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POVZETEK 

Praktično pedagoško usposabljanje 1  ima velik pomen pri začetnem profesionalnem 

razvoju študenta, pri pridobivanju kompetenc bodočega vzgojitelja, prav tako je to tudi 

priložnost študenta za učenje v avtentičnem učnem okolju. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V 

prvem delu sem se osredotočila na izobraževanje strokovnih delavcev in njihov 

profesionalni razvoj – predstavljene so faze profesionalnega razvoja. V nadaljevanju 

sem pojasnila pojme, kot so izkušenjsko učenje, kompetence mentorjev, kompetence 

študentov in zgodovinski pregled PPU na slovenskih tleh. V diplomskem delu sem 

analizirala pomen PPU študentov in študentk ter opisala vrste in potek PPU na 

Pedagoški fakulteti Ljubljana2 v obdobju 2011–2014, ko sem fakulteto obiskovala tudi 

sama. V drugem, empiričnem delu, želim s pomočjo kvantitativne raziskave pridobiti 

mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev (mentorjev študentom na praksi) o pomenu PPU za 

študente predšolske vzgoje in raziskati njihova mnenja o nalogah in težavah, s katerimi 

se soočajo kot mentorji študentom na praksi. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

mentorji zavedajo pomembnosti pomena PPU. Mentorji poudarjajo predvsem 

pridobivanje praktičnih izkušenj, ki jih je mogoče pridobiti le na konkretnem delovnem 

mestu, v avtentičnem okolju, v realnih delovnih razmerah. Mentorji so na splošno 

zadovoljni s sodelovanjem s PeF v Ljubljani, želeli pa bi si še več dodatnih izobraževanj 

in povratnih informacij o svojem delu. Mentorji so potrdili, da je njihov prispevek na 

vseh vsebinskih področjih zelo visok. Podobne rezultate je pokazala tudi diplomska 

raziskava, saj so mentorji izrazili največjo potrebo po dodatnem izobraževanju ravno na 

področju razsežnosti mentorske vloge, kar še dodatno priča o zavedanju mentorjev o 

pomembnosti PPU. Vzgojitelji so prav tako izpostavili, da bi si želeli daljšo prakso, kot 

tudi to, da bi študenti imeli več znanja s področja kurikuluma.  

 

Ključne besede: vzgojitelj, mnenje, mentor, praksa, praktično pedagoško usposabljanje  

  

                                                 
1 V nadaljevanju PPU. 
2 V nadaljevanju PeF. 
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ABSTRACT 

Practical pedagogical training is crucial at the beginning of the student’s professional 

development; the student acquires a set of skills which are necessary for the work of a 

childcare worker and is also given an opportunity to work in an authentic learning 

environment.  

 

The thesis consists of a theoretical and an empirical part. In the first part I focus on the 

education of kindergarten teachers, their professional growth and describe the phases of 

such growth. Then I present empirical learning, mentor, competences of a student and 

conclude with an overview of the history of practical training in Slovenia.  In the thesis 

the importance of practical training is analysed, the types of training are listed and its 

process of work in Ljubljana from 2011 to 2014 when I attended the Faculty of 

Pedagogy is described. 

 

In the second, empirical part, I use quantitative research to explore the opinions of 

pedagogues — mentors about students’ practical work, about the significance of 

practical training for students of pre-school education and to research their views 

regarding tasks and problems they face when mentoring students. 

 

The results of the research show that mentors realise how important practical 

pedagogical training is. They agree attaining practical experience is of paramount 

importance only attainable in an authentic work environment and real work conditions. 

Mentors are generally satisfied with their cooperation with Faculty of Pedagogy, but 

wish to take part in additional training programs and also to be given more feedback on 

their work. They are aware of the significance of their work in all areas of education. 

Similar results were shown in the research where mentors expressed their wish to 

receive more training in mentoring, which further proves they are fully aware of how 

significant practical pedagogical training is. The pedagogues pointed out duration of 

practical training should be prolonged and wished students to gain more knowledge of 

the curriculum.  

 

Key Words: kindergarten, pedagogues, opinion, mentor, practice, practical pedagogical 

training 
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1 UVOD 

PPU je sestavni del izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, vse od 

prvih institucionaliziranih oblik poklicne priprave prihodnjih učiteljev, vzgojiteljev in 

pedagogov. Njena vloga, trajanje in pomen pa se skozi čas bistveno spreminjajo 

(Valenčič  Zuljan, 2000, str. 61). PPU v vrtcih in šolah je bila ena izmed učnih enot, s 

katero sem se srečala tudi sama v okviru študija na PeF v obdobju 2011–2014. Študentje 

smo na fakulteti pridobivali teoretska znanja in razvili različne spretnosti, na PPU pa 

pridobivali na strokovni identifikaciji in samopodobi (Peklaj, 1992, v Juriševič idr., 

2007, str. 15). V treh letih študija sem kot študentka imela v okviru PPU možnost 

obiskati različne vrtce, šole, spoznala sem različne metode dela z otroki, načine in tudi 

različne pristope vzgojiteljev do otrok. Ko smo si študentje po končanem PPU med 

seboj izmenjali svoja mnenja in opažanja, smo kaj hitro ugotovili, da smo si pridobili 

pestro paleto izkušenj, tako pozitivnih kot negativnih. To me je spodbudilo k odločitvi, 

da raziščem PPU tudi z drugega vidika – zanimalo me je namreč, kaj o PPU študentov 

PeF menijo vzgojitelji – mentorji.  

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V 

prvem delu sem se osredotočila na izobraževanje strokovnih delavcev in njihov 

profesionalni razvoj. Najprej s tradicionalnega in kritično-refleksivnega vidika opišem 

faze profesionalnega razvoja. V nadaljevanju predstavim izkušenjsko učenje, 

kompetence mentorjev, kompetence študentov ter zgodovinski pregled PPU na 

slovenskih tleh. Prav tako analiziram pomen, vrste in potek PPU študentov in študentk 

na oddelku študijskega programa predšolska vzgoja na PeF v obdobju 2011–2014, ko 

sem obiskovala fakulteto. V drugem, empiričnem delu, s pomočjo kvantitativne 

raziskave ugotavljam stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev (mentorjev študentom na 

praksi) o pomenu PPU študentov predšolske vzgoje in raziščem njihova mnenja o 

nalogah, ki jih imajo kot mentorji študentom na PPU. Ugotavljam, kje se mnenja 

mentorjev dveh različnih vrtcev in ocene vzgojiteljev razhajajo, kje so si podobna, 

kakšni so vzroki za to ter na osnovi utemeljenih odgovorov in novih predlogov izpeljem 

zaključne ugotovitve, ki bi lahko privedle k izboljšanju PPU študentov na PPU v vrtcih. 
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2 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V 

VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER NJIHOV 

PROFESIONALNI RAZVOJ 

2.1 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV V 

VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju se profesionalno razvijajo skozi svojo 

celotno poklicno pot. Pravimo, da je njihov profesionalni razvoj vseživljenjski in se 

prične z začetnim izobraževanjem in zaključi z upokojitvijo. Način, po katerem 

izobraževanje strokovnih delavcev poteka, pa je vedno odvisen od političnih, družbeno-

ekonomskih in socialnih razmer države (Bela knjiga, 2011). 

