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POVZETEK 
 
 
Diplomska naloga obravnava delo vzgojiteljice v devetletni osnovni šoli in njeno 

vlogo v prvem razredu. V teoretičnem delu je predstavljena devetletna osnovna šola, 

značilnosti prvega razreda ter učni načrt. Opisano je delo vzgojiteljice v prvem 

razredu osnovne šole ter v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu, saj vzgojiteljica 

sodeluje tudi pri tej obliki dela. V prvem razredu vzgojiteljica in učiteljica sodelujeta 

v timu, zato opisujemo značilnosti timskega dela ter pomembnost medsebojne 

komunikacije. Pomembno je poznavanje razvojnih značilnosti šestletnih otrok in 

omogočanje učno-vzgojnih situacij in okoliščin, ki bodo pripomogle k optimalnemu 

razvoju otrokove osebnosti. Posamezniki, ki vstopajo v tim, se med seboj razlikujejo. 

Učitelji in vzgojitelji imajo različna znanja, stopnjo strokovne usposobljenosti, 

sposobnosti, motivacijo za delo v timu, različne delovne navade in želje po 

profesionalni rasti. Zato so pomembni medsebojno sodelovanje, povezanost in dobra 

komunikacija. Tak način dela pripelje do dobrih rezultatov. 

  

Na osnovi raziskave smo ugotovili, da vzgojiteljice aktivno sodelujejo pri pouku in v 

timu ter skupno omogočajo načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo dela v razredu. 

 

 

Ključne besede: devetletna osnovna šola, vzgojitelj predšolskih otrok, 

komunikacija, timsko delo. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 

 
Dissertation The role of a preschool teacher in the first class of the nine-year 

elementary school discusses the work of a preschool teacher in a nine-year 

elementary school and its role in the first class. In the theoretical part it is presented 

the nine-year elementary school, features of the first class and its curriculum. It is 

described the work of a preschool teacher in the first class of elementary school, in 

the after-school care and morning care because preschool teacher is also involved in 

this type of work. In the first class, the preschool teacher and the teacher work 

together as a team, so we describe the characteristics of team work and the 

importance of mutual communication. It is important the knowledge of 

developmental characteristics of six- year old children and allowing of educational 

situations and conditions that will contribute to the optimal development of children's 

personalities. Individuals who enter a team are different between each other. 

Teachers and preschool teachers have different knowledge, level of qualification, 

skills, motivation to work in a team, different work habits and a desire for 

professional growth. Therefore it is important a mutual cooperation, interaction and 

good communication. This metod leads to good results of the work. 

Based on research, we found out that preschool teachers are actively involved in 

teaching and in team and enable joint design, the derivation and evaluation work in 

the classroom. 

 

Key words: nine-year elementary school, preschool teacher, communication, 

teamwork 
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1 UVOD 

 

Slovensko šolstvo od obdobja devetdesetih let doživlja prenovo. Zagotovo je bila ena 

pomembnejših novosti uvedba devetletnega programa v osnovnih šolah, ki zraven 

prenovljenih učnih načrtov, opisnega ocenjevanja, izbirnih predmetov, vstopa 

šestletnikov v prvi razred prinaša tudi prisotnost vzgojitelja oziroma drugega 

pedagoškega delavca v prvem razredu. V prvem razredu je prišlo do novosti, ki so 

zahtevale več pozornosti, spremembe o vsebini in metodah dela ter s tem veliko bolj 

prožnega in ustvarjalnega učitelja in vzgojitelja (Trpin, 2006). 

 

Uvajanje drugega strokovnega delavca v prvi razred pomeni inovacijo, ki je dolga 

leta v osnovnem šolstvu nismo poznali. V tandemu učiteljica – vzgojiteljica sta 

združena pedagoški in vzgojni vidik obeh strokovnih delavk, ki sta v prvem razredu 

devetletke nujno potrebna. Delo zahteva dobro poznavanje značilnosti šestletnih 

otrok, sodelovanje vzgojiteljice in učiteljice, timsko načrtovanje in izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega dela ter spretnosti uspešnega komuniciranja (prav tam). 

 

Vloga drugega strokovnega delavca pri vzgojno-izobraževalnem in drugem delu 

(načrtovanje in izvedba pouka, evalvacija dela, vrednotenje in ocenjevanje, 

razredništvo, delo s starši) v šolski zakonodaji ni natančno opredeljena, kar v 

pedagoški praksi lahko privede do problema. Zato je potrebno enakovredno in 

odgovorno vključevanje obeh strokovnih delavk v vse faze dela (Krivec, 2001). 

Namen diplomske naloge je proučiti vlogo vzgojiteljice in njeno delo v prvem 

razredu devetletke, predstaviti sodelovanje med učiteljico in vzgojiteljico v osnovni 

šoli in ugotoviti ter analizirati prednosti ali pomanjkljivosti sodelovanja. 
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TEORETIČNI DEL 

2 DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA 

 

2.1 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI 

 

Zakon o osnovni šoli ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in 

zasebne osnovne šole, ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Osnovnošolsko 

izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, 

glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in 

na ljudskih univerzah. Devetletna osnovna šola traja devet let, otroci vstopajo v šolo 

s šestim letom oziroma stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev. Začetek 

šolanja s šestim letom za naš prostor ni novost, saj je vstop šestletnih otrok v 

obvezno šolo predpisoval že zakon Marije Terezije iz leta 1774. Po zakonu o osnovni 

šoli se je septembra v šolskem letu 1999/2000 začelo postopno uvajanje programa 

devetletne osnovne šole, v šolskem letu 2003/2004 pa obvezno izvajanje programa s 

prvim ter sedmim razredom. Osemletno osnovnošolsko izobraževanje se je izteklo v 

šolskem letu 2007/2008, od šolskega leta 2008/2009 osnovnošolsko izobraževanje 

poteka po programu devetletne osnovne šole 

(http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/). 

 

Za podaljšanje osnovne šole na devet let so se odločili, ker so želeli omiliti časovni 

pritisk in obremenitve učencev in učenk, hkrati pa, podobno kot v večini razvitih 

evropskih držav, dvigniti izobrazbeno raven državljanov in državljank. Zato so v 

devetletni osnovni šoli razširili in poglobili sedanje učne vsebine. Zgodnejši vstop v 

šolo je utemeljen tako z vidika otrokovega razvoja kot z vidika zagotavljanja 

možnosti sistematičnega učenja vsem otrokom (Krek, 1997).  
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2.2 CILJI IZOBRAŽEVANJA 

 

Cilji osnovne šole so omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z 

njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja (pri tem je potrebno 

uravnotežiti spoznavni, čustveni in socialni razvoj), posredovati temeljna znanja in 

spretnosti, ki omogočajo neodvisno, učinkovito in ustvarjalno soočenje z družbenim 

in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja. Izobrazba mora biti 

usmerjena k polnemu razvoju človekove osebnosti in k utrjevanju spoštovanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in 

solidarnost med vsemi ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi skupinami. Potrebno je 

zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo, vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti 

spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Razvijati mora zavest o pripadnosti 

določeni kulturni tradiciji ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični 

družbi. Splošna izobrazba mora biti zagotovljena vsemu prebivalstvu, dosegati mora 

mednarodno primerljive standarde znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje 

šolanja (Krek, 1997).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Podrobneje si lahko o ciljih izobraževanja preberete v 2. členu Zakona o osnovni 

šoli. 
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2.3 FINANCIRANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Ustava Republike Slovenije v 57. členu določa, da je osnovnošolsko izobraževanje 

obvezno in se financira z javnimi sredstvi. Obveznosti financiranja zagotovljenega 

programa so po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

razdeljene med občino in državo. Iz državnega proračuna se namenjajo sredstva za 

plače in del osebnih prejemkov zaposlenih za izvedbo predpisanega programa 

osnovne šole in sredstva za plače učiteljev in učiteljic v podaljšanem bivanju od 1. do 

4. razreda ter za izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Iz občinskih 

proračunov se krijejo materialni stroški, ki nastajajo v šolah, stroški vzdrževanja 

šolskega prostora in nabave učil in opreme. Občine zagotavljajo sredstva za prevoz 

otrok v šolo in skrbijo za vlaganja v osnovnošolski prostor. Zagotavljajo tudi 

sredstva za dodatni program, financirajo podaljšano bivanje v petem in višjih 

razredih, varstvo vozačev, fakultativni pouk in večji obseg interesnih dejavnosti, 

subvencionirajo šolsko prehrano in učbenike ter sofinancirajo tekmovanja učencev in 

učenk. Prav tako financirajo izobraževanje učiteljev in učiteljic, regresiranje prehrane 

delavcev in delavk med delom in prevoz na delo (Krek, 1997). 
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3 ORGANIZACIJA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V PRVEM 

TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

3.1 IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Zakon o osnovni šoli v 38. členu določa: 

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji, svetovalni delavci in 

drugi strokovni delavci. 

 

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega pouka. V prvem razredu 

osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih 

otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma 

vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. 

 

V drugem obdobju poučuje tako učitelj razrednega pouka kot tudi učitelj 

predmetnega pouka. 

 

V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega pouka. 

 

V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami, lahko poleg 

učitelja sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško izobrazbo. 

V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno delo učitelji 

razrednega pouka in predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, 

pedagogi in socialni pedagogi (Dolenc, 2002). 

 

3.2 ZNAČILNOSTI PRVEGA RAZREDA DEVETLETKE 

Otroci so pri vstopu v šolo (tako kot v večini držav z visoko razvitim šolskim 

sistemom) stari od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 mesecev. Učenci imajo v 1. 

razredu osnovne šole pri polovici ur pouka dodatno učiteljico, ki je praviloma 

vzgojiteljica predšolskih otrok. Ista učiteljica lahko spremlja učence skozi celo prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje (prva tri leta osnovne šole). Znanje učencev se v 
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celotnem prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ocenjuje opisno. Za vse predmete 

v 1. razredu so sprejeti novi učni načrti, ki upoštevajo razvojno stopnjo učencev in 

način učenja, primeren za otroke pri 6 letih starosti. Pomembni standardi znanja, kot 

npr. pisanje, branje, so naravnani na postopno in temeljito, pa tudi individualno 

pridobivanje znanja, kar pomeni, da je doseganje ciljev razdeljeno na celo prvo 

triletje (seveda za tiste učence, ki tak tempo potrebujejo). Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje je sprejel prenovljene ali nove učne načrte za vse predmete v 

devetletni OŠ. V njih so predvsem posodobljeni cilji oz. vsebine. Učni načrti so 

prečiščeni zlasti z vidika odvečne faktografije, cilji pa so oblikovani tako, da 

posegajo na različna področja učenčevega razvoja − od čustvenega, preko 

socialnega, spoznavnega, gibalnega, moralnega. V nove učne načrte so vgrajene 

različne metode in oblike poučevanja, ki naredijo pouk bolj raznolik in zanimiv, 

hkrati pa vključujejo metode in oblike poučevanja, ki so še posebej primerne za 

mlajše učence. Učni načrti so pripravljeni tako, da ostaja učiteljem in učencem 

dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi, za ustno preverjanje in ocenjevanje 

znanja; več časa, torej, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med 

učiteljem in učencem (večja vzgojna vloga učitelja). V devetletni program OŠ se v 

skladu z odločbo o usmeritvi vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, za 

katere bo strokovna komisija ugotovila, da lahko glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oz. motnje dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob 

ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in 

časovne razporeditve pouka ter ob dodatni strokovni pomoč. 

