, je bilo naslednje kar me je zanimalo.  

Strokovni delavci  v vrtcu in šoli so tako lahko izbirali in ocenili pogostost uporabe štirih 

načinov komunikacije oziroma sporočil, ki jih uporabljajo pri razreševanju konfliktov pri 

svojem timskem delu z drugim strokovnim delavcem. 

V vrtcu so strokovni delavci kot najpogostejši način komunikacije pri reševanju konfliktov 

izbrali trditev, ki opisuje uporabo »mi sporočil« (moramo/morava) (M=3,3). Tokrat je bilo pri 

izbiri in oceni te trditve njihovo povprečje malo večje kot pa povprečje strokovnih delavcev v 

šoli, ki so sicer ravno to trditev izbrali kot najpogostejšo za razreševanje konfliktov (M=3,2). 

Kot drugi način najpogostejši komunikacije oziroma sporočil, ki jih uporabljajo pri 

razreševanju konfliktov so tako strokovni delavci v vrtcu kot strokovni delavci v šoli izbrali 

jaz sporočila (želim, pričakujem …), nato brezosebna sporočila (treba je …). Kot najmanj 

pomembna, uporabljena in zaželena sporočila pri razreševanju konfliktov pri njihovem delu v 

tandemu, so tako strokovni delavci v vrtcu (M=1,6) kot strokovni delavci v šoli (M=1,4), 

ocenili uporabo ti sporočil (moraš). 

7.5 Mnenja strokovnih delavcev v vrtcu in šoli o tem, kako različne vrste komunikacije 

prispevajo k učinkovitosti timskega dela. 

V raziskavi sem želela ugotoviti, kako po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu in šoli različne 

vrste komunikacije prispevajo k učinkovitosti timskega dela Strokovni delavci v vrtcu in šoli 

so pri različnih vrstah komunikacije izrazili svoje mnenje o njihovem vplivu na učinkovitost 

timskega dela Svoje mnenje so ocenjevali z ocenami 1‒5, pri čemer pomeni 1 ‒ ne vpliva in 5 

‒ zelo vpliva.  

Anketiranci so pri ocenjevanju pomembnosti vpliva različnih izbranih vrst komunikacije na 

učinkovitost timskega dela lahko poljubno dopisali tudi druge dejavnike, med katerimi so 

izpostavili npr.  ukazovalno komunikacijo in veselje do dela z otroki.   
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Slika 11: Grafični prikaz povprečnih vrednost o pripisanem vplivu različnih vrst komunikacije  

na učinkovito timsko delo v vrtcu in šoli. 

Strokovni delavci v vrtcu navajajo, da k učinkovitemu timskemu delu najpomembneje 

prispeva aktivno poslušanje med člani tima (M=4,69). Takoj za tem je po velikosti vpliva 

večina izbrala vpliv sproščene komunikacije (M=4,69). Kot tretja po vplivu k učinkovitemu 

timskemu delu je bila izbrana vrsta komunikacije, ki opisuje izražanje pohval drugim članom 

tima (M=4,33). Najmanj pomemben vpliv so strokovni delavci v vrtcu prepisali izbiri drugo 

(M=2,14). 

Strokovni delavci v šoli pa imajo še višje povprečje kot strokovni delavci v vrtcu pri izbiri 

vrste komunikacije, ki vpliva na učinkovitost timskega dela. Izpostavili so vpliv aktivnega 

poslušanja (M=4,88) in vpliv sproščene komunikacije (M=4,67), ki je zanje po vplivu enako 

kot v vrtcu na drugem mestu, vendar tudi tokrat z višjim povprečjem. Kot tretja po vplivu je 

bila tudi pri njih izbrana vrsta komunikacije, ki opisuje izražanje pohval drugim članom tima 

(M=4,34). Tudi strokovni delavci v šoli so prepisali kot najmanj pomemben vpliv izbiri drugo 

(M=2,75), vendar z višjim povprečjem kot strokovni delavci v šoli. 

Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju lahko na podlagi grafičnega prikaza rezultatov 

predvidevamo, da strokovni delavci v vrtcu in šoli izražajo podobna mnenja glede izbire 

pomembnosti vpliva različnih vrst komunikacije na učinkovitost timskega dela, saj med 

njihovimi odgovori ne prihaja do velikih odstopanj.  
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7.6 Najpogostejše ovire in problemi v komunikaciji in njihov vpliv na učinkovito timsko 

delo?  

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem sem hotela ugotoviti najpogostejše ovire in problemi 

v komunikaciji in kakšen vpliv imajo na učinkovito timsko delo. Konflikti se pojavljajo pri 

vsakem timskem delu in se jim ni moč izogniti.   

Strokovni delavci so ocenjevali vpliv šestih najpogosteje zastopanih ovir in konfliktov, ki 

vplivajo na učinkovitost timskega dela, lahko pa so dodali tudi dejavnike po lastni izbiri. Pod 

drugo so torej navedli še negiranje drug drugega, hierarhijo odnosov ter enakovrednost. 

 

Slika 12: Grafični prikaz ovir in konfliktov v komunikaciji ter njihovega vpliva na učinkovitost 

timskega dela v vrtcu in šoli. 

Iz grafičnega prikaza v sliki 12 lahko razberemo, da so strokovni delavci v vrtcu kot 

najmočnejši vpliv ovir in konfliktov na timsko delo izbrali in izpostavili posmehovanje 

(M=3,98). Za tem so pomembno moč pripisali vplivu prekinjanja drug drugega (M=3,9) ter 

nenehnega tekmovanje za besedo (M=3,82). Kot najmanj vpliven konflikt, so strokovni 

delavci v vrtcu prepisali neusklajenosti verbalne in neverbalne komunikacije (M=3,7). 