 

Da bi bili strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju kos svoji čedalje zahtevnejši 

vlogi, se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pojavilo gibanje za profesionalizacijo 

njihovega izobraževanja (Marentič Požarnik, 2007). Eden od modelov (po Hoylu, v 

Marentič Požarnik, 2007) navaja, da se profesionalnost strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju kaže v tem, kako visoka je raven njihovega znanja, ter v tem, kako visoka 

je raven specializiranih spretnosti (kompetenc). Strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju naj bi imeli jasno poklicno identiteto, kar se kaže v svobodi in avtonomiji 

njihovih odločitev. Njihova profesionalnost se kaže tudi pri reševanju zahtevnih 

problemskih situacij, imeli naj bi tudi dobro izoblikovano profesionalno etiko, dober 

družbeni ugled in dobro plačilo. Za omogočanje opravljanja poklica naj bi strokovni 

delavci v vzgoji in izobraževanju pridobili neke vrste potrdilo oziroma licenco. S tem bi 

se ohranila visoka raven storitev. Strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju naj bi se 

stalno strokovno izpopolnjeval, združenja in zbornice pa naj bi mu pomagala varovati 

njegove poklicne interese (prav tam, str. 9). Odgovor na vprašanje, kaj sploh je 

profesionalni razvoj pedagoškega strokovnega delavca, poda M. Valenčič Zuljan 

(1999), hkrati pa odgovori na vprašanje, v kakšnih smereh in v kolikšni meri PPU 

(lahko) prispeva k študentovi poklicni rasti in profesionalnemu razvoju. Pravi, da na to 

vprašanje lahko delno odgovorimo z organizacijskim modelom, po katerem PPU 

poteka.  
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Pri opredeljevanju profesionalnega razvoja navajajo avtorice T. Vršnik Perše, P. 

Kelava, A. Kozina, T. Rutar Leban in M. Javornik Krečič (2012, str. 8) po avtorici M. 

Valenčič Zuljan (1999) dva širša modela profesionalnega razvoja strokovnega delavca v 

vzgoji in izobraževanju, ki sta osnovana na različnih teoretičnih izhodiščih, in sicer: 

 »tradicionalno pojmovanje poklica«, ta model se opira na tehnično-racionalno 

razumevanje poklicnega delovanja ter na behavioristični model učenja in pouka 

ter  

 »kritično-refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica«, katerega ideja je 

osnovana na alternativnem pojmovanju profesionalizma in kognitivno-

konstruktivističnem modelu pouka in učenja (Vršnik Perše idr., 2012, str. 8). 

 

Znotraj prvega pojmovanja profesionalnega razvoja so strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju obravnavani pasivno in jih je potrebno prisiliti k razvoju – pobuda za 

njihov profesionalni razvoj in motivacija prihajata od zunaj. Zanemarja se njihove 

potrebe, skrbi, želje, kaj bi radi spremenili … (prav tam, str. 8). Tradicionalni model 

PPU, ki je navzoč pri behaviorističnem modelu in pri tradicionalnem mojstrskem 

modelu usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, temelji na 

transmisijskem pojmovanju učenja in poučevanja ter poučevanje pojmuje kot apliciranje 

znanstvenih spoznanj (Valenčič Zuljan, 2000, po Zeichner 1992). Dolžnost študenta je, 

da na PPU uporabi tisto znanje in informacije, ki jih je pridobil na fakulteti. Prav tako si 

želijo izpolniti pričakovanja mentorjev in čim bolj slediti njihovemu zgledu. Posledično 

pogosto pride do neujemanja študentovih teoretičnih predstav in praktičnih situacij, ki 

pa jih študent ne razišče, temveč se jim v prizadevanju za mentorjevo odobravanje in 

naklonjenost prilagodi (Valenčič Zuljan, 2000). Na podoben problem sta opozorila tudi 

avtorja Zeichner in Teitelbaum (1982, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007), ki 

poudarjata, da je študentovo vodenje pouka oz. skupine otrok v vrtcu pogosto izolirano, 

zunaj širšega konteksta, in da se ne zgleduje po dolgoročnejših učnih ciljih, niti po ciljih 

poklicnega razvoja, ki bi si jih študenti zastavili pred PPU. Študenti si prizadevajo 

izpolniti pričakovanja drugih (ki se pogosto razlikujejo od njihovih) in poskušajo v čim 

večji meri upoštevati dobljena navodila, ne da bi o njih globlje razmislili ali se sami 

zavedali, kaj pravzaprav počnejo. Osnovni cilj na PPU je torej preživetje, pri tem pa se 

avtorjem poraja vprašanje, ali študentje to izkušnjo razumejo kot možnost globljega 

učenja in napredovanja v poklicnem razvoju in koliko jim mentorji pri tem pomagajo 
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(Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). Ob koncu sedemdesetih let se je pojmovanje 

strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju razširilo. Bolj sodobno, kritično-

refleksivno pojmovanje poklica temelji na alternativnem pojmovanju profesionalizma in 

kognitivno-konstruktivističnem modelu pouka in učenja, ta pa je usmerjen na 

kvalitativno raziskovanje njegovih kognicij (npr. način reševanja problemov, sklepanja, 

uporabo in razumevanje jezika, sprejemanje odločitev) (Vršnik Perše idr., 2012, str. 9). 

Model izhaja iz predpostavke, da je potrebno spoznati, kako strokovni delavec v vzgoji 

in izobraževanju razmišlja o svojem ravnanju in ravnanju učencev ter kakšni so odnosi 

med njegovimi notranjimi procesi in njegovim ravnanjem (prav tam). 