(http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/osnovna_sola/) 

 

Med prednosti devetletke uvrščamo manjšo obremenitev otrok in večji poudarek na 

kakovosti znanja in ne količini. Tempo je bolj prilagojen posameznemu otroku in 

hitenja je manj, saj posodobljeni učni načrti več časa namenjajo ponavljanju, 

raziskovanju, iskanju različnih rešitev in problemskemu učenju. Gre predvsem za 

povezanost, sistematičnost in postopnost osvajanja učnih ciljev. Otroci sami, preko 

lastne aktivnosti in neposrednega opazovanja prihajajo do množice novih spoznanj. 

Pri mlajših otrocih so še zlasti velikega pomena medsebojna komunikacija, 

sporazumevanje in izmenjava izkušenj. Pedagogi se trudijo, da sta učenje in 
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poučevanje čim bolj celostna (učenje z vsemi čutili). Zelo malo je frontalnega dela, 

veliko je dela v paru, skupinskega dela in dela po kotičkih (Trpin, 2006). 

Ne moti jih šolski zvonec, saj pouk ni razdeljen v 45-minutne šolske ure. Učenje 

slovenščine in matematike se prepleta z glasbo, razgibavanjem in likovnim 

ustvarjanjem. Vzgojiteljica je pri pouku polovični delovni čas, običajno pa dopolni 

delovno obveznost z jutranjim varstvom ali podaljšanim bivanjem (Prijatelj, 2001).  

Učiteljica se sproti odloča za dejavnosti in za počitek, z vzgojiteljico vsebine 

prepletata. Pomembno je le, da otroke vodita proti znanju, načrtovanemu za obdobje 

prvega triletja. Skupaj se dogovarjata za dejavnosti in za to, pri katerih predmetih ali 

predmetnih področjih, pri katerih urah in kako bosta poučevali. Za poučevanje v 

novem prvem razredu pa si morata pridobiti tudi ustrezna dodatna znanja (Pretnar, 

2000). 

Učiteljice in vzgojiteljice morajo opraviti obvezno strokovno izpopolnjevanje s 

področja temeljnih značilnosti in posebnosti skupnega dela dveh učiteljic (ali 

učiteljice in vzgojiteljice) v razredu, s področja razvojnih značilnosti mlajših otrok in 

s področij specialno-didaktičnih posebnosti dela pri posameznih predmetih. 

Usposobile naj bi se tudi za opisno ocenjevanje ter za delo z otroki s posebnimi 

potrebami (Pergar Kuščer, 1999). 

 

3.3 PREDMETNIK 

Po 33. členu ZO se osnovnošolsko izobraževanje deli na tri vzgojno-izobraževalna 

obdobja. Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda, drugo obdobje traja od 4. do 6. 

razreda, tretje obdobje pa od 7. do 9. razreda. 

V prvem razredu je šest predmetov: 

- slovenščina, 

- matematika,  

- likovna vzgoja,  
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- glasbena vzgoja,  

- spoznavanje okolja, 

- športna vzgoja.  

Poglejmo si nekaj splošnih ciljev teh predmetov.  

 

Slovenščina: 

Učenci si pridobivajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega 

jezika. Začenjajo se zavedati, da je slovenščina kot njihov materni jezik zanje najbolj 

naravna socializacijska danost, saj se z njo vseskozi, najlaže in najuspešneje izražajo. 

Zavedajo se, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji; tako si 

oblikujejo narodno in državljansko zavest, ob tem pa tudi spoštovanje in strpnost do 

drugih jezikov in narodov. Učenci sprva spontano in prek igre, nato pa tudi vodeno 

in sistematično vstopajo v samostojno branje in pisanje. Z lastno dejavnostjo 

odkrivajo in preizkušajo pisni jezik za sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, 

učenje in zabavo.  

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pre

dmeti_obvezni/) 

 

Matematika: 

Učenci opredelijo položaj predmeta glede na sebe in se po navodilih premikajo po 

prostoru, opišejo osnovne geometrijske oblike, rišejo prostoročno in s šablono ter 

izdelajo modele likov. Štejejo, berejo in napišejo števila do 10, spoznajo števila do 

20. Razvrstijo predmete glede na dano lastnost, v svoji okolici prepoznajo osnovna 

geometrijska telesa (kroglo, valj in kocko) ter jih opišejo. Prepoznajo in poimenujejo 

like; trikotnik, kvadrat, krog in pravokotnik (prav tam). 

 

Likovna vzgoja: 

Učenci razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in 

domišljijo, razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti. Bogatijo in 

ohranjajo si zmožnost za likovno izražanje, ob uporabi različnih materialov in orodij 
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razvijajo motorično spretnost in občutljivost, ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za 

lepo. Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, razvijajo tudi 

zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje svojih del, del vrstnikov ter 

stvaritev umetnikov (prav tam). 

 

Glasbena vzgoja: 

 Učenci prepevajo in pojejo krajše ljudske in umetne pesmi, ritmično izrekajo kratka 

otroška besedila, izštevanke in uganke, spremljajo petje in izreko z otroškimi glasbili 

in zvočili. Učenci raziskujejo zvočne barve iz narave in umetno ustvarjene, 

oblikujejo spremljave z otroškimi glasbili za petje in izreko, zavedajo se zvokov 

okrog sebe, poslušajo glasove ptic in drugih živali ter doživljajsko poslušajo skladbe. 

Ob poslušanju ustvarjalno izražajo svoja doživetja, poslušajo glasbeno prireditev, se 

gibajo, rajajo, z glasbili zvočno upodabljajo kratke zgodbe ali dogodke. Doživetja ob 

glasbi izražajo gibalno-rajalno, likovno ali besedno (prav tam). 

 

Spoznavanje okolja: 

Pri spoznavanju okolja učenci spoznavajo samega sebe in druge, razvijajo spoštljiv 

in strpen odnos do drugačnih, seznanjajo se tudi s pomembnejšimi dogodki v 

preteklosti. Učenci odkrivajo in spoznavajo živo in neživo naravo, njene raznolikosti, 

povezanosti ter spremenljivosti. Razvijajo odgovoren odnos do okolja, spoznavajo 

živa bitja in njihova življenjska okolja, spoznavajo lastno telo in prepoznavajo 

osnovne dele človeškega telesa. Odkrivajo značilnosti domače pokrajine, se 

usposabljajo za pravilno in varno obnašanje v prometu, spoznavajo orientacijo v 

prostoru, gibanja Sonca, Lune in Zemlje ter spoznavajo vreme (prav tam). 

 

Športna vzgoja: 

Pri športni vzgoji učenci skrbijo za telesni razvoj ter razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti, usvajajo različne naravne oblike gibanja, iger in športnih znanj. 

Pomembno je prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro ter seznanjanje s 

teoretičnimi vsebinami (prav tam). 
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3.4 DNEVI DEJAVNOSTI 

Predvidenih je 15 dni dejavnosti:  

- 4 kulturni dnevi,  

- 3 naravoslovni dnevi,  

- 3 tehniški dnevi,  

- 5 športnih dni na leto.  

 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 

povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 

Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki 

določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti 

učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri 

posameznih predmetih in predmetnih področjih. Dnevi dejavnosti spodbujajo 

vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za 

samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter 

za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in učenke znanje 

različnih področij med seboj povezujejo v celoto. Dnevi dejavnosti so namenjeni 

vsem učenkam in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi vse 

šolsko leto 

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pro

gram_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf). 

 

Kulturni dnevi: učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in 

umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj 

povezujejo. V izvajanju kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, dejavnosti 

načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Razvijajo ustvarjalnost, 

sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje 

umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in 

vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov (prav tam). 
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Naravoslovni dnevi: učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in 

poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom. Dejavnosti jih 

spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter 

spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo 

itd.). Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne 

sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave.  

 

Športni dnevi: učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju 

in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno 

sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo 

trajne športne navade (prav tam). 

 

Tehniški dnevi: učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga 

raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo (prav tam). 

 

3.5 PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 

 

Vzgojiteljice sodelujejo tudi v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu. Podaljšano 

bivanje in jutranje varstvo ureja Zakon o osnovni šoli v 20., 21. in 22. členu, in sicer 

na naslednji način: Podaljšano bivanje in jutranje varstvo organizira osnovna šola v 

okviru razširjenega programa (20. člen ZO). Podaljšano bivanje organizira za učence 

od prvega do šestega razreda (za učence s posebnimi potrebami, za katere je tako 

določeno z odločbo o usmeritvi, tudi od sedmega do devetega razreda). V času 

podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti 

ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih (21. člen ZO). 

Jutranje varstvo šola organizira za učence prvega razreda (22. člen ZO). Po 26. členu 

ZO se v podaljšano bivanje in jutranje varstvo učenci vključujejo prostovoljno 

(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pro

gram_drugo/Podaljsano_bivanje.pdf). 
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Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira 

po pouku in je namenjena učencem od 1. do 6. razreda. Podaljšano bivanje mora biti 

strokovno vodeno. Vsebuje samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, ustvarjalno 

preživljanje časa in kosilo (prav tam). 

 

Samostojno učenje 

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje 

učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga 

pridobili pri pouku ali zunaj pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, 

sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, 

kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti (prav tam). 

 

Sprostitvena dejavnost 

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih 

moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V tem času se učenci spočijejo 

in si naberejo novih moči za delo. Te dejavnosti so lahko igre (športne, družabne, 

razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne igre), likovno ustvarjanje, poslušanje 

glasbe, ogled videokaset, branje, pogovor, sprehod … Aktivnost in prostor si učenci 

izberejo sami glede na možnosti: učilnica, igralnica, knjižnica, telovadnica, igrišče, 

okolica šole (prav tam). 

 

Ustvarjalno preživljanje časa 

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, 

počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z 

različnimi vsebinami po njihovi izbiri (prav tam). 

 

Kosilo 

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na 

kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole. V nižjih razredih je 

treba nameniti pripravi na kosilo več časa kot v višjih. Učenci se učijo pri jedi 

primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor, spoznajo pomen higienskih 
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navad (umivanja rok pred obrokom, čiščenja zob po obroku), spoznajo pomen zdrave 

in uravnotežene prehrane za človekov razvoj (prav tam). 

 

Ker je podaljšano bivanje glede na svoje cilje kontinuiran vzgojno-izobraževalni 

proces, zahteva stalnega učitelja. Učitelj podaljšanega bivanja mora biti dober 

poznavalec učnih metod in tehnik, ki jih izbira v okviru svoje strokovne kompetence 

glede na situacijo, tj. aktualno dejavnost in interes učencev. Prav tako mora poznati 

osnove pedagogike prostega časa, poznati mora razvojne značilnosti učencev, 

razumeti psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. 

Njegovo pedagoško delo je usmerjeno na eni strani v razvoj posameznika in na drugi 

strani v oblikovanje in vzgojo skupine. Poskrbeti mora, da se v oddelku vzpostavi 

taka kakovost medsebojnih odnosov, da so učenci sproščeni in imajo občutek 

varnosti, sprejetosti, spoštovanja in zaupanja. 

Učitelj podaljšanega bivanja ima številne vzgojno-izobraževalne naloge: 

• usmerja in oblikuje aktivnosti, ki jih vodi on ali drugi učitelji, 

• učencem mora znati svetovati na različnih področjih, 

• seznanjati jih mora z njihovimi pravicami in jim pomagati pri razumevanju in 

izpolnjevanju njihovih obveznosti, 

• v skupini mora znati ustvariti sproščeno vzdušje in delovno disciplino, kadar je 

potrebno. 

 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa je odvisna od tesnega sodelovanja med 

učiteljem podaljšanega bivanja in učitelji, ki poučujejo v razredu. Učitelju 

podaljšanega bivanja sodelovanje omogoča razumeti učno in vzgojno problematiko 

učencev, ki so mu zaupani. Kontinuirano in enakopravno sodelovanje je predpogoj 

za timsko načrtovanje dela tako v oddelku podaljšanega bivanja kot v razredu.  