Tudi strokovni delavci v šoli kot  najbolj vpliven izvor konflikta, enako kot strokovni delavci 

v vrtcu, vendar z višjim povprečjem, pripisujejo posmehovanju (M=4,54). Sledi prekinjanje 

drug drugega (M=4,21) in nenehno tekmovanje za besedo (M=4,11). Tudi pri teh dveh izvorih 

konfliktov je povprečje odgovorov v šoli večje kot povprečje odgovorov strokovnih delavcev 

v vrtcu. Kot najmanj vpliven konflikt pa so strokovni delavci v šoli pripisali neusklajenosti 

verbalne in neverbalne komunikacije (M=3,37) in šele nato dejavnikom po lastni izbiri 

(drugo) (M= 3,6). Pri tem so se torej razlikovali od odgovorov strokovnih delavcev v vrtcu.  

Iz grafičnega prikaza v sliki 12 lahko razberemo veliko odstopanje odgovorov strokovnih 

delavcev v vrtcu od odgovorov strokovnih delavcev v šoli, pri izbiri pomembnosti vpliva 

konflikta na učinkovitost timskega dela, ki nastane zaradi dejavnikov opisanih pod 
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odgovorom drugo. Tu je povprečje odgovorov strokovnih delavcev v šoli (M=3,6), večje od 

povprečja odgovorov strokovnih delavcev v vrtcu (M=1,83). Slednje nam pove, da so se v 

večini ravno strokovni delavci v šoli odločili za dejavnik drugo ter znotraj njega dodali še 

druge konflikte in probleme, ki vplivajo na učinkovitost timskega dela, med katere so zapisali 

nereagiranje drug drugega, hierarhija odnosov in enakovrednost. 

7.7 Razlike v komunikaciji pri timskem delu v vrtcu in šoli. 

Raziskavo sem nadaljevala s postavitvijo raziskovalnega vprašanja, kako se komunikacija pri 

timskem delu v vrtcu in šoli razlikujeta. S hipotezo 3 sem predvidela, da razlike v 

komunikaciji pri timskem delu med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli niso statistično 

pomembne.  

Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju sem pri raziskovanju uporabila novo spremenljivko 

komunikacija, ki predstavlja izračun povprečij postavk pri vprašanju 11, s katerimi sem 

merila različne vidike  komunikacije. To spremenljivko sem namreč že uvedla pri drugem 

raziskovalnem vprašanju. 

Pri raziskavi sem uporabila t-test za neodvisna vzorca in z njim preverila ali prihaja do 

statistično pomembnih razlik v komunikacije med strokovnimi delavci pri timskem delu v 

vrtcu in šoli. 

Tabela 3: Tabelarni prikaz t-testa dveh neodvisnih vzorcev za preverjanje razlik v 

komunikaciji pri timskem delu v vrtcu in šoli. 

  
Mvrtec Mšola SE T Df p 

komunikacija 3,80 3,98 0,09 -1,91 96 0,06 

(Opombe.  Mvrtec – aritmetična sredina za strokovne delavce v vrtcu; Mšola – aritmetična sredina za 
strokovne delavce v šoli; SE ‒ standardna napaka; t ‒ testna t statistika; df ‒ prostostne stopnje; p ‒ 
raven statistične pomembnosti). 

Najprej sem z Levenovim testom ugotovila,  da se varianci skupin ne razlikujeta statistično 

pomembno (F = 2,01, p = 0,159). S t-testom za neodvisna vzorca nisem ugotovila statistično 

pomembnih razlik med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli v ocenjevanju komunikacije, 

čeprav se razlike približujejo statistični pomembnosti. Višje povprečje imajo strokovni 

delavci v šoli. Hipotezo 3 lahko torej na osnovi pridobljenih podatkov potrdim.  
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7.8 Razlike v komunikaciji pri timskem delu v vrtcu in šoli glede na delovno dobo 

strokovnih delavcev. 

Kako se komunikacija v šolskih in vrtčevskih timih razlikuje glede na delovno dobo 

strokovnih delavcev je bilo naslednje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila. Glede na 

število let dela v vzgoji in izobraževanju vseh strokovnih delavcev tako v vrtcu kot v šoli, me 

je tokrat zanimalo, kako strokovni delavci v vrtcu in kako strokovni delavci v šoli ocenjujejo 

komunikacijo z drugim strokovnim delavcem pri timskem delu. Rezultate sem najprej 

prikazala v tabeli, nato pa sem v nadaljevanju naredila še dva ločena grafična prikaza 

rezultatov, posebej za vrtec in posebej za šolo. 

Tabela 4: Tabelarni prikaz odgovorov strokovnih delavcev v vrtcu in šoli, ki predstavljajo 

njihove ocene o komunikaciji pri timskem delu, glede na število let dela v vzgoji in 

izobraževanju. 

 samo 

najnujnejše 

informacije 

o vsem v zvezi s 

pedagoškim delom 

sproščena in dvosmerna 

komunikacija 

Drugo Skupaj 

do 5 let 2 (10 %) 3 (14 %) 15 (71 %) 1 (5 %) 21 (100 %) 

6-10 let 1 (6 %) 1 (6 %) 
14 (88 %) 

0 (0 %) 16 (100 %) 

11-20 let 0 (0 %) 1 (4 %) 24 (96 %) 0 (0 %) 25 (100 %) 

21-30 let 1 (6 %) 3 (17 %) 14 (78 %) 0 (0 %) 18 (100 %) 

31 let ali več 0 (0 %) 1 (5 %) 17 (89 %) 1 (5 %) 19 (100 %) 

Skupaj 4 (4 %) 9 (9 %) 84 (85 %) 2 (2 %) 99 (100 %) 

 
VRTEC: 

 

Slika 13: Grafični prikaz odstotkov odgovorov strokovnih delavcev v vrtcu o komunikaciji pri 

timskem delu glede na število let dela v vzgoji in izobraževanju. 
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ŠOLA: 

 

Slika 14: Grafični prikaz odstotkov odgovorov strokovnih delavcev v šoli o komunikaciji pri 

timskem delu glede na število let dela v vzgoji in izobraževanju. 