 

Tabela 1: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in kritičnim modelom 

učiteljevega poklicnega razvoja 

 

Dejavniki Tradicionalni model Kritični model 
Pobuda od zunaj ‒ izven učitelja od znotraj ‒ od učitelja 

Usmerjenost učiteljevo ravnanje 
učiteljeva pojmovanja in 

ravnanja 

Socialni potek individualen proces sodelovalen proces 

Časovna dimenzija 

dodiplomsko izobraževanje in 
občasni seminarji, delavnice za 

nabiranje novih idej 

vseživljenjsko izobraževanje 

Poimenovanje tradicionalne 

učiteljeve vloge  
pasiven ‒ tehnik 

aktiven ‒ razmišljajoč in 
avtonomen profesionalec 

Ravnanje rutine, pridobljene po modelu rutina in refleksija 

Procesi razmišljanja racionalno-analitični 
racionalno-analitični in 

intuitivni 

 

Vir: Valenčič Zuljan (1999, str. 138) 

 

Bistvene razlike med tradicionalnim in kritično-refleksivnim modelom prikazuje tabela 

1. Iz tabele tako lahko razberemo, da pri tradicionalnem modelu profesionalnega 

razvoja pobuda za delovanje prihaja od zunaj, izven učitelja, pri kritično-refleksivnem 

modelu profesionalnega razvoja pa učitelj sam aktivno oblikuje in usmerja lasten 

razvoj, njegov razvoj je zato proces, ki poteka od znotraj in temelji na zaupanju v 

učitelja. Pri tradicionalnem modelu je profesionalni razvoj individualni proces, ki 
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poteka predvsem v obliki dodiplomskega izobraževanja, občasnih seminarjev in 

delavnic, medtem ko je pri kritičnem modelu profesionalni razvoj vseživljenjski 

sodelovalni proces, učitelj je tako razmišljujoč in hkrati tudi avtonomen profesionalec. 

Modela se razlikujeta tudi v načinu učiteljevega ravnanja, ki je pri tradicionalnem 

modelu predvsem rutinski, pridobljen po nekem predhodnem zgledu, medtem ko 

kritično-refleksivni model temu dodaja še refleksijo kot sredstvo za učiteljev 

profesionalni razvoj. Procesi razumevanja so pri tradicionalnem modelu racionalno-

analitični, kritični model pa zraven vključuje tudi učiteljeve intuitivne procese 

razmišljanja (Valenčič Zuljan, 1999). 

 

2.2 FAZE PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja se vsakodnevno srečujejo z 

dinamičnim in pestrim delovnim okoljem, ki ga zaznamujejo pestrost učnih in vzgojnih 

vsebin, različne potrebe učencev, raznovrstnost sodobnih, družbenih, sporazumevalnih 

razmer ter snovna in didaktična zahtevnost. Medpredmeten značaj učne vsebine ter 

strokovni in osebni izzivi strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pa so tisti 

dejavniki, ki so pri pedagoških delavcih povod in pokazatelj potreb po dodatnem 

znanju. S pridobljenim znanjem, spretnostmi in pedagoškimi izkušnjami pedagoški 

delavci tako sčasoma predrugačijo in preoblikujejo svoj odnos do učencev in tudi do 

strokovnega dela. Sčasoma spreminjajo in prilagodijo tudi svoj način dela z učenci, 

spremenijo svoje subjektivne teorije oz. prehajajo skozi različna poklicna obdobja 

(Devjak in Polak, 2007). Profesionalni razvoj vsakega posameznika je v marsičem 

individualen, kljub temu pa lahko najdemo veliko prizadevanj, da bi bilo na tem 

področju več univerzalnih modelov in faz. Pri tem so nekateri modeli  bolj, drugi manj 

podprti z empiričnimi podatki (Marentič Požarnik, 2007). B. Štih (2013) potrjuje, da 

avtorji F. Fuller, Huberman, Berliner, Scheckley, Allen, Dreyfus in Zuzovsky z 

različnimi konceptualnimi izhodišči ponazarjajo različna obdobja profesionalnega 

razvoja. Vsako obdobje profesionalnega razvoja ima svoje značilnosti, vlogo in 

posledice. Avtorji, ki se strokovno posvečajo profesionalnemu razvoju pedagoških 

delavcev, najpogosteje  izhajajo iz Rynovega modela. Model je zasnovan na delitvi 

poklicnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na tri osnovna 

obdobja: obdobje idealnih predstav (posameznikove idealizirane predstave o vlogi 
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strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju – navadno gre za čas dodiplomskega 

poklicnega usposabljanja), obdobje preživetja (samostojno delo, spopadanje z 

realnostjo, v ospredju je način vzpostavitve reda in discipline ter vodenje dejavnosti z 

vzpostavljanjem rutine) in obdobje izkušenosti (temeljitejše priprave na pouk oz. 

dejavnost, boljše predvidevanje problemov, oblikovanje stalnih načinov delovanja 

(poučevanja) z ozirom na lastne ter otrokove želje …) (Devjak in Polak, 2007). 

Rynovemu modelu obdobij poklicnega razvoja vsebinsko ustreza tudi opredelitev faz 

profesionalnega razvoja po Fullerjevi: faza preživetja se po značilnostih direktno sklada 

z drugim obdobjem, v »učno situacijo« naravnana faza ali faza izkušenosti s tretjim 

obdobjem, tretja faza po Fullerjevi je »v vpliv na učence usmerjena faza«. Fullerjeva ne 

omenja obdobja idealnih podob, dodaja pa zaključno obdobje v poklicnem razvoju 

pedagoških delavcev, ki ga imenuje »faza postopnega distanciranja in priprave na 

upokojitev« (Devjak in Polak, 2007, str. 71). V svojem članku v knjigi Mentorstvo in 

profesionalna rast učiteljev (2007) tudi B. Marentič Požarnik omeni več modelov faz v 

razvoju učiteljeve profesionalnosti. Na tem mestu bo podrobneje predstavljen le model 

avtorice R. Zuzovsky (1990), ki se tudi po mnenju prej omenjene avtorice zdi najbolj 

primeren za mentorja (pedagoga, strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju) in 

njegovo vlogo, saj povezuje stopnjo razvoja s cilji in metodami usposabljanja. R. 

Zuzovsky (1990) si je za teoretsko osnovno zastavila stopnje razvoja ega (po 

Loevingerjevi v Marentič Požarnik, 1995, v Marentič Požarnik, 2007, str. 27). Avtorica 

izhaja iz izhodišča, da »poklicnega razvoja ne moremo gledati in obravnavati ločeno od 

siceršnjega osebnostnega razvoja oziroma dozorevanja«. Profesionalni razvoj 

posameznika, ki je del cele osebnosti, bo bolj celosten kot tisti, ki ga določajo zunanji 

okviri, kot so na primer leta službovanja ali napredovanje v nazivu (prav tam, str. 27). 

Ego v tem primeru ponazarja celoto pogledov, namenov in vrednot, ki opredeljujejo 

pojem sebe (prav tam, str. 28). R. Zuzovsky (1990, v Marentič Požarnik, 2007) 

konkretizira tri najpomembnejše stopnje učiteljevega profesionalnega razvoja, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. 