Učitelji podaljšanega bivanja sodelujejo tudi med seboj in s širšim okoljem (prav 

tam). 
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Izvajalci podaljšanega bivanja: 

Zakon o osnovni šoli v 38. členu/e določa, da v oddelkih podaljšanega bivanja 

izvajajo vzgojno-izobraževalno delo: 

• učitelji razrednega pouka, 

• učitelji predmetnega pouka, 

• vzgojitelji predšolskih otrok, 

• defektologi, 

• pedagogi, 

• psihologi, 

• socialni pedagogi (prav tam). 

 

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda in drugimi učenci, ki 

pred poukom potrebujejo varstvo. Jutranje varstvo mora biti strokovno vodeno. 

Glede na dogovor med starši in šolo ter po presoji učitelja lahko zajema zajtrk, 

počitek, sprostitveno dejavnost in pripravo na pouk. V okviru splošnih ciljev 

jutranjega varstva je učencem treba zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem 

lahko pričakajo pouk, organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, 

sprostijo in aktivirajo za pouk, ter zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej 

(prav tam). 

 

 

3.6 OPISNO OCENJEVANJE V PRVEM TRILETJU 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učiteljice in učitelji pri posameznih 

predmetih ali predmetnih oziroma vsebinskih področjih z opisnim ocenjevanjem 

vrednotijo učenčevo napredovanje. Vsakega učenca opisno ocenijo na osnovi 

opazovanj in različnih oblik preverjanja znanja. Kot osnovo za zapis uporabljajo 

nacionalne obrazce, v katerih so, ob upoštevanju globalnih ciljev in standardov 

znanja, za posamezne predmete razčlenjena področja ocenjevanja in navodila za 

vrednotenje. Obvestila o otrokovem uspehu dobijo učenci ter njihovi starši najmanj 

dvakrat med šolskim letom in ob koncu pouka v šolskem letu (Krek, 1997). 
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Za razliko od številčnih ocen opisnih med seboj ni mogoče preverjati, da bi lahko 

rekli – ta otrok je boljši, ta slabši, kar je po mnenju psihologov za otroka zelo 

spodbudno. Kljub temu pa opisne ocene zgovorno kažejo, kakšen je (ali ni) napredek 

posameznega, točno določenega učenca. Tudi če ima otrok kakšno negativno oceno, 

v prvem triletju razreda ne ponavlja (Pretnar, 2000). 

Pozitivne lastnosti opisnega ocenjevanja 

Opisno ocenjevanje ima kar nekaj pozitivnih lastnosti: 

- otrok ne tekmuje z drugimi,  

- opisni način ocenjevanja omogoča lažji in prijaznejši prehod iz predšolskega 

v šolsko obdobje, 

- otrokove dosežke in razvoj opišemo, ne pa vrednotimo ali ocenjujemo, 

- vsak je uspešen vsaj na enem področju,  

- vsak napreduje po svojih zmožnostih,  

- delo v razredu je bolj sproščeno,  

- boljši vpogled v znanje,  

- starši ne pritiskajo na otroka, da mora dobiti boljšo oceno,  

- prijeten občutek učitelja ob koncu šolskega leta, da otroci niso prizadeti.  

Pri otroku spremljamo vedoželjnost, prožnost mišljenja, poznavanje in uporabo 

pojmov, spretnost, sposobnost, napredek pri delu, način dela, pripravo, hitrost, 

delavnost, okoliščine, ki ga motivirajo ali demotivirajo, stališča do sebe − 

samozaupanje, samozavedanje, samodisciplina, stališča do drugih − poštenost, 

vedenje, plašnost, brezčutnost, uslužnost, popustljivost, pomoč  

(http://www2.arnes.si/~mmisic3/sola/predstavitev.htm). 

 

Opisna ocena daje dobro informacijo za otrokovo nadaljnje učenje, učiteljevo delo 

ter nadaljevanje šolanja. Pri opisnem ocenjevanju primerjamo učence z njimi 
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samimi, ne učencev med seboj, kajti znanje je subjektivna psihična kategorija 

(Galeša, 1996). 

Problemi in težave opisnega ocenjevanja 

Tako kot imajo druge stvari svoje dobre in slabe strani, ima tudi opisno ocenjevanje 

pomanjkljivosti. Te so lahko skrb za realnost opisne ocene, težji opis pri vzgojnih 

predmetih, osveščanje staršev, ki bolj cenijo številčne ocene (zlasti tisti, ki bi radi 

videli same »petke«), pomanjkanje časa za sprotne zapise med poukom (kadar bosta 

v razredu učiteljica in vzgojiteljica, bo tudi za opisno beleženje več časa, zlasti za 

načrtno opazovanje otroka). Zavedati se moramo, da opisno ocenjevaje ne pomeni 

šole brez ocen. Če si to razlagamo tako, potem se ne opravlja funkcija preverjanja in 

ne ocenjevanja. Zato se vsi zavedamo, da mora biti opisno ocenjevanje zanesljivo, 

skrbno pretehtano, da se vsak uspeh dejansko tudi zabeleži. Pri otroku naj bi iskali 

znanje in ne neznanja. 

Če starši redno prihajajo v šolo, potem tudi zapis na koncu šolskega leta ne 

predstavlja nič obremenilnega. Zavedati se moramo, da je vsak otrok individualen in 

zato neprimerljiv z drugimi (http://www2.arnes.si/~mmisic3/sola/predstavitev.htm). 
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4 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI ŠESTLETNIH OTROK 

 

4.1 OTROKOV RAZVOJ  

Otrokov razvoj je stalen in dinamičen proces, kjer gre za tesno povezanost med 

psihičnim in telesnim razvojem ter povezanost otrok z odraslimi. V tem obdobju so 

otroci odvisni od odraslih predvsem pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, 

od katerih je odvisen celoten razvoj otroka, ki je pri šestletnikih zelo dobro razvit, saj 

ima: 

- možgane bolj razvite od ostalih delov telesa, 

- dobro razvite sposobnosti, da zna presoditi, ali je nekaj prav ali narobe, 

- dobro razvite jezikovne spretnosti, tako da lahko jezik uporablja za 

komunikacijo in učenje, 

- zelo veliko energije, s katero se loteva številnih aktivnosti, 

- dobro razvite sposobnosti hitrega učenja, če snov ni pretežka, 

- dobro razvite gibalne spretnosti (Pergar Kuščer, 1999). 

 

GIBALNI RAZVOJ  

Šestletniki se gibljejo vedno bolj spretno in usklajeno, kar se kaže v izboljšanju 

različnih motoričnih spretnosti tako pri grobi kot pri fini motoriki. Groba motorika se 

pri otrocih razvija naravno z dozorevanjem, učenje poteka samostojno in z vajami. 

Šestletniki so zmožni hoditi naprej, nazaj, po stopnicah, tekati, plezati, skakati, 

metati žogo, voziti kolo, stati na eni nogi. Fina motorika se pri otrocih razvija pri 

gibanju oziroma aktivnostih, ki zahtevajo majhne telesne premike. Šestletniki si tako 

znajo naliti sok v kozarec, rezati hrano z nožem, s škarjami striči po črti, pisati od 

roba do roba, zavezati vezalke na čevljih. Pri tem so od njih zahtevani potrpežljivost, 

mišična kontrola in natančna presoja (prav tam). 
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KOGNITIVNI RAZVOJ 

Otroci v tem obdobju zelo hitro napredujejo, od dojemanja sveta preko gibanja in 

zaznavanja, do dojemanja simbolov, saj njihovo mišljenje vključuje logiko in 

nelogičnost, sposobnosti in nesposobnosti ter domišljijo. Mišljenje šestletnikov 

poteka še na predoperacijski stopnji in prehaja na konkretno operativno stopnjo. 

Govor vedno bolj postaja element mišljenja, čutila pa uspešno uporabljajo za 

izločitev vseh informacij iz svojega okolja. Šestletniki so tako zmožni iz dveh 

trikotnikov sestaviti pravokotnik, razvrščati predmete po skupnih lastnostih, 

razvrščati predmete po velikosti ali barvi, določiti zaporedje predmetov (prvi, drugi) 

ter oblikovati pojme, vezane na velikost in količino (velik − majhen, dolg − kratek). 

Preko dejavnosti si razvijajo sposobnosti doživljanja in prepoznavanja samega sebe, 

svojega telesa, predmetov, prostorov in pojavov ter dogajanja v prostoru, odrasli pa 

jim morajo razviti še osnovne miselne operacije. Te operacije so: konzervacija 

(ohranitev), klasifikacija (urejanje), seriacija (razvrščanje), prostorski in časovni 

pojmi ter vzročno-posledično, analitično-sintetično in sintetično-analitično mišljenje 

(prav tam). 

 

GOVORNI RAZVOJ 

Govor se najbolj intenzivno razvija v predšolskem obdobju, izpopolnjuje pa celo 

življenje. Predšolsko obdobje je predvsem čas usvajanja govora, v šolskem obdobju 

pa se otrok zavestno uči jezika, ko skuša slediti dogovorjenim jezikovnim normam.  

Ob vstopu v šolo je govor otroka podoben govoru odraslih oseb, učijo se oblikovati 

vse vrste povedi, hkrati so zelo ustvarjalni pri uporabi jezika. Povprečna dolžina 

stavka vsebuje od 5 do 7 besed, celoten besednjak pa 1500 besed ali več. Ob slikah 

pove znano zgodbico. Zmožen je samostojno voditi pogovor po telefonu, povedati 

zgodbico ob slikah, povedati svoje podatke o rojstvu, prebivališču in starših. 

Kljub temu da ima otrok dobro razvite govorne spretnosti, pa je treba razvijati 

različne funkcije govora in spodbujati njegovo govorno ustvarjalnost, sposobnost 

samostojnega pripovedovanja ter njegov notranji govor, saj lahko na tak način še 

izboljša svoj govor in dane spretnosti (prav tam). 
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PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

Tudi na čustveni in socialni razvoj vplivajo različni dejavniki, med katerimi je eden 

najpomembnejših učiteljica oziroma vzgojiteljica. Zelo pomembno je, da obe 

ohranjata in spodbujata občutke ustreznosti pri vsakem učencu in spodbujata 

sodelovalno učenje. 

Otroci se radi družijo med seboj, si poiščejo enega ali dva prijatelja in si delijo stvari 

pri skupnih igrah in aktivnostih. So zelo čustveni in skrbni, predvsem do mlajših 

otrok in živali, ter sledijo navodilom odraslih. Glede na otrokove zmožnosti je treba 

organizirati dejavnosti, kjer si bo otrok ob delu razvijal čustva, vezana na samooceno 

(uspeh, neuspeh), in čustva, vezana na odnose z drugimi (prijateljstvo, ljubezen, 

zaupanje, strah). V tem obdobju je še vedno zelo pomembna igra, saj se preko nje 

otrok vključuje v socialne skupine, išče prijatelje, pridobiva izkušnje in znanja ter na 

tak način usvaja pravila vedenja, vezana na različne situacije. Razvoj čustev, 

vključevanje v skupine, pridobivanje znanja in izkušenj pa pripomore k temu, da 

otrok sčasoma postane iskren, kritičen, samostojen in ustvarjalen (prav tam). 

 

Šolsko delo je za otroka svojevrsten telesni in duševni napor, ki ga mnogokrat 

postavlja v razne konfliktne situacije ali pa povzroči duševne strese. Z vstopom v 

šolo se otrok sooči s potrebo po pridobivanju priznanja zaradi produktivnosti. Za 

napredovanje pri učenju branja, pisanja, računanja in drugih spretnosti bo v šoli 

nagrajen in doma pohvaljen. Zato je za otroke v tem obdobju značilna precejšnja 

marljivost. Učitelji in starši smo dolžni to otrokovo nagnjenje spodbujati. Dobiti 

morajo občutek, da so sposobni obvladati spretnosti, ki jih od njih pričakujemo. 