Iz grafičnih prikazov v sliki 13 in sliki 14 lahko razberemo, da je največje odstopanje v 

odgovorih med strokovnimi delavci v vrtcu in šoli z različnim številom let dela v vzgoji in 

izobraževanju ravno pri izbiri sproščene in dvosmerne komunikacije pri timskem delu, ki je 

pri obeh tudi najbolj zastopana. Medtem ko je v vrtcu, v skupini z delovno dobo 6‒10 let (12 

%) taka komunikacija najbolj pomembna, je v šoli v enaki skupini, tj. 6‒10 let, slednja 

pomembna le za 2 (2 %) strokovna delavca. V šoli je namreč sproščena in dvosmerna 

komunikacija pogosta pri anketirancih z delovno dobo 11‒20 let (14 %) ter ravno tako pri 

anketirancih z delovno dobo 21‒30 let (14 %). V vrtcu je takšna komunikacija najmanj 

pogosto prisotna pri anketirancih z najvišjo delovno dobo 31 let ali več (8 %). 

Za ostale možnosti izbire ocene o komunikaciji med strokovnimi delavci pri timskem delu se 

anketiranci tako v vrtcu kot v šoli niso odločili, ne glede na to koliko let že delajo v vzgoji in 

izobraževanju. Majhen delež anketirancev se je torej odločil drugače. Tako npr. o vsem kar je 

v zvezi s pedagoškim delom v vrtcu največ komunicirajo strokovni delavci v skupini do 5 let 

(3 %), medtem ko se v šoli takšna komunikacija največkrat pojavi le v skupini 31 let in več (2 

%). Komunikacija, pri kateri si strokovni delavci izmenjujejo le najnujnejše informacije v 

zvezi z delom, je večkrat zastopana v vrtcu (4 %) kot pa v šoli (1 %) in sicer tudi v različnih 

skupinah let dela v vzgoji in izobraževanju, vendar so ravno tako njihove vrednosti zelo 

majhne in zato nepomembne. Trditev, ki opisuje, da strokovna delavca med seboj pri timskem 

delu nič ne komunicirata, ni izbral nihče, kar je zelo pozitivna ugotovitev, ki kaže na 

pripadnost timu in komuniciranju znotraj njega. 
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Anketiranci so imeli možnosti izbire danimi opisi komunikacije, seveda pa so lahko dodali 

tudi opise po lastni izbiri. Naj omenim, da so se za to možnost odločila samo dva strokovna 

delavca v šoli in še to tista dva, ki sta v skupinah z najnižjo in najvišjo delovno dobo v vzgoji 

in izobraževanju. Pod drugo sta o svoji oceni komunikacije z drugim strokovnim delavcem pri 

delu v tandemu navedla: 

─ Vsa leta strokovno, sproščeno, spoštljivo in kulturno sodelujeva. 

─ Odvisno s kom komuniciram. 

Analiza odgovorov na vprašanje, kako strokovni delavci v vrtcu in šoli z različnim številom 

let dela v vzgoji in izobraževanju ocenjujejo svojo komunikacijo pri delu v tandemu, je 

pokazala, da je večina anketirancev tako v vrtcu kot v šoli s svojo komunikacijo zadovoljnih. 

V vrtcih so tega mnenja bolj strokovni delavci z manjšim številom let dela v vzgoji in 

izobraževanju, medtem ko se takšna komunikacija v šolah pojavlja bolj pri strokovnih 

delavcih z večjim številom let dela v vzgoji in izobraževanju. 

7.9 Razlike v komunikaciji pri timskem deli glede na delovno mesto strokovnih delavcev 

v vrtcu in v šoli. 

Kako se komunikacija v šolskih in vrtčevskih timih razlikuje glede na delovno mesto 

strokovnih delavcev je bilo naslednje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila. Glede na 

v vzgoji in izobraževanju vseh strokovnih delavcev tako v vrtcu kot v šoli, me je tokrat 

zanimalo kako strokovni delavci v vrtcu in kako strokovni delavci v šoli ocenjujejo 

komunikacijo z drugim strokovnim delavcem pri timskem delu. Rezultate sem najprej 

prikazala v tabeli, nato pa sem v nadaljevanju naredila še dva ločena grafična prikaza 

rezultatov, posebej za vrtec in posebej za šolo. 

Tabela 5: Tabelarni prikaz odgovorov strokovnih delavcev, ki predstavljajo ocene o njihovi 

komunikaciji pri timskem delu, glede na njihovo trenutno delovno mesto v vrtcu in šoli. 

 samo 

najnujnejše 

informacije 

o vsem v zvezi s 

pedagoškim 

delom 

sproščena in 

dvosmerna 

komunikacija 

Drugo Skupaj 

pomočnik 

vzgojiteljice 

2 (9 %) 2 (9 %) 18 (82 %) 0 (0 %) 22 (100 %) 

vzgojiteljica v vrtcu 1 (4 %) 3 (13 %) 20 (83 %) 0 (0 %) 24 (100 %) 

vzgojiteljica v šoli 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (100 %) 0 (0 %) 6 (100 %) 

učiteljica v šoli 1 (3 %) 2 (7 %) 26 (90 %) 0 (0 %) 29 (100 %) 

Drugo 0 (0 %) 2 (11 %) 14 (78 %) 2 (11 %) 18 (100 %) 

skupaj 4 (4 %) 9 (9 %) 84 (85 %) 2 (2 %) 99 (100 %) 
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Naj pri analizi tega cilja najprej izhajam iz frekvenčnega prikaza rezultatov pri prvem 

raziskovalnem vprašanju (glej sliko 5), kjer so strokovni delavci v vrtcu in šoli ocenili vpliv 

dejavnika, v našem primeru torej vpliv delovnega mesta, na medsebojno komunikacijo pri 

timskem delu. Rezultati so pokazali, da se odgovori strokovnih delavcev vrtcu in šoli med 

seboj drastično ne razlikujejo, kljub temu pa je povprečje mnenj o pomembnosti vpliva tega 

dejavnika na komunikacijo pri strokovnih delavcih v šoli večje (M=2,06), kot pa pri 

strokovnih delavcih v vrtcu (M=1,94). Naj omenim še, da je bil ravno vpliv delovnega mesta 

med vsemi drugimi dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost timskega dela, iz strani ocen 

strokovnih delavcev tako v vrtcu kot v šoli, izbran za najšibkejšega. 