 

1. Stopnja konformnosti 

Na prvi stopnji so najbolj pogosti stereotipna pričakovanja bodočega strokovnega 

delavca v vzgoji in izobraževanju na lastno vlogo. Bodočemu strokovnemu delavcu v 

vzgoji in izobraževanju je pomembno to, da ga drugi sprejmejo in da ravna tako, kot 
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drugi mislijo, da je prav. Pomemben mu je zlasti zunanji videz, torej, kako je neko 

ravnanje videti navzven. Študent na tej stopnji ponotranji zunanja pravila brez lastnega 

razmisleka o njihovem globljem pomenu in se ne vpraša, zakaj so taka, kot so. Lahko se 

celo zgodi, da včasih trpi zaradi občutka krivde, če jih prekrši. Prav tako si želi čim 

natančnejših navodil in receptov za svoje delovanje (Marentič Požarnik, 2007). Cilji 

strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju in tudi študentovega usposabljanja na tej 

stopnji so, da razvije temeljne učne spretnosti in spretnosti preživetja v razredu ali 

igralnici, ob tem pa kot novinec zmanjša tremo in strah pred nastopanjem ter pridobi 

temeljno gotovost in samozavest pri svojem delu (prav tam, str. 28). Strokovni delavec 

v vzgoji in izobraževanju se usposablja preko posredovanih temeljnih načel in pravil ter 

preko oblikovanja vnaprej natančno strukturiranih učnih situacij (npr. oblikuje si zelo 

podrobne in natančne priprave). Nastopi in krajša obdobja nadzorovane PPU imajo 

natančna in jasna navodila; povratne informacije, ki jih na tej stopnji bodoči strokovni 

delavec v vzgoji in izobraževanju pridobi, so vedno neposredne (prav tam). 

 

2. Stopnja vestnosti 

Cilj usposabljanja študentov, bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, je 

izboljšanje spretnosti komunikacije in kakovostnejša interakcija z otroki in tudi 

sodelavci. Posameznik naj bi bil na tej stopnji že bolj usposobljen za analizo lastnega 

dela, imel naj bi povečano željo po dosežkih in užitkih pri poučevanju. Stopnja 

spodbuja tudi razvoj osebnega sloga poučevanja vsakega posameznika. Vzgojitelji naj 

bi se še vedno usposabljali v nadzorovanem PPU, pod vodstvom mentorja, PPU naj bi 

potekalo daljše obdobje, pri tem pa bi imeli študenti čedalje večji manevrski prostor pri 

odločanju. Dajanje in sprejemanje povratne informacije naj bi potekalo v enakopravnem 

dialogu med mentorjem in študentom (prehod od direktivnega na nedirektiven dialog), 

postopno pa naj bi se navadili tudi na (samo)analizo in refleksijo (prav tam). 

 

3.Stopnja avtonomnosti 

Strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju na tej stopnji izoblikuje razumsko in 

osebnostno avtonomnost, kar pomeni, da se ne poskuša brezpogojno prilagajati. Sam se 

zaveda nasprotij, kontradikcij in nesigurnosti kot nečesa neizogibnega v svojem 

profesionalnem  življenju, jih sprejema in poskuša najti boljše rešitve. Rešitev, ki si jih 

je pridobil s poglobljenim razmislekom, ne posreduje na silo, saj ve, da nekih splošno 
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veljavnih receptov ni. Strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju se polno poistoveti s 

funkcijo vzgojitelja, ki si jo razlaga na svoj način. Posameznik na tej stopnji utrdi 

intelektualno in čustveno neodvisnost, postane samostojen, razvije samostojnost pri 

načrtovanju, izpeljavi in ovrednotenju pouka in dejavnosti ter je zmožen kritične analize 

okvirov delovanja (učnih načrtov, učbenikov za učitelje in kurikuluma za vzgojitelje). 

Prav tako razvije filozofski odnos do večnih pedagoških dilem, razvije sistematične 

odnose in enakopravno komunikacijo z učenci, otroki, sodelavci in nadrejenimi. 

Posameznik naj bi bil na tej stopnji povabljen k čim globljemu razmišljanju in 

samostojnemu odločanju – lahko tudi v obliki daljših razvojnih projektov in akcijskega 

raziskovanja ter v obliki superrevizije v manjših skupinah (Marentič Požarnik, 2007). 

Podobno razmišlja avtorica v naslednji trditvi, kjer poudari tudi prednost praktičnega 

pedagoškega usposabljanja, ki poteka daljše obdobje: »Večina študentov – prihodnjih 

učiteljev – je najprej na prvi stopnji; mentor naj bi jim pomagal postopno preiti na 

drugo; možnost za to ima predvsem med daljšo (vsaj dvotedensko) prakso, ko spozna 

razlike med njimi, uvidi, kako lahko postopno manjša količino podpore; gre zlasti za to, 

kdaj preide od bolj direktivnega na bolj nedirektivno vodenje« (prav tam, str. 29). Tudi 

v Beli knjigi (2011, str. 473) so zapisani pozitivni rezultati raziskav o postopnem 

uvajanju v pedagoški poklic. Zapišejo, da so rezultati raziskav pokazali, da so 

»pripravniki, ki so se v času pripravništva postopoma uvajali v pedagoški poklic ob 

pomoči mentorja (najprej opazovanje mentorja, nato prevzemanje vedno več 

obveznosti), statistično mnogo bolj zadovoljni s svojim profesionalnim razvojem v času 

pripravništva oz. uvajanja kot pa pripravniki, ki so začeli svojo poklicno pot tako, da so 

takoj samostojno opravljali svoje delo« (Bela knjiga, 2011, str. 473). 

 

2.3 POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE PRI PROFESIONALNEM 

RAZVOJU STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU 

Problemu med razmerjem teorije in prakse v izobraževanju učiteljev in vzgojiteljev so 

že od nekdaj pripisovali velik pomen, zanj pa so se ponujale raznovrstne rešitve in 

možnosti glede dolžine in organizacije PPU. Med drugim je ključno ovrednotenje 

znanja študentov, ki ga nudijo teoretska predavanja na fakulteti in praktične izkušnje 

študenta v dejanskem delovnem okolju (Marentič Požarnik, 2007). B. Marentič 
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Požarnik dodaja še, da se je »postopoma uveljavilo prepričanje, da je tudi praksa 

dragocen vir znanja in da je praktično znanje, modrost prakse, enakovreden del 

učiteljeve poklicne opreme« (prav tam, str. 31). B. Marentič Požarnik (2007) tako 

predstavi tri modele izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: 

akademski, ki je usmerjen v znanje (teorijo), vajeniški, ki je usmerjen v posameznikove 

spretnosti (praksa), in model razmišljujoči praktik, kjer sta si teoretični in praktični del 

po vrednosti enaka. Kot najbolj kakovostnega in bistvenega za nadaljnji razvoj 

študentove profesionalnosti izpostavi avtorica model »razmišljujoči praktik«. Pri tem 

modelu se teorija in praksa obravnavata enakovredno med celotnim študijem. Gre za 

tesno vzajemno prepletanje obeh, kar pomeni, da so v celoten študij vpletene študentove 

praktične izkušnje, ki jih pridobi v učnem okolju in ki so po zahtevnosti stopnjevane. 