Občutijo naj svobodo pri izražanju, sanjarjenju in razvijanju lastne domišljije. 

Navajamo jih na to, da tekmujejo sami s seboj, in doživljajo občutek, da napredujejo, 

dosegajo naj uspehe, bodisi pri majhnih ali velikih stvareh − čeprav po majhnih 

korakih. Ob vstopu v šolo moramo omogočiti otroku, da občuti pripadnost novi 

skupini − razredu sošolcev, ter prijazno skrb in vodenje učiteljice in vzgojiteljice. 

Strokovnjaki so na osnovi raziskav ugotovili, da je pri otroku v tem obdobju še 

vedno zelo pomembna igra, ki je vodilna aktivnost za zdrav duševni razvoj. V šoli je 

veliko učnih in vzgojnih vsebin, ki bi jih otrok spontano laže in uspešneje usvojil z 
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ustrezno igralno aktivnostjo kot s klasičnim poučevanjem. Pri šolskem otroku prihaja 

do izraza skupinska igra kot možna oblika nasproti individualni igri. Socialni razvoj 

je dosegel že takšno stopnjo, da se otrok lahko igra v skupini, da se podreja skupnim 

normam in pravilom v igri. Ne smemo zanemariti otrokovih gibalnih potreb. Otroku 

smo dolžni tudi pri šolskem delu omogočiti zadovoljevanje potrebe po gibanju in 

sprostitvi. Upoštevati moramo, da so tudi med enako starimi otroki velike razlike 

(http://www2.arnes.si/~sopmdobe/sestletniki.htm). 

Z vidika razvojnih značilnosti šestletnih otrok je nova, z zakonom predpisana starost 

za začetek šolanja otrok povsem utemeljena (Pergar Kuščer, 1999). 

Učiteljica in vzgojiteljica imata v prvem razredu zelo odgovorno in zahtevno nalogo, 

saj je od njiju v veliki meri odvisno, ali bodo otroci z veseljem hodili v šolo ali ne. 

Onidve sta tisti, ki dajeta pobude in ustvarjata pogoje za delo v razredu in hkrati 

spodbujata k ustvarjanju prijetnega ozračja, ki pripomore k dobri motiviranosti 

učencev in uspešnemu delu. 

Dobro morata poznati zakonitosti otrokovega logičnega mišljenja in mu zagotavljati: 

- občutek varnosti in čustvene sprejetosti, 

- občutek, da je dejavnost uspešna po otrokovi zaslugi, 

- izoblikovanje samopodobe v skupini, 

- postopno navajanje na samoocenjevanje in ocenjevanje drugih, 

- načrtovanje dejanj in udejanjanje svojih misli in idej, 

- ocenjevanje dela brez strahu pred napakami, zmotami in pomotami, 

- situacije, ki jih bodo silile k reševanju problemov na različne načine, 

- situacije, v katerih se bodo lahko odločali in sami izbirali poti za doseganje 

ciljev (Vonta, 1995). 
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5 MEDOSEBNI ODNOSI IN SODELOVANJE 

 

5.1 ODNOSI MED VZGOJITELJICO IN UČITELJICO 

Ko govorimo o mlajšem otroku v šoli, ne moremo mimo vprašanj o učitelju − o 

njegovi profesionalni usposobljenosti, strokovnem razvoju, sposobnosti refleksije 

lastnega dela ter zmožnosti empatije do otrok. Za učinkovito poučevanje in delo z 

mlajšimi otroki je ključnega pomena učiteljeva občutljivost za otrokove psihološke 

potrebe v skupini vrstnikov. Pri razvijanju otrokovega pozitivnega odnosa do sebe, 

občutka, da je uspešen ter sprejet med vrstniki, imata učiteljica in vzgojiteljica 

pomembno vlogo in odgovornost. Učiteljica/vzgojiteljica, ki je občutljiva za stiske 

otrok, ki se zaveda pomena te občutljivosti, bo znala poskrbeti za sodelovalno 

ozračje v razredu. Pri vzpostavljanju ustvarjalne in delovne razredne klime, kjer ni 

osamljenih učencev, so uspešnejše tolerantne, domiselne, komunikativne, živahne in 

k skupini usmerjene učiteljice/vzgojiteljice. One dajejo pobudo in ustvarjajo pogoje 

za delo otrok. Imeti morajo spretnosti za spodbujanje prijetnega ozračja, da bodo 

učenci motivirani, socializirani in da bodo s samozaupanjem dosegali rezultate, za 

katere so sposobni (Pergar Kuščer, 1999). 

Predpogoj za uspešno delovanje so dobri medosebni odnosi med učiteljico in 

vzgojiteljico. To je temelj, na katerem je zgrajeno vse nadaljnje delo. Pri ustvarjanju 

dobrih medosebnih odnosov ne gre za enostavno učenje in pridobivanje znanj, 

ampak je treba vse svoje danosti in znanja uporabiti za ustvarjanje odnosa. Za 

kakršnokoli sodelovanje je potrebna mera lastne osebnostne zrelosti, kamor štejemo 

tudi način komunikacije, način spoprijemanja s problemi, način vrednotenja sebe in 

drugih. Obe, učiteljica in vzgojiteljica, bi morali biti v vseh pogledih zreli, vzgojeni 

osebi, saj bi le tako lahko našli skupni jezik za neoteženo sodelovanje. Brez 

popolnega in iskrenega sodelovanja si dela dveh v razredu ne moremo predstavljati 

(Bevc, 2003). 

Učiteljica in vzgojiteljica morata biti optimistični osebi. Živahni, veseli in 

optimistični učitelji s svojim vedenjem ugodno vplivajo na otroka, medtem ko 
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čemerni, tihi, zadirčni in jezljivi delujejo vse prej kot prijetno. Posebno za majhnega 

otroka je pomembno, da je šolsko vzdušje zanj privlačno in prijazno. Izkušnje, ki jih 

dobiva na začetku šolanja, pomembno vplivajo tudi na otrokov odnos do šole v 

poznejšem obdobju. Če učiteljica in vzgojiteljica znata prisluhniti otroku in vsem 

njegovim potrebam in željam, ga uspešno vodita skozi prve večje korake v življenju 

(prav tam). 

Ker v šolo prihaja mlajši otrok, je izredno velik pomen vzgojiteljice, njenega 

poznavanja otroške osebnosti in senzibilnosti za vsakega posebej. Vzgojiteljica prav 

gotovo zna organizirati igre, ki bodo otroka popeljali v svet znanosti in učenja (prav 

tam). 

5.2 TIMSKO DELO 

Timsko delo je oblika aktivnosti, kjer se učitelji z vzgojno-izobraževalnimi nameni 

hkrati usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega 

predmeta ali kombinacije predmetov znotraj ali zunaj učilnice. Pri tem je treba 

izkoristiti vse potenciale in sposobnosti vsakega strokovnjaka, da lahko skupina 

preraste v dober in uspešen tim, ki temelji na ustvarjanju pozitivne soodvisnosti ter 

omogoča oblikovanje in doseganje skupnih ciljev, ki prispevajo h kakovostnejšemu 

učenju učencev, in katerih vsak učitelj zase ne bi mogel dosegati (Polak, 2007). 

Pri timskem delu so pomembni nenehno sodelovanje, povezanost in dobra 

komunikacija med njegovimi člani, ki morajo delovati enotno in celostno, saj lahko 

le na tak način tim zaživi in dobro deluje. To pa pomeni, da morajo drug drugega 

sprejeti kot strokovno kompetentne in enakovredne partnerje, ki se med seboj 

spodbujajo, podpirajo, si pomagajo in izmenjujejo mnenja ter imajo skupen cilj, da 

pri otrocih vzbudijo željo po učenju, napredovanju in odkrivanju novega (prav tam). 

V prvem razredu tim sestavljata vzgojiteljica predšolskih otrok in učiteljica 

razrednega pouka, izjemoma sta lahko dve učiteljici razrednega pouka. Obe 

strokovni delavki delata skupaj polovico ur pouka. 
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Med njima je zaželeno oziroma potrebno, da potekata timsko sodelovanje in 

komunikacija za kakovostno opravljanje dela v šoli. Tako morata pokazati, da imata 

otroke radi, da jih cenita in spoštujeta, in le tako otroke pritegneta v vzgojni proces. 

Da učitelj ali vzgojitelj sam po sebi pritegne otroke, mora biti dovolj zrela in močna 

osebnost. Zelo pomembno je tudi, kako si učitelj in vzgojitelj delita delo v prvem 

razredu osnovne šole. Pri tem sta zelo pomembna usklajenost in podpiranje članov 

tima. 

Vzgojiteljica je statusno enakovredna učiteljici. S svojimi znanji in vrtčevsko 

didaktiko poskrbi, da je otrokov prehod med vrtcem in šolo čim lažji. Od vzgojitelja 

in učitelja se pričakujejo dobro razvite spretnosti timskega dela, uspešno sodelovanje 

s starši, uvajanje pestrih metod in oblik dela v razred ter učinkovita uporaba 

tehnologije (Polak, 2007). 

 Pomembno je, da se med seboj dopolnjujeta, sodelujeta, podpirata, delita in 

izmenjujeta učna sredstva in pripomočke, pomagata pri organizaciji dela v razredu, 

izmenjujeta mnenja in izkušnje, skupaj načrtujeta šolske in obšolske dejavnosti ter se 

dogovorita o ureditvi prostora (Pretnar, 2000). 

Prilagojeni morata biti poučevanju mlajših otrok, ne glede na njihovo starost. To 

pomeni, da morata prilagoditi učno snov, naravnanost pouka, metodično in 

didaktično usposobljenost učitelja/vzgojitelja, učne pripomočke ter učne metode. 

Razen tega pa morata dobro poznati posebnosti in značilnosti timskega poučevanja, 

saj bo to predstavljalo njuno skupno delo (Jurman, 1995). 

Timsko delo vpliva na pozitivne odnose v skupini in spodbuja osebnostni in 

strokovni razvoj pedagoških delavcev. S temeljnim in sistematičnim timskim 

načrtovanjem se strokovni delavci (učitelj in vzgojitelj) lahko izognejo številnim 

neuspehom in težavam v samem izobraževalnem procesu (Kranjc, 2007). 
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5.2.1 Izvajanje timskega dela 

V timu se med učiteljem in vzgojiteljem poraja več različnih idej in načinov za 

obravnavo učne snovi, zaradi tega je laže načrtovati pouk, le-ta je tudi bolj 

kakovosten in zanimiv. Več učiteljev v razredu prispeva k večji dinamičnosti pouka, 

omogoča prožno, časovno, metodično in prostorsko organizacijo pouka (Trpin, 

2006). 

Prav vsakdo bo potrdil dejstvo, da več učiteljev načrtuje in tudi bolj sistematično 

opazuje ter spremlja delo učencev kot en sam. Učenci tako hitreje pridobijo povratne 

informacije o svojem delu. Pri timskem poučevanju je tako kot pri vsakem timskem 

delu nasploh za člane tima nujno, da občutijo medsebojno podporo in pozitiven 

odnos. Z namenom upoštevanja vseh etap timskega dela je v šolah treba oblikovati 

širše strokovne aktive, v katere so vključeni učitelji in vzgojitelji (prav tam). 

Timsko načrtovanje je najtežje v prvi fazi, ko otroka še ne poznamo dovolj dobro. 

Vendar morata skozi to fazo vsak učitelj in vzgojitelj, čeprav je na začetku težko. 

Pripraviti morata učni delovni načrt in priprave. Timsko delo poteka tako, da vsak 

član pokriva svoje močno področje (prav tam). 