Iz tabele 18 lahko razberemo, da tudi tisti, ki delajo na različnih delovnih mestih v vrtcu in 

šoli, zaznavajo komunikacijo z drugim strokovnim delavcem pri delu v tandemu. Največji 

delež tako strokovnih delavcev v vrtcu kot strokovnih delavcev v šoli je to komunikacijo 

ocenil kot sproščeno in dvosmerno (85 %). Med njimi so bili predvsem strokovni delavci v 

šoli, tj. vsi anketirani vzgojitelji v šoli (100 %) in visok delež anketiranih učiteljev v šoli (90 

%). Ostalih 10 % učiteljev v šoli opisuje svojo komunikacijo z drugim strokovnim delavcem 

kot komunikacijo o vsem, kar je v zvezi s pedagoškim delom (7 %) ali kot komunikacijo 

samo o najnujnejših stvareh (3 %).  

Anketirani strokovni delavci v vrtcu so se večinoma opredeljevali za sproščeno in dvosmerno 

komunikacijo, med njimi sicer bolj vzgojitelji (83 %)  kot pa pomočniki vzgojitelja v vrtcu 

(82 %). Kot lahko vidimo, je razlika med njimi zelo majhna. Pri ostalih pomočnikih 

vzgojiteljev (18%) komunikacija z drugim strokovnim delavcem pri timskem delu poteka 

lahko samo o tistem, kar je v zvezi s pedagoškim delom (9 %) ali pa samo o najnujnejših 

stvareh (9 %). Ostalih 17 % vzgojiteljev v vrtcih je izbralo komuniciranje z drugim 

strokovnim delavcem o tistem, kar je v zvezi s pedagoškim delom (13 %) in komuniciranje z 

drugim strokovnim delavcem samo o najnujnejših stvareh (4 %).  

Tudi anketiranci, ki so opredelili svoje delovno mesto pod možnostjo drugo, so v večini 

odgovarjali, da je njihova komunikacija pri timskem delu sproščena in dvosmerna (78 %). 

Nekaj jih je odgovorilo, da komunikacija poteka le o tistem, kar je v zvezi s pedagoškim 

delom (11 %), nekaj pa je izbralo možnost drugo (11 %). 

Tudi strokovni delavci na različnih delovnih mestih se za trditev, ki opisuje, da strokovna 

delavca med seboj pri timskem delu nič ne komunicirata, niso odločili, kar je tudi tokrat 

pomembno in razveseljivo. 

Analiza odgovorov na vprašanje, kakšna je komunikacija v timih glede na delovno mesto 

strokovnih delavcev v vrtcu in v šoli (vzgojitelji v vrtcu, pomočniki vzgojitelja, vzgojitelji v 
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šoli, učitelji ali drugo) je pokazala, da je večina anketirancev na različnih delovnih mestih 

tako v vrtcu kot v šoli na splošno s komunikacijo zadovoljna. Za bolj objektiven prikaz 

rezultatov pa bi bil potreben izračun hi-kvadrat testa za testiranje razlik med skupinami.  

7.10 Zaznavanje enakovrednosti pri komunikaciji v timu. 

Eden od ključnih spodbudnih dejavnikov, ki vpliva na učinkovito timsko delo, je tudi 

zaznavanje enakopravnega odnosa pri timskem delu. Z raziskovalnim vprašanjem me je 

zanimalo še, kako strokovni delavci v vrtcu in šoli zaznavajo svojo enakovrednost pri 

komunikaciji v timu. S hipotezo 2 sem predvidevala, da večina strokovnih delavcev v šoli in 

vrtcu zaznava svojo enakovrednost pri komunikaciji v timu. 

 
Slika 15: Grafični prikaz zaznavanja lastnega položaja v odnosu do sodelavca v timu v vrtcu 

in šoli. 

Na podlagi rezultatov prikazanih z grafi v sliki 15 vidimo, da je največ strokovnih delavcev v 

vrtcu (76 %) in šoli (88 %) mnenja, da se pri komunikaciji pri timskem delu počutijo 

enakovredno. Hipotezo 2  lahko torej na osnovi pridobljenih podatkov potrdim.  

Na podlagi rezultatov v grafičnem prikazu v sliki 15 pa je zanimiva tudi primerjava med 

vrtcem in šolo pri odnosu podrejen ali nadrejen, saj se strokovni delavci v vrtcu v odnosu pri 

komunikaciji v timu bolj pogosto počutijo podrejeni (16 %), medtem ko je takšno zaznavanje 

odnosa pri strokovnih delavcih v šoli šibek (4 %). Je pa zato obratno pri zaznavanju 

nadrejenosti pri komunikaciji v timu, saj se tako počuti večji delež strokovnih delavcev v šoli 

(6 %) v primerjavi z manjšim deležem strokovnih delavcev v vrtcu (2 %). 

Strokovni delavci v vrtcu in šoli so imeli možnost, da zapišejo tudi še kakšen drug odnos oz. 

položaj, ki ga zaznavajo pri komunikaciji v timu, pa med danimi ni naveden. Tokrat so se za 

to možnost odločili bolj strokovni delavci v vrtcu (6 %), kot pa strokovni delavci v šoli (2 %). 

Pod drugo so torej navedli še: 

• Počutim se večinoma enakovredno, sodelavka je razredničarka, zato so redke 

posamezne stvari pričakovane, da so izvedene s strani razrednika. O vsem sem kot 
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druga učiteljica seznanjena, bodisi ustno ali pisno, zato se v tem najinem odnosu ne 

počutim podrejene. Menim, da je to zelo dobro. 

• Počutim se manjvredno. 

• Počutim se enakovredno, vendar pri določenih stvareh stopim korak nazaj. 

• Včasih se počutim podrejeno, večino pa kar enakovredno. 

Z raziskavo sem zajela vsa raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki sem si jih zastavila, in tako 

dosegla zastavljene cilje. Bistven cilj mojega diplomskega dela je bil torej raziskati in 

primerjati značilnosti komunikacije med vzgojiteljico ter pomočnico vzgojiteljice v delovnem 

okolju vrtca in med učiteljico ter vzgojiteljico v delovnem okolju šole. Želela sem ugotoviti in 

izpostaviti razlike in podobnosti, ki se pojavijo v komunikaciji pri timskem delu. 