Pri njihovem oblikovanju in analizi enakovredno sodelujejo fakultetni profesorji in 

mentorji na šolah in v vrtcih (prav tam, str. 32). V ozadju tega modela velja prepričanje, 

da je strokovnemu delavcu v vzgoji in izobraževanju za uspešno delovanje potrebno 

tudi praktično situacijsko znanje in modrost prakse, ki ni zgolj preprosta aplikacija 

teorije, poteka razgibano in ima svojo lastno dinamiko in kakovost (prav tam, str. 32). 

Eden od pogojev, da ta model deluje, je vzpostavitev partnerskega odnosa med 

fakultetami in šolami oz. vrtci, in sicer na ravni institucij in posameznikov, kar pa je bil 

tudi osrednji cilj projektov Partnerstvo fakultet in šol, ki so potekali na več institucijah v 

obdobju 2004–2007 (prav tam, str. 32). Pozitivni učinki PPU se kažejo tudi pri prenovi 

programov pedagoških smeri, ki je v skladu z bolonjsko prenovo poskušala upoštevati 

sodobne ugotovitve o profesionalnem učenju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju s priporočilom, naj ti programi vsebujejo več pedagoških in 

profesionalnih vsebin, od tega več strnjene prakse, kar pomeni od sedem do osem 

tednov, del (navadno en teden) pa t. i. opazovalne prakse, ki jo študent opravlja v okviru 

splošnih pedagoško-psiholoških predmetov. Kljub reformi, kjer se je količina PPU v  

nekaterih primerih povečala, je strnjene prakse v zdajšnjih pedagoških programih še 

vedno precej manj kot v številnih drugih evropskih programih (Marentič Požarnik, 

2007).  Da je PPU resnično pomemben del dodiplomskega izobraževanja, v svojih delih 

omenja veliko slovenskih avtorjev, npr. Cvetek, 2002, 2006; Čagran, Cvetek in Otič, 

2006, 2007; Javornik Krečič, 2008; Juriševič, 2000; Juriševič in Pavliha, 2006;  in 

Valenčič Zuljan, 2000 (Rus, 2013). 
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2.3.1 IZKUSTVENO UČENJE ŠTUDENTOV 

»Gre za osnovno pedagoško zakonitost, da se človek nečesa najbolje nauči, če je 

dejaven na tem področju. Vzgojitelji se učijo vzgajati z vzgajanjem. Torej se učijo 

preko izkušenj, ki jih ni mogoče pridobiti na predavanjih ali s študijem iz knjig.« 

(Plestenjak, 1997, str. 87) Ko študent zaključi s študijem v dodiplomskem 

izobraževanju in začne delovati v poklicu, postane učenje iz izkušenj zelo pomemben 

način njegovega nadaljnjega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan in Bizjak, 2007).  

Izkušnje sicer same po sebi še ne pomenijo strokovne rasti. Kot pravi avtor R. Emerson 

(v Valenčič Zuljan in Bizjak, 2007, str. 71), se »ne učimo iz izkušenj, temveč iz 

razmišljanja o svojih izkušnjah. Torej, izkušnje postanejo vir učenja šele, če jih učitelj 

čuti kot izziv, če jih želi in zmore analizirati ter dobljena spoznanja kritično preizkusiti 

pri svojem delu.« M. Garvas (2010, str. 36) je opredelila izkustveno učenje kot 

»odgovor na učenje, ki je zasnovano na knjigah; slednje razvija predvsem abstraktno 

znanje«. Izkustveno učenje je torej povezava teoretičnega in praktičnega dela na eni 

strani ter izkustvenega spoznanja in konkretne akcije na drugi. »Bistveno in osrednjo 

vlogo ima osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se najbolje učimo, 

če nekaj naredimo sami« (Garvas, 2010, str. 36). Eden od modelov, ki nam pomaga 

razmišljati in opredeliti praktične izkušnje, ki jih študentje pridobijo v okviru študija in 

PPU, je Kolbov model izkustvenega učenja (Valenčič Zuljan, Bizjak, 2007 in Marentič 

Požarnik, 2007). V skladu s tem modelom naj bi bila po konkretni izkušnji študenta 

(npr. študentovega nastopa) na vrsti analiza, torej razmišljujoče opazovanje te izkušnje, 

navadno ob pomoči mentorja ali fakultetnega učitelja (kaj se je dogajalo, možne razlage 

za dogajanje …), navezovanje opažanj na določene splošnejše zakonitosti, pojme 

(teoretična konceptualizacija) in končno načrtovanje določenih sprememb, ki jih študent 

preizkusi v ponovnem poskusu, v naslednji učni uri – nastopu (Marentič Požarnik, 

2007). M. Valenčič Zuljan in C. Bizjak (2007, str. 70) pravita, da ni nujno in tudi ne 

strokovno utemeljeno vedno začenjati učni proces pri isti fazi in, kot pravi tudi M. 

Marentič Požarnik (1987 v Valenčič Zuljan in Bizjak, 2007), je pri tem potrebno 

upoštevati učne stile posameznikov. Bistveno je, da v procesu učenja učenci prehajajo 

od ene do druge faze oz. da strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju pri pouku oz. 

dejavnosti te prehode načrtuje, omogoča in spodbuja (prav tam). Za izkustveno učenje 

je značilno pridobivanje znanja ob transformaciji že pridobljenega znanja ob hkratnem 

vplivu (transakciji) lastnega in družbenega znanja (Valenčič Zuljan in Bizjak, 2007). 
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Družbeno znanje je skupek splošno sprejetih ugotovitev in znanj človeštva, lastno 

znanje pa predstavljajo ugotovitve strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju 

samega. Pri izkustvenem učenju ima ključno vlogo dejavno prisostvovanje posameznika 

in njegova refleksija o tej izkušnji (Valenčič Zuljan in Bizjak, 2007). »Praktično 

pedagoško usposabljanje študentu tako omogoča pridobivanje oziroma kreiranje novega 

znanja prek transformacij izkušenj. Z drugimi besedami, omogoča sklenitev kroga 

izkušenjskega učenja« (Juriševič idr., 2007, str. 15). 