V fazi načrtovanja člani tima izvajajo naslednje naloge: 

- izbirajo cilje, 

- določajo vsebine, ki jih bodo poučevali, 

- načrtujejo in izbirajo dejavnosti, ki jih bodo izvajali, 

- načrtujejo uporabo didaktičnih pripomočkov, 

- načrtujejo organizacijo pouka (Polak, 1999). 

Timsko poučevanje je najzahtevnejša oblika timskega dela. Je tisto dogajanje v 

razredu, ko se dve osebi s pedagoškimi nameni hkrati usmerjata na iste učence v 

okviru posameznega predmeta ali predmetnega področja (prav tam). 
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Primeri timskega poučevanja: 

- medsebojno prepletanje in dopolnjevanje, 

- izmenjava aktivnega dialoga med učenci, 

- hkratno vodenje različnih aktivnosti, 

- aktivno vodenje pouka, 

- prepletanje vodenega razgovora in postavljanje vprašanj (prav tam). 

Izkušnje kažejo, da je oblika timskega poučevanja v prvih razredih devetletke 

različna. Kaže se lahko kot hkratno izvajanje pouka, da sta učiteljica in vzgojiteljica 

hkrati tudi izvajalki pouka, njuna aktivnost je zaznavna v obliki dialoga. Timsko 

poučevanje lahko poteka tudi tako, da gre za deljeno izvajanje pouka. To pomeni, da 

vsaka izvajalka po vnaprejšnjem dogovoru izvaja svoj del pouka, druga medtem 

opravlja druge naloge (materialna priprava …) (Trpin, 2006). 

Izvajanje timskega poučevanja lahko opazujemo tudi preko diferenciranega pristopa 

k pouku: 

- isti cilji za vse učence – pouk poteka po skupinah, ene skupine prevzema 

učitelj, druge vzgojitelj, sledi menjavanje skupin; 

- diferencirani cilj – pouk poteka po skupinah, lahko poteka kot izmenjava 

skupin ali kot kombinacije izmenjave stalne skupine in menjajoče se skupine. 

Timsko poučevanje mora prispevati k večji učinkovitosti pouka (prav tam). 

Timsko evalviranje je pomemben del celotnega timskega dela in pomeni načrtovanje 

vnaprej. Večja bo natančnost evalvacije, laže nam bo, ko bomo načrtovali za naprej. 

Tisti del pouka, ki poteka v timu, izvajalke najpogosteje evalvirajo ustno takoj po 

izvedbi, večje sklope pa tudi pisno na skupnih srečanjih. Najustreznejši čas morajo 

poiskati skupaj. Pri evalviranju mora skupina zajeti vse kriterije, ki jih določa 

odločba, in dodati vse tisto, kar vsak strokovni delavec obravnava kot pomembno za 

otroka. Evalvacija je zbran zapis učiteljevega ali vzgojiteljevega zapisa po 

posameznih področjih, ki jih potem združijo v splošno oceno uspešnosti dela. 

Sprotna evalvacija in evalvacija na koncu šolskega leta odkrito pokažeta 
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pomanjkljivosti in uspehe učenca ter sta podlaga za uspešno delo v prihodnje. Na ta 

način odpravljamo pomanjkljivosti in iščemo nove uspešne rešitve (prav tam). 

Uspešen tim je tisti, kjer se presega sposobnosti, znanja in strokovnost članov, saj 

delajo skupaj bolje in uspešneje. Posamezniki presežejo svoje individualno znanje ter 

sposobnosti in skupaj razvijajo nove, uspešnejše rešitve in rezultate, saj lahko le na 

tak način šoli zagotavljajo razvoj in uspešnost. Neučinkoviti timi so za šolo škodljivi 

in nepotrebni, saj posamezniki pri takem delu ne morejo v celoti izkoristiti svojih 

individualnih sposobnosti in ustvarjalnosti, zaradi česar so rezultati slabši od znanja 

in sposobnosti strokovnjakov, ki skupaj delajo slabše, kot če bi delali individualno 

(Brajša, 1995). 

5.2.2 Prednosti timskega dela 

V organizacijski in pedagoški praksi dela v timu vidimo pomembne prednosti, kar 

potrjuje, da je ta oblika dobra rešitev za še bolj kakovostno vzgojno-izobraževalno 

delo v prvem razredu devetletne osnovne šole. Nekatere pomembnejše prednosti dela 

v timu so: 

- koristna in bolj učinkovita izraba časa, 

- boljša izkoriščenost znanja, spretnosti, izkušenj, 

- interdisciplinarni pristop pri reševanju kompleksnih nalog – večja kakovost 

pedagoškega dela, bolj celovito znanje učencev, 

- strokovna afirmacija vsakega člana tima, 

- soglasnost odločitev − zanesljiva izvedljivost nalog oziroma ciljev, 

- skupno načrtovanje – poudarek na ustvarjalnosti, inovativnosti, 

enakopravnosti in strokovni avtonomnosti v vseh fazah skupnega dela, 

- delitev nalog, toda skupna odgovornost za kakovost opravljenega dela, 

- boljši medosebni odnosi – razvoj pozitivnih osebnostnih lastnosti: 

netekmovalnost, toleranca, odprtost, fleksibilnost (Krivec, 2001). 
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5.2.3 Težave pri timskem delu 

Uvajanje drugega strokovnega delavca v prvi razred devetletne osnovne šole pomeni 

neke vrste inovacijo. Ne glede na ugodne ocene pedagoške prakse se pri delu 

pojavljajo nekateri problemi, na katere želimo opozoriti, in to predvsem zato, ker 

negativno vplivajo na uspešnost in kakovost pouka v prvem razredu (Trpin, 2006). 

Nekaj najbolj pogostih ovir pri timskem poučevanju: 

- organizacijske ovire (prostorske, kadrovske, časovne, delitev dela, struktura 

učne ure), 

- nejasno opredeljene vloge v timu, 

- komunikacijske ovire (napačno usmerjeno ali razumljeno verbalno ali 

neverbalno sporočilo), 

- ovire interpersonalne narave (nezaupanje, osebna zaprtost, pomanjkanje 

empatije ipd.), 

- zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti posameznikov v timu, 

- strah pred kritiko s strani drugega, 

- razlikovanje po znanju, spretnostih, interesnih področjih, 

- neenakomerna delitev dela, časovna stiska, delovna preobremenjenost, 

izkušenost, dominantnost, 

- pripisovanje različne pomembnosti različnih dejavnostim ali šolskim 

predmetom, 

- razhajanja posameznih članov tima v zahtevah do otrok (delovne naloge, 

doslednost pri preverjanju, ocenjevanje, razredni red), 

-  prepričanje o manj svobodnem načrtovanju in delu v razredu. (prav tam). 

V organizacijski in pedagoški praksi delovanja tandema se zagotovo najprej pojavlja 

dilema o odgovornosti drugega strokovnega delavca pri vzgojno-izobraževalnem in 

drugem delu (načrtovanje in izvedba pouka, evalvacija dela, vrednotenje in 

ocenjevanje, razredništvo, delo s starši) predvsem zato, ker njegova vloga v šolski 

zakonodaji ni natančno opredeljena. Zaradi tega pedagoška praksa problem 

odgovornosti drugega strokovnega delavca v prvem razredu različno rešuje, kar pa 
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vodi do nezadovoljstva vzgojiteljic. Dokler šolska zakonodaja v tem pogledu ne bo 

spremenjena, vidimo rešitev problema v enakopravnem in odgovornem vključevanju 

vzgojiteljic v vse faze dela, tj. v skupno načrtovanje in izvedbo pouka, skupno 

evalviranje, vrednotenje in ocenjevanje učenčevih dosežkov ter delo s starši. Pri delu 

v tandemu nikakor ne sme priti do prevladujoče vloge vzgojiteljice ali učiteljice, pač 

pa morata prevladovati avtonomen in enakopraven odnos ob skupnem delu in 

skupnem usklajevanje mnenj in stališč, kadar prihaja do razhajanj med njima 

(Krivec, 2001). 

Organizacija in izvedba pouka sta in morata biti skupen projekt obeh, tj. vzgojiteljice 

in učiteljice, ki zahteva skupno usklajevanje dela do najmanjših podrobnosti. V 

nasprotnem primeru prihaja pri pouku do poenostavljanja in improvizacije, kar ima 

močan negativni učinek na njegovo kakovost (prav tam). 

Timi se z ovirami srečujejo predvsem v zgodnejših obdobjih svojega oblikovanja, 

treba pa jim je nameniti veliko pozornost. S konstruktivnim in odkritim pogovorom, 

boljšim medsebojnim poznavanjem in izkušnjami jih je znotraj tima mogoče 

odpravljati sproti in uspešno. Na probleme pri timskem delu in na proces njihovega 

odpravljanja vpliva tudi osebnostna struktura članov tima (Polak, 2007). 

 

5.3 KOMUNIKACIJA MED VZGOJITELJEM IN UČITELJEM 

Izraz komunikacija izhaja iz latinske besede communicare, ki pomeni skupno 

napraviti, sporočiti, in nas usmerja v nekaj, kar nosi sporočilno vrednost, vključuje 

dinamiko in se udejanja v medsebojnih zvezah. Je interakcija med posamezniki, ki se 

realizira z znaki kot dražljaji oziroma procesi, ki izzivajo reakcijo nekoga in delujejo 

na vedenje posameznika (Jelenc, 1998). 

Komunikacija je pravzaprav najpomembnejši sestavni del medsebojnih odnosov, je 

oblika in način, v katerem se medsebojni odnosi prikazujejo. Kakovost medsebojnih 

odnosov je mnogokrat odvisna od kakovosti komuniciranja  

(Lepičnik-Vodopivec, 1996). 
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Komunikacija je tako pomembna za prenašanje informacij, hkrati pa ustvarja vzdušje 

in zaupanje med člani tima in zato mora biti redna, dosledna in natančna. Potekati 

mora dvosmerno, kar pa ni samo to, da govorita oba člana, ampak da je pomembno 

tudi stališče vsakega izmed njiju. Oba morata pristopiti k pogovoru z željo, da se 

med seboj poslušata, sprejemata in usklajujeta mnenja sogovornika s svojim 

mnenjem in na tak način izražata željo po sprejemanju novih pogledov in širjenju 

obzorij (prav tam). 

Tudi pri otroku štejemo komunikacijo med temeljne dejavnike, ki sooblikujejo 

njegov fizični in psihični razvoj. Strokovnjaki navajajo, da je komunikacija med 

otrokom in osebo, ki ga neguje, že v najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja med 

temeljnimi dejavniki, ki spodbujajo ali zavirajo otrokov psihomotorični razvoj. 

Komunikacija je izjemno pomembna za razvoj osebnosti in identitete posameznika. 

To velja za vsa obdobja človekovega življenja, lahko celo rečemo, da je 

komuniciranje eden temeljnih pogojev za človekovo preživetje (prav tam). 

Med komunikacijo učitelja in vzgojitelja se pojavlja veliko odprtih vprašanj 

(načrtovanje, izvedba dela, vrednotenje in ocenjevanje). Pomembno je, da v 

komunikaciji nikakor ne pride do prevladovanja, ampak da je med njima 

enakopraven odnos. Učinkovitost komunikacije med učiteljem in vzgojiteljem je 

odvisna od različnih dejavnikov: sporočanje, poslušanje in pošiljanje povratnih 

informacij. Dobro medsebojno komuniciranje bogati ustvarjalno sodelovanje v timu. 

Pomembno je spoštovanje drug drugega, njihove osebnosti in individualnosti (Trpin, 

2006). 