Najpomembnejša je bila ugotovitev, da razlike, ki nastajajo pri timskem delu med 

strokovnimi delavci v vrtcu in šoli, sicer so, vendar niso statistično pomembne. Razveseljivo 

je tudi dejstvo, da je večina strokovnih delavcev tako v vrtcu kot v šoli nagnjenih k 

sodelovanju z drugim članom pri timskem delu ter da pri tem večina zaznava enakovrednost v 

njunem odnosu. Eden izmed glavnih in najpomembnejših razlogov, da lahko sploh delujejo 

timsko, je gotovo pogosto prepoznavanje sodelovalne kulture, ki prevladuje v njihovem 

delovnem okolju.   
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IV. ZAKLJUČEK 
Tako kot so medosebni odnosi pomembni pri vsakdanjem življenju so tudi pri doseganju  

poklicnega uspeha. Če jih želimo razvijati in ohranjati, se moramo naučiti temeljnih 

spretnosti, ki zajemajo področje medosebnega poznavanja, zaupanja, področje komunikacije, 

medsebojno sprejemanje in potrjevanje ter konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z 

odnosom (Lamovec, 1993). Z raziskavo sem preverjala vpliv različnih dejavnikov na 

kakovost komunikacije pri timskem delu. Močan vpliv na kakovost komunikacije ter 

medsebojne odnose strokovnih delavcev v timu ima vrtčevska/šolska klima oz. kultura. Tako 

strokovni delavci v vrtcu kot strokovni delavci v šoli so o vplivu vrtčevske/šolske kulture 

podobnega mnenja, kakšna pa je ta v njihovem delovnem okolju pa ni odvisno samo od njih, 

vendar ima pri njenem oblikovanju pomembno vlogo predvsem vodstvo, ki predstavlja zgled 

svojim zaposlenim. Od vodstva je namreč odvisno, kakšno vzdušje bo prevladovalo v nekem 

delovnem okolju. V različnih delovnih okoljih vrtcev in šol, prevladuje torej različna klima, ki 

prispeva k oblikovanju določene kulture šole oziroma vrtca. V raziskavi so anketiranci z 

izbiro opisa, ki označuje značilnosti njihovega delovnega okolja, označili tudi, katera kultura 

prevladuje v njihovem delovnem okolju, ki ji pripadajo. Ugotovitve raziskave nakazujejo na 

sodelovalno kulturo in dobro sodelovanje strokovnih delavcev v timih v vrtcu in šoli, kar je 

zelo pozitivno. Sodelovalna naravnanost med člani tima prinaša boljše počutje, odnose ter 

tudi boljšo komunikacijo, ki se prenaša tudi na delo z drugimi strokovnimi delavci, z otroki 

ter njihovimi starši. 

V raziskavi sem se najbolj posvetila raziskovanju komunikacije, njenih značilnostih ter vlogi 

pri timskem delu. Zanimale so me predvsem razlike v odgovorih v zvezi s komunikacijo 

strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcu in šoli. Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako 

močno komunikacija vpliva na učinkovitost timskega dela med strokovnimi delavci v vrtcu in 

šoli. Rezultati so pokazali, da so razlike pri primerjavi različnih vidikov komunikacije v vrtcu 

in šoli majhne in statistično nepomembne. Na kakovostne medosebne odnose in  

komunikacijo med člani tima razlika v delovnem mestu strokovnih delavcih v vrtcu in šoli 

bistveno ne vpliva, se pa pojavijo razlike pri oceni vpliva števila let dela v vzgoji in 

izobraževanju na komunikacijo v timu, saj šele starejši strokovni delavci v vrtcu z večjim 

številom let pri delu uporabljajo bolj sproščeno komunikacijo, medtem ko je v šoli slednja 

pomembna že pri mlajših strokovnih delavcih oziroma tistih z manjšim številom let dela v 

vzgoji in izobraževanju. Menim, da je k takim rezultatom v večji meri prispevala predvsem 

pozitivna osebna naravnanost strokovnih delavcev ter njihova zmožnost zaupanja drugemu 

strokovnemu delavcu v timu.  
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V zvezi s timskim delom me je zanimalo tudi,  katere vrste komunikacije pri strokovnih 

delavcih v vrtcu in šoli, vplivajo na njihov odnos z drugim članom tima. Analiza rezultatov je 

pokazala, da je tako strokovnim delavcem v vrtcu kot strokovnim delavcem v šoli za njihovo 

uspešno timsko delo najpomembnejše aktivno poslušanje drug drugega. Na osnovi aktivnega 

poslušanja strokovna delavca razumeta in preverita razumevanje določenega sporočila ter se 

tako izogneta napačnemu interpretiranju sporočila, ki pogosto vodi k nastanku konfliktov. 

Pri timskem pristopu dela lahko člani tima med seboj komunicirajo na različne načine. Ni 

nujno, da slednja dva komunicirata samo z osebnim pogovorom, celo priporočljivo je, da pri 

komunikaciji uporabljata tudi druge načine. Glede na to, da je v današnjem času vse bolj 

priljubljena in uporabna družabna spletna stran facebook, sem bila prepričana, da se veliko 

strokovnih delavcev poslužuje komuniciranja preko njega. Izkazalo se je, da temu ni tako. 

Možnost komunikacije preko facebooka se je pri strokovnih delavcih od vseh ostalih načinov 

komunikacije namreč znašla na zadnjem mestu. Strokovni delavci se torej med seboj 

največkrat osebno pogovarjajo ter komunicirajo na vse druge možne načine prej kot pa, da bi 

to počeli preko facebooka. Poleg tega da se največkrat osebno pogovarjajo, uporabljajo za 

prenos sporočil drug drugemu tudi e-mail, telefonska sporočila SMS, pisna sporočila ter šele 

na koncu sporočila, poslana preko facebooka.  