 

Slika 1: Kolbov krog izkušenjskega  učenja 

 

Vir: Kelly s sod. (1992, v Juriševič idr., 2005b, str. 15) 

 

Kot pravita Jank in Meyer (2006 v Valenčič Zuljan in Bizjak, 2007, str. 71), so 

»izkušnje zaznave in doživetja predelani v celovitem procesu usvajanja ob pomoči 

simboličnih oblik; na podlagi te predelave se pri posamezniku utrdijo v nove vzorce 

razumevanja in ravnanja in se izrazijo v stališčih posameznika.« B. Marentič Požarnik 

(2007, str. 33) še doda, da tudi »primerna količina praktičnih izkušenj, uvedena v 

izobraževanje prihodnjih učiteljev in vzgojiteljev, še ne zagotavlja, da bodo znali le-ti te 

izkušnje tudi prenašati v nove učne situacije in da se bodo razvili v dobre učitelje. 

Učenje iz izkušenj namreč ni samodejno in brezpogojno.« 
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2.4 KOMPTENENCE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU 

»Ob pojmu znanja se je v šolskem prostoru začel uveljavljati tudi pojem kompetence.« 

(Bela knjiga, 2011, str. 22) Pojem »kompetenc« se čedalje pogosteje uporablja tudi v 

različnih fazah profesionalnega razvoja (Balažic, 2010). C. Razdevšek-Pučko (2004) v 

M. Valenčič Zuljan in Vogrinc (2007) potrdi, da obstaja več različnih definicij pojma 

»kompetenca« in »kompetentnost«, in doda, da izraz kompetenca opredeljuje, kaj 

posameznik obvlada teoretično in kaj praktično. A. Balažic (2010, str. 11) označi pojem 

kompetenca kot »celoto znanj, spretnosti in osebnostih lastnosti posameznika ter 

motivirane oblike vedenja, ki vplivajo na to, kako bo posameznik deloval in se odzval 

ob različnih priložnostih in situacijah«. Beseda kompetenca je v Beli knjigi (2011, str. 

23) najprej opredeljena kot znanje in veščina, ki ju ima posameznik, in drugič kot 

zmožnost posameznika, da nekaj naredi tako, da bo to dejanje v skladu z vnaprej 

določenimi standardi. Nekateri poskusi opredelitve kompetenc vključujejo še 

prepričanja, vrednote in osebnostne značilnosti pedagogov, npr. kako ustvarjalni so, 

kakšna je njihova sposobnost reševanja problemov, kako vodljivi so pri svojem delu, 

kako se prilagajajo situacijam, kako opravljajo svoje obveznosti in kakšne pobude 

podajajo. Razvoj kompetenc strokovnega delavca se po Marentič Požarnik (2006) v M. 

Valenčič in Vogrinc (2007, str. 17) nanaša na naslednje komponente: spoznavno (znanje 

in razumevanje), akcijsko (poklicne spretnosti) in čustveno-motivacijsko (stališča in 

vrednote). Vse komponente pa morajo biti pri posameznih kompetencah v 

medsebojnem ravnotežju. S. Tancig (2006, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007, str. 20) 

opredeli kompetence kot »sestavljene kapacitete (zmožnosti), ki vključujejo diskurzivno 

in praktično znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, 

spretnosti, sposobnosti in vrednot.«  

 

Avtorji F. Lovšin Kozina, Torkar, V. Koch (2007) in M. Valenčič Zuljan in Vogrinc 

(2007), ki po knjigi Key Competencies (2002) opredelijo in predstavijo pomen 

pridobivanja kompetenc, katerih glavni pomen za strokovnega delavca v vzgoji in 

izobraževanju je, da se usposobi, da bo znal znanje, ki ga je pridobil v času 

dodiplomskega študija, uporabiti in integrirati v svoj poklic. Med kompetencami, ki so 

predstavljene, je večino le-teh potrebno pridobiti s PPU in so ključne tako pri 
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organizaciji kot tudi pri izvedbi študijskega procesa (prav tam, str. 177). Teh kompetenc 

študenti ne morejo pridobiti le s teoretičnim študijem na fakulteti, temveč je bistveno 

tudi pridobivanje izkušenj v šolah in vrtcih (prav tam). Poznavanje in spremljanje 

strokovnega razvoja študentov in njihovih kompetenc posledično omogoča bolj k 

študentom usmerjeno izobraževanje, glede na to, na kateri stopnji so in kakšne so 

njihove študijske potrebe in zmožnosti (Juriševič, 2007, str. 27). Leta 2003/2004 je v 

Sloveniji začel veljati t. i. »bolonjski sistem«, ki je slovensko visoko šolstvo do leta 

2010 poenotil z drugimi članicami Evropske unije. Pri tem so bila opredeljena skupna 

evropska načela za kompetence in kvalifikacije strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, ta pa ponujajo izhodišča prenovi študijskih programov za področje 

vzgoje in izobraževanja. Pri prenovi so izhajali iz načel, da je učiteljevanje 

visokokvalificiran poklic, ki je umeščen v kontekst vseživljenjskega učenja, ta pa je 

mobilen in utemeljen na partnerstvu. Kompetence so bile oblikovane v tri okvirna 

področja: (1) usposobljenost za delo z drugimi, (2) usposobljenost za delo z znanjem, 

(3) usposobljenost za delo z družbo in v družbi (Zgaga, 2006 v Valenčič Zuljan in 

Vogrinc, 2007). V ta namen se morajo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju 

stalno izpopolnjevati, posodabljati in nadgrajevati, širiti morajo svoje znanje, saj je le 

»vseživljenjsko učenje in skrb za stalen profesionalen razvoj zagotovilo za kakovostne 

dosežke v stroki« (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007, str. 21). 