Učinkovitost komunikacije med učiteljem in vzgojiteljem je odvisna od številnih 

dejavnikov: sporočanje, poslušanje ter posredovanje povratne informacije. O 

učinkovitem sporočanju govorimo takrat, ko učitelj in vzgojitelj pošiljata JAZ 

sporočila in ko je njuno neverbalno pošiljanje sporočil usklajeno z verbalnim 

sporočanjem. Učinkovito, aktivno poslušanje učitelja oz. vzgojitelja pomeni 

prepoznavanje potreb drugega člana tima in usklajenost neverbalnega z verbalnim 

vidikom poslušanja (prav tam). 
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Spretnost komuniciranja je še posebno pomembna pri delu z otroki. Vemo, da so za 

to delo, posebno v šoli, nujno potrebne, pa tudi zelo zaželene lastnosti in kakovosti, 

kot so strokovna usposobljenost, pravičnost, doslednost, obvladanost. Pogosto pa se 

premalo poudarja, da je učinkovitost tega dela močno odvisna od kakovosti odnosa 

med odraslim in otrokom, med vzgojiteljem, učiteljem in učenci. Ne le teoretiki, 

ampak predvsem ozaveščeni vzgojitelji in učitelji na podlagi lastnih izkušenj 

ugotavljajo, da je uspešnost vzgojno-izobraževalnega delovanja v veliki meri odvisna 

od kakovosti interakcije in od stopnje interakcijske povezanosti v komunikaciji 

(Jelenc, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damjana Nišandžić: Vloga vzgojiteljice v prvem razredu devetletke. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.    

 

 

 31 

 

  

EMPIRIČNI DEL 

6 NAMEN 

 

Namen empirične raziskave je bil proučiti vlogo vzgojiteljice in njeno delo v prvem 

razredu devetletke ter ugotoviti prednosti ali pomanjkljivosti sodelovanja med 

vzgojiteljico in učiteljico. 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali vzgojiteljica in učiteljica skupno načrtujeta vzgojno-izobraževalni proces? 

2. Ali si vzgojiteljica in učiteljica delita delo in naloge pri pouku? 

3. Ali vzgojiteljica in učiteljica timsko sodelujeta? 

4. Ali vzgojiteljica sodeluje pri opisnem ocenjevanju? 

5. Ali vzgojiteljica sodeluje s starši? 

6. Ali vzgojiteljice menijo, da so z učiteljico v enakovrednem položaju? 

7. Katere so prednosti in pomanjkljivosti sodelovanja med vzgojiteljico in 
učiteljico? 

7.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Raziskovalne hipoteze so implicitno izražene v obliki raziskovalnih vprašanj v 

odvisnih zvezah in razlikah. 

7.3 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke: 

1. spol, 

2. delovna doba, 

3. smer in stopnja izobrazbe. 
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Odvisne spremenljivke: 

1. timsko sodelovanje, 
 
2. delitev dela v razredu, 

3. izmenjavanje mnenj, 

4. sodelovanje s starši, 

5. načrtovanje dela v razredu, 

6. enakopravnost vzgojiteljice in učiteljice, 

7. prednosti in slabosti skupnega poučevanja, 

8. sodelovanje pri opisnem ocenjevanju. 

8 METODOLOGIJA 

8.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja. Podatki so bili zbrani s tehniko anketiranja. 

8.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

V raziskovalni vzorec smo vključili 32 vzgojiteljic prvih razredov v osnovnih šolah 

na območju Kranja in okolice. Zbiranje podatkov je potekalo meseca maja 2011. 

Tabela 1: Spol vzgojiteljic, vključenih v raziskavo 

Spol F f % 
Ženske 32 100,0 
Moški 0 0,0 
Skupaj 32 100,0 
 

Kot je razvidno iz tabele 1, so vse anketirane osebe ženskega spola. 
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Tabela 2: Delovna doba vzgojiteljic, vključenih v raziskavo 

Delovna doba F f % 
Do 3 leta 2 6,3 
3−5 let 8 25,0 
5−15 let 14 43,8 
Nad 15 let 8 25,0 
Skupaj 32 100,0 
 

Rezultati nam kažejo, da je največ vzgojiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, 

zaposlenih od 5 do 15 let. Sledi delež vzgojiteljev (25,0 %) z delovno dobo med 3 in 

5 let, prav tak pa je delež vzgojiteljev (25,0 %) z delovno dobo nad 15 let. 2 (6,3 %) 

vzgojitelja imata delovno dobo do 3 let.  

 

Tabela 3: Izobrazba vzgojiteljic, vključenih v raziskavo 

 

Izobrazba f f % 
Visokošolska 
strokovna smer 

32 100,0 

Srednješolska smer 0 0,0 
Skupaj 32 100,0 
 

Iz tabele razberemo, da ima vseh 32 anketiranih visokošolsko strokovno izobrazbo, 

VI. stopnjo. 

8.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili s 

pomočjo literature. Anketiranje je potekalo v mesecu maju 2011 na osnovnih šolah 

na območju Kranja in okolice. Anketni vprašalniki so bili poslani po pošti na naslov 

ravnatelja (za vzgojiteljice prvih razredov devetletke). Anketnim vprašalnikom je 

bila dodana prošnja, s katero smo ravnatelja prosili za dovoljenje anketiranja. 

Priložili smo kuverto z naslovom izvajalca anketiranja in znamko. Vprašalnike smo 

poslali na 29 osnovnih šol na območju Kranja in okolice. 
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8.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s programom Microsoft Office Excell 2007. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1. TIMSKO SODELOVANJE VZGOJITELJICE IN UČITELJICE 

Tabela 4: Timsko sodelovanje vzgojiteljice in učiteljice 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Za kakovostno delo je 
 potrebno timsko 
 sodelovanje med 
 vzgojiteljico in učiteljico. 

0 0 0 0 0 0 0 0 32 100 

 

Iz tabele razberemo, da je vseh 32 anketiranih oseb izbralo oceno 5, kar pomeni, da 

se s trditvijo popolnoma strinjajo. Timsko sodelovanje med vzgojiteljico in učiteljico 

se jim zdi zelo pomembno. 

Iz prakse, ki sem jo opravljala, lahko povem, da timsko delo dviguje kakovost dela. 

Osnova za sodelovanje je delitev nalog med strokovnjaki, ki so med seboj 

enakopravni. Pri timskem delu je treba razvijati zaupanje, pozitivne medsebojne 

odnose in iskreno komunikacijo. Čeprav je timsko delo vpeljano v šolski prostor, je 

še vedno premalo podprto. Za dobro opravljeno delo je pomembno sodelovanje v 

timu. Nesodelovanje vzgojiteljice in učiteljice prikrajša otroke za kakovostno 

izvedbo pouka. Pri načrtovanem timskem delu se strokovni delavci lahko izognejo 

težavam in neuspehom. 

 

9.2 DELITEV DEL IN NALOG PRI POUKU V PRVEM RAZREDU 

Tabela 5: Delitev del in nalog pri pouku v prvem razredu 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica si 
delo in naloge v razredu 
porazdelita. 

0 0 0 0 0 0 3 9,4 29 90,6 
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Pri trditvi, da si vzgojiteljica in učiteljica delo in naloge v razredu porazdelita, se 29 

(90,6 %) anketirancev s tem popolnoma strinja, saj so izbrali oceno 5. 3 (9,4 %), 

anketirani pa so izbrali oceno 4, kar pomeni, da se s trditvijo strinjajo, a ne 

popolnoma. 

V razredu je pomembna delitev del in nalog. Če se strokovni delavki med seboj 

dogovorita, kaj bo katera prevzela, to predstavlja lažje delo za njiju in boljšo izvedbo 

pouka za otroke. S tem je tudi organizacija poteka pouka boljša. Pri tem je 

pomembno, da si delo razdelita enakopravno, to dosežeta z odprto komunikacijo, 

tesnim sodelovanjem in izmenjavo mnenj.  

 

9.3 SODELOVANJE VZGOJITELJICE S STARŠI 

Tabela 6: Sodelovanje vzgojiteljice s starši 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Za uspešno sodelovanje s 
starši je pomembna tudi 
vloga vzgojiteljice, ne le 
učiteljice. 

0 0 0 0 0 0 0 0 32 100 

 

Na trditev, da je za uspešno sodelovanje s starši pomembna tudi vloga vzgojiteljice, 

ne le učiteljice, je vseh 32 (100,0 %) anketiranih odgovorilo z oceno 5, kar pomeni, 

da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Sodelovanje s starši je pri delu pomemben člen. Da je to sodelovanje čim bolj 

uspešno, je zelo pomembno, da z njimi sodelujeta obe. Vzgojiteljica in učiteljica 

nastopata kot tim, kar se kaže navzven v celotnemu okolju. Zato je prav, da sta 

skupaj pri vseh oblikah sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, 

srečanja, izleti …). V odnosu do staršev morata ostati strokovnjakinji in ohraniti 

morata vsaka svojo strokovno identiteto, ki jo medsebojno dopolnjujeta. 
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9.4 POGLEDI VZGOJITELJIC V ODNOSU Z UČITELJICO 

Tabela 7: Pogledi vzgojiteljic v odnosu z učiteljico 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
sta v 1. razredu v 
enakovrednem položaju. 

0 0 0 0 5 15,6 13 40,6 14 43,8 

 

Na trditev, da sta vzgojiteljica in učiteljica v prvem razredu v enakovrednem 

položaju, je 14 (43,8 %) anketiranih odgovorilo z oceno 5, kar pomeni, da se s 

trditvijo popolnoma strinjajo, 13 (40,6 %) anketiranih je izbralo oceno 4, kar pomeni, 

da se strinjajo, a ne popolnoma, 5 (15,6 %) pa jih trditev ocenjuje z oceno 3, kar 

pomeni, da se delno strinjajo. 

Vzgojiteljica in učiteljica sta si pri delu enakovredni, kar dosežeta z enakopravno 

delitvijo dela in nalog med poukom, skupnim načrtovanjem in izvajanjem pouka, 

odprto komunikacijo in spoštovanjem svojih sodelavcev. Vzpostaviti je treba 

enakovreden odnos v učno-vzgojnem procesu. Medsebojno si lahko pomagata; 

vzgojiteljica s svojimi izkušnjami iz vrtca pomaga učiteljici predstaviti pouk z 

animiranjem otrok za delo, da vse poteka skozi igro in neobvezno. Organizacija in 

izvedba pouka morata biti skupen projekt obeh, ki zahteva skupno usklajevanje dela 

do najmanjših podrobnosti. V nasprotnem primeru prihaja pri pouku do 

improvizacije, kar ima močan negativni učinek na njegovo kakovost. 

 

9.5 NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Tabela 8: Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
skupaj načrtujeta, izvajata 
in vrednotita pouk. 

0 0 0 0 0 0 2 6,2 30 93,8 
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Za trditev, da vzgojiteljica in učiteljica skupaj načrtujeta, izvajata in vrednotita pouk, 

sta 2 (6,2 %) anketirana izbrala oceno 4, kar pomeni, da se strinjata, 30 (93,8 %) oseb 

pa je izbralo oceno 5, kar pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Najbolj pomembno je, da delo v razredu načrtujeta vzgojiteljica in učiteljica skupaj, 

saj se tako obe hkrati pripravljata na pouk. Vsaka se lahko za svoje področje bolje 

pripravi. Za delo z mlajšimi otroki je zelo pomembna priprava na delo. Med 

izvajanjem pouka lahko prepletata frontalno delo s skupinskim ali individualnim, 

dogovorita se, kaj bo delala druga, medtem ko prva razlaga, in obratno. Tako lahko 

tudi bolje spremljata delo učencev, pouk je pestrejši, ustvarjalen, inovativen, 

učinkovit in kakovostno izkoriščen. 