V strokovni literaturi sem zasledila, da so pri komunikaciji v timu glavni izvor konfliktov 

prav pomanjkanje zaupanja ter komunikacijski zapleti. Ko sem v raziskavi strokovne delavce 

vprašala po tem, so v večini odgovarjali, da je največji problem pri njihovi komunikaciji pri 

timskem delu predvsem posmehovanje, prekinjanje drug drugega pri govorjenju in pa 

nenehno tekmovanje za besedo. Za reševanje omenjenih problemov pri timskem delu, je po 

A. Polak (2007) priporočljiva učinkovita ter neprekinjena komunikacija ter predvsem uporaba 

mi sporočil (moramo…). Tako strokovni delavci v vrtcu kot v šoli so v zvezi z načinom 

reševanja konfliktov pri njihovem timskem delu v večini odgovorili, da pri razreševanju 

konfliktov uporabljajo mi sporočila (moramo/morava …), kar je zelo razveseljivo.   

Med samim procesom raziskave sem ves čas menila, da se strokovni delavci v šoli pri 

komunikaciji z drugim strokovnim delavcem pri timskem delu počutijo bolj enakovredne za 

razliko od strokovnih delavcev v vrtcu, ki naj bi se v primerjavi z njimi v komunikaciji  

počutili bolj neenakovredne. Rezultati raziskave so potrdili moje domneve, saj je res delež 

strokovnih delavcev v šoli, ki se pri svoji komunikaciji v timu počutijo enakovredno, večji kot 

pa delež strokovnih delavcev v vrtcu. Z mojimi domnevami se ujemajo tudi odgovori 

strokovnih delavcev v šoli, ki večkrat v komunikaciji zaznajo nadrejen položaj ter odgovori 

strokovnih delavcev v vrtcu, ki pa nasprotno večkrat zaznajo podrejen položaj v komunikaciji 

z drugim strokovnim delavcem pri timskem delu. Raziskava kaže, da večina strokovnih 
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delavcev v vrtcu in šoli zaznava svoj enakovreden položaj pri komunikaciji v timu, sama pa 

sem do teh rezultatov zadržana, saj menim, da je odnos med strokovnima delavcema v vrtcu 

pogosto neenakovreden. Moja predvidevanja so namreč oblikovana na podlagi lastnih opažanj 

odnosov in komunikacije med strokovnimi delavci v šoli ter na osnovi nalog, ki jih morajo 

izvajati pedagoški delavci. Tako je naloga vzgojitelja v vrtcu, da načrtuje, izvaja in pove 

pomočniku vzgojitelja, kaj se bo dogajalo v oddelku, torej ima vodilno vlogo v odnosu,  v 

čemer se odraža  neenakovreden položaj. Na podlagi izsledkov raziskave je torej različno 

zaznavanje položaja v medsebojnem odnosu ena bistvenih razlik v zvezi s timskim delom 

med strokovnimi delavci v vrtcu in med strokovnimi delavci v šoli. Kaj lahko naredimo sami, 

da bi lahko pripomogli k čim bolj enakovrednem odnosu z drugim članom tima? Neenako 

obravnavanje sodelavca pri timskem delu namreč lahko zelo prizadene in mu daje občutek 

manjvrednosti. Tako početje lahko preprečimo lahko že zelo zgodaj, že na začetku skupnega 

timskega dela s primerno delitvijo dela, z upoštevanjem predlogov in idej drugega, z odprto, 

dvosmerno komunikacijo, ipd.  

Ena od bistvenih ugotovitev raziskave je tudi ta, da se večina strokovnih delavcev tako v vrtcu 

kot v šoli glede na njihove odgovore v zvezi s komunikacijo zaveda njenega pomena pri 

timskem delu, sama pa se s tem ne strinjam. Do tega prepričanja sem prišla iz lastnih izkušenj 

in opažanj odnosov ter komunikacije pri timskem delu med strokovnimi delavci. Pogosto sem 

dobila občutek, da se večina sploh ne zaveda, kako s svojo komunikacijo do drugega člana 

tima vpliva na njun odnos. Menim, da se morajo pedagoški delavci bolj zavedati pomena in 

biti pozorni na neverbalno komunikacijo pri timskem delu, ki na podlagi strokovne literature 

velja za močnejšo od verbalne komunikacije. 

Na osnovi ankete in raziskave sem torej ugotovila nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno 

izboljšati, odpraviti in nekatere prednosti, ki jih je potrebno izkoristiti. Kot šibkost raziskave, 

ki sem jo izvedla, bi rada izpostavila vzorec anketirancev. Vzorec je zajemal 50 vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic v vrtcu ter 50 učiteljic ter vzgojiteljic, ki so zaposlene v prvem razredu 

osnovne šole, in ne predstavlja enako velikih podvzorcev glede na njihovo delovno mesto v 

njihovem delovnem okolju. 

Menim, da bi bilo potrebno vsem pedagoškim delavcem že v času študija zagotoviti tako 

negativno kot pozitivno izkušnjo s timskim delom v njihovem delovnem okolju. Za današnje 

študente je na fakulteti, ki predpisuje obvezno praktično delo v vrtcu in šoli, po mojem 

mnenju dobro zasnovano, da si pri praktičnem usposabljanju z delom v vrtcu in šoli pridobijo 

potrebna znanja, izkušnje in se začnejo zavedati pomena timskega dela. Tudi sama se na 

osnovi praktičnih izkušenj s timskim delom sedaj dejansko bolj zavedam, kako je medsebojna 
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komunikacija pri samem oblikovanju tima, predvsem pa pri vzpostavitvi in vzdrževanju 

dobrih medsebojnih odnosov v timu pomembna.  

Pri poznavanju timskega dela v vrtcu in šoli ni dovolj samo poznavanje teorije, vendar so 

pomembne predvsem izkušnje s timskim delom, na osnovi katerih se osebnostno in strokovno 

razvijamo. Mislim, da bi se morali vsi zaposleni strokovni delavci, še posebej starejši večkrat 

srečati s takšno obliko dela in slediti smernicam oziroma novostim v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu, ki izpostavljajo pomembnost timske oblike pedagoškega dela. Slednji bi se morali 

večkrat udeležiti tudi seminarjev ali delavnic na to temo. Seveda pa jih mora k temu nekdo 

spodbuditi. Menim, da  ima na tem mesto poglavitno nalogo prav vodstvo. Vodstvo bi namreč 

moralo že na začetku zaposlene večkrat vprašati po njihovih željah in mnenjih v zvezi z 

oblikovanjem tima. S tem bi preprečilo marsikatero nezadovoljstvo med strokovnimi delavci 

ter prispevalo k njihovi osebni zavzetosti za timsko delo ter k razvijanju občutka pripadnosti 

timu.  