 

2.4.1 MENTORJEVE KOMPETENCE IN NALOGE V PROCESU 

MENTORIRANJA 

»Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca 

pred nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa 

pomaga, olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi 

posledicami neizkušenosti« (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007, str. 125). M. Juriševič 

(1999) na podlagi pogovorov med študenti in mentorji ter lastnih pogovorov z mentorji 

in na podlagi spremljanja poteka prakse, kakor jo v svojih lastnih dnevniških zapisih 

opisujejo študenti, strne svoja opažanja in zaključi, da vse to kaže na nujnost temeljne 

priprave mentorjev na njihovo mentorstvo. Nadaljuje, da je nesporno dejstvo, da je 

prevzem mentorstva resna in odgovorna naloga, za katero se vsak mentor odloči sam, 

hkrati pa se mora mentor sam zavedati, da mora kot mentor prevzeti z nalogo povezane 
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dolžnosti in odgovornosti ter se za novo vlogo tudi ustrezno (do)usposobiti. Mentorsko 

delo je strokovno delo, ki dolgotrajno vpliva na pripravnika in kakovost njegovega 

profesionalnega razvoja. Avtorji T. Veršnik Perše idr. (2012) opredelijo, kaj vse je 

potrebno za pridobitev naziva. Mentor je »ustrezno usposobljen strokovni delavec s 

predpisanim strokovnim nazivom (vsaj tri leta mora imeti prvi strokovni naziv) in z 

licenco mentorja na istem predmetnem področju oz. v skrajnih primerih, ko to ni 

mogoče, pa iz sorodnega predmetnega področja« (prav tam, str. 29). Strokovni delavci v 

vzgoji in izobraževanju – mentorji študentom – so torej tisti udeleženci v procesu PPU, 

ki s svojo vlogo najbolj direktno vplivajo na razvoj bodočih strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da jih spodbujajo pri njihovem delu, jih opazujejo, 

se z njimi pogovarjajo, usmerjajo ter jim posredujejo povratne informacije in so prisotni 

pri vseh fazah njihovega učenja (Juriševič idr., 2005a). 

 

Mentorjeve vloge po Sampsonu in Yeomansu (1994, v M. Juriševič idr., 2005a, str. 20) 

so:   

 strukturne vloge: mentor študenta spodbuja k aktivnosti, načrtuje, organizira, 

usklajuje, uvaja; 

 podporne vloge: mentor študenta sprejema in mu pomaga, ga gosti, je njegov 

prijatelj, ima svetovalno vlogo; 

 strokovna vloga: mentor študenta spodbuja k razvoju, ga usposablja, vzgaja in 

ocenjuje.  

 

C. Bizjak in M. Valenčič Zuljan (2007) potrjujeta trditev, da ima mentor v procesu 

spodbujanja pripravnikovega profesionalnega razvoja zelo pomembno vlogo. Za 

uspešno vodenje pripravnika mora imeti mentor številne kompetence, obvladati mora 

različne spretnosti in imeti različna znanja (prav tam, str. 125). Proces mentorstva je 

izredno celovit in vsebinsko raznolik. Strokovnjaki mentorstvo poskušajo opredeliti na 

različne načine – najbolj pogosto v obliki kompetenc (Bizjak in M. Valenčič Zuljan, 

2007).  
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C. Bizjak in M. Valenčič Zuljan (2007) po C. Bizjak (2007) navedeta naslednje 

kompetence mentorja: 

 Imeti mora andragoško znanje in razumevanje za potrebe odraslih. 

 Znati mora ustvariti in ohranjati profesionalni odnos, pripravniku mora nuditi 

možnost enakopravnega sodelovanja, biti mora pripravljen in usposobljen za 

sodelovanje pri timskem delu.  

 Poznati mora najpomembnejše kompetence strokovnega delavca v vzgoji in 

izobraževanju za njegov profesionalni razvoj.  

 Usposobljen mora biti za načrtno opazovanje dejavnosti, za prepoznavanje 

stopnje pripravnikovega profesionalnega razvoja ter za opredelitev ciljev in 

oblik pomoči pripravniku.   

 Biti mora spreten v odnosih z drugimi, dober poslušalec, empatičen, znati mora 

sprejemati povratno informacijo ter jo podajati na primeren način, učinkovito naj 

bi se spoprijemal s konflikti. 

 Zavedati se mora pomembnosti učenja iz izkušenj s pomočjo refleksivnega 

mišljenja kot načinom povezovanja teorije s prakso ter to spodbujati tudi pri 

ostalih.   

 Pomembne so tudi mentorjeve organizacijske sposobnosti – časovno mora biti 

organiziran in znati mora primerno reagirati v stresnih situacijah (prav tam).  

 

V nadaljevanju je prikazanih devet mentorjevih kompetenc, poleg katerih so pri vsaki 

kompetenci navedeni tudi kazalci oz. pokazatelji posamezne mentorjeve kompetence, ki 

jih je oblikovala projektna skupina v okviru projekta E. for ET/Socratcs (Evalulation de 

formation des enseignants de tuteuers, Nicole Bijl, Greda Varmassen, Leen Goethals, 

Guy Walraevens, Heidi DeGroote, Hilde Lauwereys, 2007 (Bizjak in Valenčič Zuljan, 

2007, str. 126). 1. Mentor kot (supervizor) spodbujevalec učenja iz izkušenj pripravniku 

(bodočemu vzgojitelju) postopno pomaga in ga spodbuja pri njegovem strokovnem 

razvoju. Mentor s pripravnikom vzpostavlja primeren odnos: vzpostavlja odnos 

zaupanja, izraža zanimanje, empatijo in spoštovanje kolegov, ga aktivno posluša, mu 

razlaga, pomaga in svetuje, razvija samozaupanje, svetuje pri učenju in poučevanju ter 

načrtuje in izvaja aktivnosti, ki spodbujajo strokovni razvoj pripravnika (Bizjak in 

Valenčič Zuljan, 2007). 
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2. Mentor kot posredovalec pomembnih informacij pripravniku na najbolj učinkovit 

način posreduje uporabne informacije. To pomeni, da pripravnika seznanja z 

značilnostmi učencev, vrtčevskih otrok, njegovimi nalogami, didaktičnimi inštrumenti, 

s šolo oz. vrtcem kot organizacijo ter s šolsko kulturo. Mentor oblikuje ideje in 

pripravnika postavlja pred različne izzive. Ravnanje v različnih profesionalnih 

situacijah utemeljuje iz različnih vidikov: z načinom delovanja šole oz. vrtca, 

vrednotami in vizijo … (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). 

 

3. Mentor kot opazovalec sistematično in učinkovito opazuje vedenje pripravnika, ki ga 

na osnovi zbranih podatkov opiše in analizira. Z opazovanim pripravnikom se pogovori 

o ciljih opazovanja ter o vlogi opazovalca. Situacije, ki jih opazuje, izbere v skladu s 

cilji strokovnega razvoja; na temelju dogovorjenih elementov opazovanja izpelje 

ustrezne aktivnosti; izbira, pripravlja in uporablja opazovalne sheme, zazna in beleži 

pomembne podatke, organizira zabeležke in na osnovi zbranih podatkov pripravi 

celovito analizo (prav tam).  