 

9.6 SODELOVANJE VZGOJITELJICE PRI OPISNEM OCENJEVANJU 

Tabela 9: Sodelovanje vzgojiteljice pri opisnem ocenjevanju  

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica aktivno 
sodeluje pri opisnem 
ocenjevanju. 

0 0 0 0 0 0 5 15,6 27 84,4 

 

Kot lahko razberemo iz tabele, je 27 (84,4 %) anketiranih za trditev, da vzgojiteljica 

aktivno sodeluje pri opisnem ocenjevanju, izbralo oceno 5, kar pomeni, da se 

popolnoma strinjajo, 5 (15,6 %) anketiranih pa je izbralo oceno 4, kar pomeni, da se 

strinjajo, a ne popolnoma. 

Vzgojitelji se vključujejo pri oblikovanju opisnih ocen. Če je med učiteljico in 

vzgojiteljico dobra komunikacija, organiziranost in timsko delo, si skupaj delita 

vloge in se dogovarjata, kako bosta oblikovali opisno oceno. Obe otroke dobro 

poznata, opazita napredek ali nazadovanje pri učenčevih dosežkih. Mnenja in 

predlogi vzgojiteljev so dobrodošli, opisne ocene so tako kakovostnejše. O opisni 

oceni se skupaj pogovorita, lahko jo popravita ali dopolnita. 
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9.7 VLOGA LAJŠANJA OTROKOM PREHOD V ŠOLSKO OBDOBJE 

Tabela 10: Vloga lajšanja otrokom prehod v šolsko obdobje 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vloga vzgojiteljice v 1. 
razredu je predvsem ta, da 
olajša otrokom prehod iz 
predšolskega v šolsko 
obdobje. 

1 3,1 3 9,4 6 18,8 12 37,5 10 31,2 

 

Za trditev, da je vloga vzgojiteljice v prvem razredu predvsem ta, da olajša otrokom 

prehod iz predšolskega v šolsko obdobje, pa je nekaj deljenih mnenj. 1 (3,1 %) oseba 

se s trditvijo nikakor ne strinja, saj je izbrala oceno 1. 3 (9,4 %) osebe so izbrale 

oceno 2, kar pomeni, da se ne strinjajo. 6 (18,8 %) anketiranih je izbralo oceno 3, kar 

pomeni, da se delno strinjajo, 12 (37,5 %) jih je izbralo oceno 4, to pomeni, da se 

strinjajo, 10 (31,2 %) anketiranih pa je izbralo oceno 5, kar pomeni, da se popolnoma 

strinjajo. 

Pri prihodu mlajših otrok v šolo ima vzgojiteljica velik pomen, saj iz izkušenj v vrtcu 

pozna otroško osebnost in senzibilnost otrok. Sposobna je organizirati igre, s 

katerimi bo otrok popeljan v svet znanosti in učenja. Tako otrok ni potisnjen v 

neznano šolsko okolje, vzgojitelj otrokom olajša prehod, ker jih vanj prijazno vodi.  

 

9.8 IZMENJAVA MNENJ MED VZGOJITELJICO IN UČITELJICO 

Tabela 11: Izmenjava mnenj med vzgojiteljico in učiteljico 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Za uspešno delo si morata 
vzgojiteljica in učiteljica 
ves čas izmenjevati 
mnenja, ideje, stališča in 
predloge. 

0 0 0 0 0 0 0 0 32 100 
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Pri trditvi, da je za uspešno delo potrebno izmenjavanje mnenja, idej, stališč in 

predlogov, je vseh 32 (100,0 %) anketiranih oseb odgovorilo z oceno 5, kar pomeni, 

da se popolnoma strinjajo s trditvijo. 

Da bi bilo delo čim bolj uspešno, je vsakodnevno izmenjavanje mnenj, idej, stališč in 

predlogov nujno potrebno. Komunikacija med njima mora biti odprta in iskrena, 

odločitve soglasne. Če tega med njima ni, nastajajo konflikti, kar vodi v slabo 

organizacijo in izvedbo pouka. Kritike in različna mnenja drugih moramo znati 

sprejeti in iz njih izluščiti dobronamerne nasvete, ki jih lahko pozneje izkoristimo pri 

svojem nadaljnjem delu. 

 

9.9 UPOŠTEVANJE MOČNIH PODROČIJ PRI DELITVI NALOG 

Tabela 12: Upoštevanje močnih področij pri delitvi nalog 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Pri delitvi nalog morata 
upoštevati in pokrivati 
vsaka svoja močna 
področja. 

0 0 0 0 3 9,4 10 31,2 19 59,4 

 

Za trditev, da morata pri delitvi nalog upoštevati in pokrivati vsaka svoja močna 

področja, se je 19 (59,4 %) anketiranih odločilo za oceno 5, kar pomeni, da se 

popolnoma strinjajo s tem, 10 (31,2 %) jih je izbralo oceno 4, kar pomeni, da se 

strinjajo, a ne popolnoma, 3 (9,4 %) osebe pa so izbrale oceno 3, kar pomeni, da se s 

trditvijo delno strinjajo. 

Med delitvijo nalog pri izvajanju pouka je pomembno upoštevati močna področja 

vzgojiteljice in učiteljice. Pouk je za učence boljši in več pridobijo, če jim učno snov 

razlaga nekdo, ki mu to področje leži in je pri razlaganju samozavesten in prepričan 

vase. 
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9.10 MEDOSEBNI ODNOSI VZGOJITELJICE IN UČITELJICE 

Tabela 13: Medosebni odnosi vzgojiteljice in učiteljice 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Uspešnost vzgojno-
izobraževalnega delovanja 
je v veliki meri odvisna od 
dobrih medosebnih 
odnosov med vzgojiteljico 
in učiteljico. 

0 0 0 0 0 0 1 3,1 31 96,9 

 

Na trditev, da je uspešnost vzgojno-izobraževalnega delovanja v veliki meri odvisna 

od dobrih medosebnih odnosov med vzgojiteljico in učiteljico, je 31 (96,9 %) 

anketiranih odgovorilo z oceno 5, kar pomeni, da se popolnoma strinjajo, 1 (3,1 %) 

oseba pa se strinja, a ne popolnoma, saj je izbrala oceno 4. 

Dobri medosebni odnosi imajo velik pomen, da je vzgojno-izobraževalno delo 

uspešno. Dobro medsebojno komuniciranje bogati ustvarjalno sodelovanje. Pri tem je 

pomemben razvoj pozitivnih osebnostnih lastnosti (netekmovalnost, toleranca, 

odprtost). Slabi medosebni odnosi med strokovnima delavkama se kažejo pri slabši 

kakovosti pouka, kadar pride do neusklajenosti dela. 

 

9.11 HKRATNO IZVAJANJE POUKA VZGOJITELJICE IN UČITELJICE 

Tabela 14: Hkratno izvajanje pouka vzgojiteljice in učiteljice 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
hkrati izvajata pouk, 
sodelujeta in se 
dopolnjujeta. 

0 0 0 0 0 0 10 31,2 22 68,8 

 

Iz tabele razberemo, da se 22 (68,8 %) anketiranih popolnoma strinja s trditvijo, da 

vzgojiteljica in učiteljica hkratno izvajata pouk, se vmes dopolnjujeta in sodelujeta, 
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saj so izbrali oceno 5. 10 (31,2 %) anketiranih pa je izbralo oceno 4, kar pomeni, da 

se strinjajo s trditvijo, a ne popolnoma. 

Menim, da je hkratno izvajanje pouka za učence najbolj učinkovita izvedba pouka. 

Vzgojiteljica in učiteljica se dogovorita, kaj bo vsaka od njiju med poukom izvajala. 

Medtem ko ena razlaga, druga individualno pomaga otrokom ali jih usmerja, in 

obratno. Tako je izraba časa koristna in bolj učinkovita. Vmes se dopolnjujeta, 

prepletata in sodelujeta. Tudi pouk je bolje izkoriščen in je velika prednost za otroke. 

Hkratno poučevanje se mi zdi veliko boljše v primerjavi z deljenim, da bi vsaka 

izvajala le svoj del pouka, saj učenci pri pouku tako veliko izgubijo. 

 

9.12 DELJENO IZVAJANJE POUKA VZGOJITELJICE IN UČITELJICE 

Tabela 15: Deljeno izvajanje pouka vzgojiteljice in učiteljice 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
izvajata pouk deljeno, 
vsaka izvaja svoj del 
pouka.  

12 37,5 15 46,8 3 9,4 0 0 2 6,3 

 

S trditvijo, da vzgojiteljica in učiteljica izvajata pouk deljeno, vsaka svoj del, je 12 

(37,5 %) anketiranih izbralo oceno 1, kar pomeni, da se nikakor ne strinjajo s tem, 15 

(46,8 %) oseb se ne strinja s trditvijo, 3 (9,4 %) osebe se delno strinjajo s trditvijo, 2 

(6,3 %) osebi pa se popolnoma strinjata s trditvijo. 

Iz zadnjih dveh tabel sklepam, da je nekaj vzgojiteljic verjetno mnenja, da nekatere 

stvari pri pouku izvajata skupaj, nekatere pa mogoče deljeno, vsaka svoj del.  
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9.13 SKUPNO POUČEVANJE POLN DELOVNI ČAS 

Tabela 16: Skupno poučevanje poln delovni čas 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica bi 
morali skupaj poučevati 
poln delovni čas. 

0 0 0 0 1 3,1 2 6,3 29 90,6 

 

Na trditev, da bi vzgojiteljica in učiteljica morali skupaj poučevati poln delovni čas, 

je 29 (90,6 %) anketiranih odgovorilo z oceno 5, kar pomeni da se popolnoma 

strinjajo, 2 (6,3) anketirani sta odgovorili, da se strinjata, a ne popolnoma, 1 (3,1 %) 

pa je izbral oceno 3, kar pomeni, da se delno strinja s to trditvijo. 

Skupno poučevanje poln delovni čas bi bilo dobro, ker vzgojiteljica in učiteljica kot 

tim potrebujeta veliko časa za načrtovanje in evalvacijo. Tako pa jima zaradi obilice 

drugega dela časa za dogovarjanje pogosto primanjkuje. Če bi imeli več skupnega 

časa, bi se lahko še bolje pripravili na delo. 

9.14 OSEBNOST VZGOJITELJICE IN UČITELJICE 

Tabela 17: Osebnost vzgojiteljice in učiteljice 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
morata biti osebnostno 
zreli osebi, odprti, 
fleksibilni, sposobni 
sprejemati kompromise. 

0 0 0 0 0 0 0 0 32 100 

 

Iz tabele razberemo, da se vseh 32 (100,0 %) anketirancev popolnoma strinja s 

trditvijo, da morata biti vzgojiteljica in učiteljica osebnostno zreli osebi, odprti, 

fleksibilni, sposobni sprejemati kompromise. 

Otroci se zgledujejo po svojih učiteljih in vzgojiteljih, zato je njihova osebnost zelo 

pomembna. Med njima je potrebna osebnostna zrelost, fleksibilnost in sposobnost 
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sprejemanja kompromisov. Biti morata veseli in optimistični, topli osebi, sposobni 

empatije, da ustvarita prijazno šolsko okolje za otroke. 

 

9.15 SKUPNO VODENJE GOVORILNIH UR IN SESTANKOV 

Tabela 18: Skupno vodenje govorilnih ur in sestankov 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
skupaj vodita govorilne ure 
in roditeljske sestanke. 

0 0 0 0 0 0 2 6,3 30 93,7 

 

Za trditev, da vzgojiteljica in učiteljica skupaj vodita govorilne ure in roditeljske 

sestanke, se je 30 (93,7 %) anketiranih odločilo za oceno 5, kar pomeni, da se 

popolnoma strinjajo s tem. 2 (6,3 %) anketiranca pa se strinjata s trditvijo, a ne 

popolnoma. 