Vsak pedagoški delavec bi moral biti zmožen timskega dela in učinkovite komunikacije pri 

svojem delu. Menim, da bi morali te dve kompetenci postati temeljni pogoj za opravljanje 

pedagoškega poklica v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega bi se morali vsi pedagoški delavci 

kot dobri in profesionalni vzgojitelji in učitelji začeti zavedati, kako naš odnos s sodelavcem 

vpliva na otroke. Zavedati bi se morali, da je svet prihodnosti svet, ki ga bodo ustvarili prav 

oni in bodo v tem svetu odražali naše znanje ter ravnanje. Naj se njihovo znanje ter ravnanje 

kaže torej v medsebojnem sodelovanju, zavedanju, razumevanju, enakopravnem sprejemanju 

ter navsezadnje tudi v kakovostnem komuniciranju. 
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VI. PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE 

Spoštovani! 
Sem Barbara Marić, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod 
mentorstvom dr. Alenke Polak pripravljam diplomsko delo z naslovom Komunikacija pri 
timskem delu v vrtcu in šoli, s katero želim raziskati komunikacijo, njene značilnosti in 
razlike v komunikaciji med vrtcem in šolo. Reševanje vprašalnika je anonimno, podatki bodo 
uporabljeni izključno za namene diplomskega dela. Prosim za vaše sodelovanje v raziskavi. 
Hvala! 

Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred izbranim odgovorom ali ga v tabeli 
obkrožite oziroma označite s križcem. 

1. Spol (obkrožite):   M      Ž 

2. Vaša izobrazba: 

a) vzgojitelj(-ica) predšolskih otrok ─ srednješolska izobrazba 
b) diplomiran(-a) vzgojitelj(-ica) predšolskih otrok ─ visokošolska izobrazba 
c) profesor(-ica) razrednega pouka ─ univerzitetna izobrazba 
d) magister(-ica) profesor(-ica) predšolske vzgoje – bolonjski magisterij 
e) drugo: ________________________________________ 

3. Delate: 
a)  v vrtcu     b)  v šoli  

4. Vaše delovno mesto je: 
a) pomočnik(-ca) 

vzgojitelja(-ce) v 
vrtcu 

b) vzgojitelj(-ica) v vrtcu 
c) vzgojitelj(-ica) v šoli 
d) učitelj(-ica) v šoli 

e) drugo: ____________ 

 

 
5. Koliko let že delate na pedagoškem področju? Število let: ___ (Dopolnite in izberite 

odgovor). 
a) Do 5 let 
b) 6 ─ 10 let 
c) 11 ─ 20 let 
d) 21 ─ 30  let 
e) 31 let ali več 

 

 

 

   

 



6. Glede na spodnje opise se opredelite, katere so značilnosti vašega delovnega okolja? 

a) V našem vrtcu/šoli, težimo k temu, da nastale probleme in konflikte rešujemo 
sproti ter skupaj z drugimi člani tima. Prav tako svoje osebne cilje in potrebe 
usklajujemo s cilji skupine. Osredotočeni smo na vzajemno usklajevanje, 
medsebojno povezanost in enotnost pri delu v tandemu, kjer prevladuje 
dvosmerna komunikacija. 
 

b) V našem vrtcu/šoli na naše delo v timu ne vpliva nihče. Vsi posamezni člani 
nekega tima težimo predvsem k temu, da naredimo tisto in samo tako kakor 
sami mislimo, da bo najbolje. V ospredju so najprej naše lastne potrebe in 
cilji. Nastale konflikte in probleme rešujemo sami, mnenja drugih članov tima, 
nas ne zanimajo. Pri delu v tandemu prevladuje predvsem enosmerna 
komunikacija. 
 

7. Kako ocenjujete  komunikacijo med vami in drugim strokovnim delavcem pri 
pedagoškem delu v vrtcu oziroma šoli? 
 

a) Med seboj ne komunicirava. 
b) Izmenjujeva si le najnujnejše informacije v zvezi z delom.  
c) Komunicirava  o vsem v zvezi s pedagoškim delom. Pri podajanju povratnih 

informacij o delu v timu pa sva še zelo zadržana, saj se bojiva, da bova drug 
drugega prizadela. Nekatere stvari raje zadrživa zase. 

d) Najina komunikacija v timu je pri vseh etapah timskega dela (timskem 
načrtovanju, timskem poučevanju in timski evalvaciji) sproščena in dvosmerna, 
temelji na spoštovanju, najini enakovrednosti ter vključuje sprotno izmenjavo 
mnenj ter odpravo konfliktov oz. nesporazumov v komunikaciji. 

e) Drugo:____________________________________________________________. 

 

8. Čim bolj natančno ocenite, kako po vašem mnenju spodaj navedeni dejavniki vplivajo na  
kakovost komunikacije pri timskem delu in s tem povezane odnose v timu. Ocenite z 
lestvico 1‒5, kar pomeni 1 ‒ ne vpliva, 3 ‒ srednje vpliva, 5 – vpliva. Lahko dodate tudi 
dejavnike po lastni izbiri.  
 