Vzgojiteljica in učiteljica otroke zelo dobro spoznata, skupaj jih opazujeta in se o 

njih pogovarjata. Zato je prav, da skupaj vodita tudi govorilne ure in roditeljske 

sestanke, saj se tako s starši lahko vsi hkrati pogovarjajo. Vsak poda svoje mnenje in 

o vsem se lahko dogovorijo. Tako se mi zdi veliko bolje za vse (vzgojiteljice, 

učiteljice, starše in otroke), kot če bi vodili govorilne ure vsaka posebej. 

 

9.16 DELJENO VODENJE GOVORILNIH UR IN SESTANKOV 

Tabela 19: Deljeno vodenje govorilnih ur in sestankov 

 1 2 3 4 5 

 F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) F f (%) 

Vzgojiteljica in učiteljica 
vodita govorilne ure vsaka 
posebej. 

27 84,4 5 15,6 0 0 0 0 0 0 
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Pri trditvi, da vzgojiteljica in učiteljica vodita govorilne ure in roditeljske sestanke 

vsaka posebej, se 27 (84,4 %) anketiranih s tem nikakor ne strinja, saj so izbrali 

oceno 1, 5 (15,6 %) anketiranih pa je izbralo oceno 2, kar pomeni, da se s trditvijo ne 

strinjajo. 

Iz zadnjih dveh tabel je razvidno, da se vzgojiteljice strinjajo s tem, da obe strokovni 

delavki skupaj vodita govorilne ure in roditeljske sestanke. 

 

9.17 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SODELOVANJA MED 

VZGOJITELJICO IN UČITELJICO 

Tabela 20: Prednosti timskega sodelovanja 

Odgovori vzgojiteljic f 
Skupno načrtovanje, 
sodelovanje 

10 

Več individualnega dela in 
dela po skupinah 

5 

Lažje delo zaradi 
razbremenitve 

2 

Izkušnje, izmenjavanje idej 2 
Lažji prehod iz vrtca v šolo 1 
 

Na vprašanje, kaj so prednosti skupnega sodelovanja vzgojiteljice in učiteljice, je bil 

najpogostejši odgovor skupno načrtovanje in sodelovanje, sledi odgovor več 

individualnega dela in dela po skupinah. Na tretjem mestu je odgovor lažje delo 

zaradi razbremenitve, na četrtem mestu so izkušnje in izmenjavanje idej. Na petem 

mestu je odgovor lažji prehod iz vrtca v šolo.  

Opazila sem, da je prvo in drugo mesto izpostavilo največ anketirancev, ki imajo 

delovno dobo od 5 do 15 let in nad 15 let. Tretje in četrto mesto pa je izpostavilo 

največ anketirancev, ki imajo delovno dobo do 3 leta in od tri do pet let. Sodelovanje 

med vzgojiteljico in učiteljico je za delo v razredu velika prednost. Če skupaj 

načrtujeta in izvajata delo in naloge v razredu, je pouk boljši in poteka tekoče. Med 

seboj se dopolnjujeta in nadgrajujeta. Vsaka ima svoje ideje in pouk je zato lahko 
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bolj zanimiv, raznolik in pestrejši. Ker si naloge delita, je delo zaradi razbremenitve 

lažje. Čeprav imata vsaka svoje naloge, je kakovostna izvedba pouka odgovornost 

obeh. Da sta v razredu dve, je prednost tudi za otroke, ker dobijo več individualne 

pomoči in usmeritev.  

 Tabela 21: Slabosti timskega sodelovanja 

Odgovori vzgojiteljic f 
Ni kompromisov, 
neujemanje, konflikti 

9 

Premalo istočasnosti, 
neenak delavnik 

5 

Prevladujoča vloga 
učiteljice, neenak položaj 

3 

Neenako plačno razmerje 2 
 

Na vprašanje, kaj so slabosti skupnega sodelovanja vzgojiteljice in učiteljice, se je na 

prvem mestu znašel odgovor, da ni kompromisov, neujemanje in konflikti med 

njima. Na drugem mestu je odgovor premalo istočasnosti in neenak delavnik. 

Prevladujoča vloga učiteljice oziroma neenak položaj med njima je odgovor na 

tretjem mestu, na četrtem mestu pa je odgovor neenako plačno razmerje. 

Menim, da je za uspešno sodelovanje med vzgojiteljico in učiteljico, in s tem za 

uspešno delo, zelo pomemben odnos med njima. Da pa so odnosi med njima dobri, je 

pomembna njuna osebnost. Če se ne ujemata, nista sposobni sklepanja kompromisov 

in se ne dogovarjata, potem pride do konfliktov in delo ne more biti uspešno. Neenak 

delavnik predstavlja težavo pri načrtovanju in pripravi pouka, ker jima za dogovor 

lahko zmanjka časa in potem prihaja do improvizacije pri pouku. Na vsaki šoli bi se 

lahko dogovorili, kdaj bi imeli vzgojiteljica in učiteljica čas za pripravo in 

načrtovanje dela v razredu, da ne bi prihajalo do časovnih stisk. Glede neenakega 

položaja med njima pa menim, da pri enakopravni delitvi dela, skupnem sodelovanju 

in medsebojnem spoštovanju ni prevladujoče vloge učiteljice. 

 



Damjana Nišandžić: Vloga vzgojiteljice v prvem razredu devetletke. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.    

 

 

 47 

 

  

10 SKLEP 

 
Na podlagi rezultatov sklepamo, da je zelo dobrodošlo, da sta v prvem razredu 

devetletne osnovne šole lahko prisotni dve strokovni delavki; vzgojiteljica 

predšolskih otrok in učiteljica razrednega pouka. Delo si lahko razdelita in 

organizirata tako, da ena snov razlaga, druga pa z didaktičnimi pripomočki popestri 

uro in otroke še dodatno motivira. Med seboj se dopolnjujeta z idejami, več je lahko 

individualnega dela z otroki. Vsaka posebej se lahko bolj posvetita otrokom. Tudi pri 

preverjanju znanja in opisni oceni si lahko izmenjujeta mnenja in stališča. 

 

Vsekakor se delo med vrtcem in šolo razlikuje. V vrtcu je vzgojiteljica tista, ki piše 

priprave, načrtuje delo in dejavnosti, ki bodo potekale, pomočnica vzgojiteljice ji pri 

tem pomaga. V šoli je način dela drugačen, saj učiteljica in vzgojiteljica delo 

načrtujeta skupaj po učnem načrtu in skupaj tudi pišeta priprave. Ker sodelujeta kot 

tim, je sodelovanje med njima izrednega pomena. Iz vprašalnikov je razvidno, da je 

timsko delo vzgojiteljicam zelo pomembno. Prav tako je pomembna tudi njuna 

osebnost; da sta pozitivni osebi, sposobni empatije, z veliko idejami in novostmi, ki 

jih razvijata skupaj.  

 

Vzgojiteljice se strinjajo (sicer ne popolnoma), da sta z učiteljico v prvem razredu v 

enakovrednem položaju. Sem mnenja, da vzgojiteljice to skrbi, preden nastopijo delo 

v prvem razredu skupaj z učiteljico. Verjamem, da ima marsikatera vzgojiteljica 

občutek, da z učiteljico ni v enakovrednem položaju. A to si mora izboriti sama. Z 

enakovredno delitvijo dela in nalog, z izmenjavo mnenj, s timskim sodelovanjem in s 

spoštovanjem svojih sodelavcev so ovire in pomisleki premagani. Tako delo v timu 

pomeni prednost za vzgojiteljico in učiteljico kot za otroke v razredu. 

 

Na začetku šolskega leta je tako delo vzgojiteljice kot učiteljice zelo pomembno, saj 

otroci pridejo iz vrtca v šolo. Za njih je šola novo okolje in vzgojiteljica jim zaradi 

izkušenj z mlajšimi otroki pomaga k postopnemu prehajanju na drugačen način 

poučevanja in dela. 
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12 PRILOGE 

 
Anketni vprašalnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

     

Spoštovani! 

Sem absolventka Pedagoške fakultete Ljubljana, smer Predšolska vzgoja. 
Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Vloga vzgojiteljice v prvem razredu 

devetletke. 
V ta namen sem pripravila anketni vprašalnik, namenjen vzgojiteljicam v prvem 
razredu devetletke. 
Prosim Vas, da odgovorite na zastavljena vprašanja in mi tako pomagate pri 
nadaljnjem delu. Podatke bom uporabila izključno v raziskovalne namene in je zanje 
zagotovljena popolna anonimnost. 

Damjana Nišandžić 

 

Navodilo: Ocenite naslednje trditve s številkami od 1 do 5, upoštevajte, da 1 pomeni 
»se nikakor ne strinjam« in 5 pomeni »se popolnoma strinjam«. 

 

Št. Trditev Ocena 
1. Za kakovostno delo je potrebno timsko 

sodelovanje med vzgojiteljico in učiteljico. 
 
1         2         3         4         5 

2. Vzgojiteljica in učiteljica si delo in naloge v 
razredu porazdelita. 

 
1         2         3         4         5 

3. Za uspešno sodelovanje s starši je 
pomembna tudi vloga vzgojiteljice, ne le 
učiteljice. 

 
1         2         3         4         5 

4. Vzgojiteljica in učiteljica sta v 1. razredu v 
enakovrednem položaju. 

 
1         2         3         4         5 

5. Vzgojiteljica in učiteljica skupaj načrtujeta, 
izvajata in vrednotita pouk. 

 
1         2         3         4         5 

6. Vzgojiteljica aktivno sodeluje pri opisnem 
ocenjevanju. 

 
1         2         3         4         5 

7. Vloga vzgojiteljice v 1. razredu je predvsem 
ta, da olajša otrokom prehod iz predšolskega 
v šolsko obdobje. 

 
 
1         2         3         4         5 

8. Za uspešno delo si morata vzgojiteljica in 
učiteljica ves čas izmenjevati mnenja, ideje, 
stališča in predloge. 

 
 
1         2         3         4         5 

9. Pri delitvi nalog morata upoštevati in 
pokrivati vsaka svoja močna področja. 

 
1         2         3         4         5 

10. Uspešnost vzgojno-izobraževalnega 
delovanja je v veliki meri odvisna od dobrih 
medosebnih odnosov med vzgojiteljico in 
učiteljico. 

 
 
1         2         3         4         5 



    

     

11. Vzgojiteljica in učiteljica hkratno izvajata 
pouk, vmes sodelujeta in se dopolnjujeta. 

 
1         2         3         4         5 

12. Vzgojiteljica in učiteljica izvajata pouk 
deljeno, vsaka izvaja svoj del pouka. 

 
1         2         3         4         5 

13. Vzgojiteljica in učiteljica bi morali skupaj 
poučevati poln delovni čas. 

 
1         2         3         4         5 

14. Vzgojiteljica in učiteljica morata biti 
osebnostno zreli osebi, odprti, fleksibilni, 
sposobni sprejemati kompromise. 

 
 
1         2         3         4         5 

15. Vzgojiteljica in učiteljica skupaj vodita 
govorilne ure in roditeljske sestanke. 

 
1         2         3         4         5 

16. Vzgojiteljica in učiteljica vodita govorilne 
ure vsaka posebej. 

 
1         2         3         4         5 

 

 
Kaj so po vašem mnenju prednosti in slabosti skupnega poučevanja vzgojiteljice in 
učiteljice v 1. razredu devetletke? 
 
Prednosti:  

 

 

 
Slabosti: 

 

 

 
 

Spol:      Ž       M     (obkrožite) 

Delovna doba: a) do 3 leta 

                        b) 3−5 let 

                        c) 5−15 let 
                        d) nad 15 let 
 
Smer in stopnja vaše 
izobrazbe:__________________________________________________  

 

Hvala za Vašo pomoč in sodelovanje. 