pomanjkanje časa 1  2 3 4 5 

predhodno dobro poznavanje drugih članov tima  1  2 3 4 5 

večja lastna izkušenost s timskim delom 1  2 3 4 5 

večja izkušenost drugih članov tima s timskim delom 1  2 3 4 5 

dobra šolska/vrtčevska klima (vzdušje) 1  2 3 4 5 

prijateljski medosebni odnosi 1    2 3 4 5 

sproščena komunikacija 1    2 3 4 5 

majhna razlika v starosti med člani tima 1  2 3 4 5 

velika razlika v starosti med člani tima 1  2 3 4 5 

sprotno timsko načrtovanje pedagoškega dela 1    2 3 4 5 

vsakodnevno timsko izvajanje pedagoškega dela 1    2 3 4 5 



 
 

redna timsko evalvacija pedagoškega dela 1    2 3 4 5 

sprotno podajanje povratnih informacij o vsebini dela  1    2 3 4 5 

sprotno podajanje povratnih informacij o odnosu med člani tima 1    2 3 4 5 
seznanjenost s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja 
timskega dela 

1    2 3 4 5 

spoštovanje skupnih dogovorov 1    2 3 4 5 

skupno reševanje problemov 1    2 3 4 5 

medsebojna pomoč in skrb 1    2 3 4 5 

primerna delitev dela v timu 1    2 3 4 5 

primerna mesečna plača 1    2 3 4 5 

odkritost članov tima 1    2 3 4 5 

prijaznost članov tima 1    2 3 4 5 

aktivno poslušanje v timu 1    2 3 4 5 

preverjanje razumevanja vsebine, izrečene v timu 1    2 3 4 5 

argumentiranje članov tima 1    2 3 4 5 

izražanje pohval drugim članom tima 1    2 3 4 5 

sprejemanje pohval od drugih članov tima 1    2 3 4 5 

neargumentirano izražanje obtožb in kritik strani drugih članov tima 1    2 3 4 5 

izražanje lastnih želja 1    2 3 4 5 

upoštevanje želja drugih v timu  1    2 3 4 5 

drugo (dopišite): 1    2 3 4 5 
 

9. Čim bolj natančno ocenite, kako po vašem mnenju različne vrste komunikacije vplivajo na 
učinkovito timsko delo. Lahko dodate tudi dejavnike po lastni izbiri. Ocenite z lestvico 
1‒5, kar pomeni 1 ‒ ne vpliva, 3 ‒ srednje vpliva, 5 – vpliva. 

                                                           
sproščena komunikacija 1    2 3 4 5 
aktivno poslušanje v timu 1    2 3 4 5 
preverjanje razumevanja vsebine, izrečene v timu 1    2 3 4 5 
argumentiranje članov tima 1    2 3 4 5 
izražanje pohval drugim članom tima 1    2 3 4 5 
sprejemanje pohval od drugih članov tima 1    2 3 4 5 
neargumentirano izražanje obtožb in kritik strani drugih članov tima 1    2 3 4 5 
izražanje lastnih želja 1    2 3 4 5 
drugo (dopišite):  

 
10. Na kakšne načine in kako pogosto komunicirate z drugo strokovno delavko pri timskem 

delu? 
 Nikoli ‒ 1 Redko – 2 Pogosto ‒ 3 Zelo pogosto – 4 Vedno ‒ 5 
z osebnim pogovorom      
z elektronsko pošto      
s telefonskim pogovorom      
s telefonskim sporočilom 
SMS 

     



 
 

s pisnim sporočilom      
na facebooku      
drugo:       

 
11. Katera od spodaj navedenih trditev najbolje opisuje komunikacijo med vami in drugo 

strokovno delavko pri timskem delu. 

 

 
 

  
Nikoli 

1 

 
Redko 

2 

 
Pogosto 

3 

Zelo 
pogosto 

4 

 
Vedno 

5 
Pri najinem timskem delu prevladuje enosmerna 
komunikacija. 

     

Pri timskem načrtovanju oba prispevava ideje za delo, 
jih argumentirava in zagovarjava. 

     

Pri timskem načrtovanju oba komentirava ideje drug 
drugemu. 

     

Pri timskem načrtovanju skupaj sprejmeva končne 
odločitve. 

     

Pri timskem izvajanju pedagoškega dela sva zelo 
pozorna na najino neverbalno komunikacijo. 

     

Pri timskem izvajanju dela se med govorjenjem 
prekinjava. 

     

Pri timski evalvaciji prisluhneva drug drugemu.      
Pri timski evalvaciji sva pozorni predvsem na 
usklajenost besedne z nebesedno komunikacijo. 

     

Pri timski evalvaciji izražava mnenje jasno in 
argumentirano. 

     

Pri timski evalvaciji razjasnjujeva nejasnosti s 
postavljanjem vprašanj. 

     

Zaradi hierarhičnosti delovnega mesta prihaja do 
konfliktov pri najinem timskem delu. 

     

Pri razreševanju konfliktov uporabljava jaz sporočila 
(želim, pričakujem…). 

     

Pri razreševanju konfliktov uporabljava ti sporočila 
(moraš…). 

     

Pri razreševanju konfliktov uporabljava brezosebna  
sporočila (treba je…). 

     

Pri razreševanju konfliktov uporabljava mi sporočila 
(moramo/morava…). 

     

Razlika v delovni dobi vpliva na najino medsebojno 
komunikacijo in sodelovanje.  

     

Delovno mesto (vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja) vpliva 
na najino medsebojno komunikacijo in sodelovanje.  

     



 
 

12. Čim bolj natančno ocenite, kako po vašem mnenju spodaj navedene ovire in konflikti v 
komunikaciji vplivajo na učinkovito timsko delo. Lahko dodate tudi dejavnike po lastni izbiri. 
Ocenite z lestvico 1‒5, kar pomeni 1 ‒ ne vpliva, 3 ‒ srednje vpliva, 5 – vpliva.                                                                                                    
                                                                                      

različno razumevanje izrečenega 1    2 3 4 5 
neusklajenost verbalne in neverbalne komunikacije 1    2 3 4 5 
nenehno tekmovanje za besedo 1    2 3 4 5 
prekinjanje drug drugega 1    2 3 4 5 
nebesedno izražanje nestrinjanja 1    2 3 4 5 
Posmehovanje 1    2 3 4 5 
drugo (dopišite): 1    2 3 4 5 

 
13. Kako zaznavate svoj položaju v odnosu do  sodelavke(-ca) v timu? 

a) počutim se enakovredno 
b) počutim se nadrejeno 
c) počutim se podrejeno  
d) drugo:____________. 

 

 