 

4. Mentor kot posredovalec povratne informacije posreduje jasno in konstruktivno 

povratno informacijo o pripravnikovem delu. Povratno informacijo posreduje 

konkretno, v opisni obliki, in pri tem upošteva pripravnikove značilnosti, njegov 

izobrazbeni nivo ter njegovo poklicno identiteto (stil poučevanja). Pogovor s 

pripravnikom vodi na primeren način, začenja s pozitivnim in ohranja pedagoški 

optimizem tudi v situacijah, kjer je potrebno posredovati kritične pripombe; pripravnika 

spodbuja in mu omogoča, da se tudi sam odzove na povratno informacijo. Pomaga mu 

analizirati svoja pojmovanja oz. osebno teorijo poučevanja, ki se odraža pri njegovem 

vodenju pouka in drugih profesionalnih aktivnostih. Mentorjevo delovanje je ves čas 

usmerjeno k izboljšanju tako pripravnikovega kot tudi svojega lastnega profesionalnega 

vedenja (ravnanja). Mentor kot posredovalec povratne informacije spodbuja reševanje 

problemov (prav tam). 

 

5. Mentor kot spodbujevalec ekspertnosti pripravniku predaja svoje znanje in izkušnje 

ter ga motivira, da delo opravi strokovno korektno. Pripravniku pomaga pri reševanju 

učnih, vedenjskih, socialnih in ekonomskih problemov, pri sodelovanju s starši in 

zunanjimi organizacijami ter pri vodenju razreda oz. skupine. Mentor pripravniku 
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pomaga pri vključevanju v različne strokovne skupine in organizacije v šoli ter izven 

nje (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). 

 

6. Mentor kot ocenjevalec ovrednoti stopnje in cilje pripravnikovega profesionalnega 

razvoja ter mu posreduje svojo oceno in opažanja. Mentor pozna kompetence 

strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju in temeljne kompetence, pri ocenjevanju 

napredka uporablja ustrezne kriterije, njegova ustna in pisna poročila temeljijo na 

podatkih, zbranih z opazovanjem. Strokovno oblikuje poročilo o poteku pripravništva in 

končno oceno pripravnikovega strokovnega razvoja (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). 

 

7. Mentor kot organizator pripravnika sprejme in mu predstavi sebe, sodelavce, šolo oz. 

vrtec, skrbi za informiranje pripravnika o šoli in šolo o pripravništvu; kadar ga 

pripravnik potrebuje, je prisoten na šoli oz. v vrtcu, pripravlja in koordinira 

izobraževalne didaktične naloge za pripravnika, skupaj s pripravnikom določa cilje 

strokovnega razvoja in oblikuje aktivnosti, ki vodijo k doseganju dogovorjenih ciljev; 

spremlja pripravnikov napredek in vrednoti učinkovitost svojih načrtov aktivnosti, 

preko katerih naj bi pripravnik dosegel cilje, občutljivo zaznava probleme in se nanje 

primerno odzove, vodi njuna srečanja, zmore obvladovati stres in delovati pod 

časovnim pritiskom (prav tam). 

 

8. Mentor kot oseba, ki uveljavlja šolsko politiko na šoli oz. vrtcu, skrbi za 

komunikacijo med šolo oz. vrtcem in zunanjimi inštitucijami, ki so vključene v proces 

pripravništva. Vodstvo šole informira in sodeluje z njim, na šoli oz. vrtcu vzpostavlja in 

spodbuja različne načine izmenjave znanja in izkušenj, spremlja sodobna spoznanja in 

usmeritve na področju vzgoja in izobraževanja, ocenjuje mentorstvo na šoli; vzpostavlja 

mreže ter daje formalne in neformalne pobude, s katerimi utrjuje sodelovanje s 

pomembnimi partnerji (prav tam). 

 

9. Mentor kot spodbujevalec razvoja mentorstva se zanima, na kakšen način je 

pripravništvo organizirano, zanimajo ga metode spodbujanja strokovnega razvoja, išče 

nove definicije mentorstva in izpopolnjuje njegovo vizijo. Na področju mentorstva se 

nenehno izobražuje in razvija svoje spretnosti, kritično analizira svoje metode dela in 

išče načine, kako stvari opraviti bolje. Pri svojem delu preizkuša nove strategije in 
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načine delovanja ter jih vrednoti; predvideva, kako se bo družba razvijala v prihodnje, 

vlogo mentorja prilagaja novim potrebam (prav tam). 

 

V Beli knjigi (2011, str. 473) so na podlagi rezultatov domačih projektov zapisali, da so 

po mnenju mentorjev in pripravnikov mentorji po večini dovolj usposobljeni za naloge, 

ki jih opravljajo v času pripravništva, a bi bili po njihovem mnenju potrebovali še 

dodatno izobraževanje iz specifičnih področij (npr. zmožnost vrednotenja 

posameznikovega napredka, določanja ciljev, oblikovanja profesionalnega razvoja 

posameznika in poznavanja andragoških značilnosti). Kot ustrezne podporne rešitve za 

mentorje pripravnikom avtorji T. Vršnik Perše idr. (2012, str. 29) predlagajo, da se 

mentorsko delo tudi finančno in strokovno ovrednoti (mentorji bi za svoje delo dobili 

dodatno plačilo in potrdilo). Dodajajo, da je naloga mentorja in ravnatelja, da 

nadzorujeta pripravnikovo delo (hospitacije ipd.), analizirata in spodbujata njegov 

profesionalni razvoj ter sta pri tem pozorna na kompetence na vseh področjih, ki jih 

pripravnik med tem razvija. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi avtorji M. Juriševič, 

Kranjčan, M. Lipec Stopar, Magajna, M. Pečar, U. Podobnik in Vilič (2005a, str. 12), 

ko so zapisali, da se izvajalci študijskih programov srečujejo s sistemsko nerešenimi 

odnosi med fakulteto in zavodi, posledično so mentorji manj motivirani za vključenost 

in sodelovanje pri PPU študentov. Dodajajo, da bi bilo z dodatnim izobraževanjem 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter njihovim primernim nagrajevanjem in 

dodatnim vrednotenjem mentorskega statusa sodelovanje bolj izrazito in kvalitetno.  

2.4.2 KOMPETENCE ŠTUDENTOV NA PRAKTIČNEM PEDAGOŠKEM 

USPOSABLJANJU 

Bolonjska prenova je v ospredje prenovljenih študijskih programov postavila 

kompetence bodočih študentov oz. bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. Kompetence dandanes nadomeščajo nekoč idealizirano podobo 

vzgojitelja, ta naj bi zavestno nadziral svojo dejavnost, celovito pokrival vsa vsebinska 

področja in jih pri svojem delu prenašal na vzgojo in izobraževanje otrok (Devjak, 

Batistič Zorec in Vogrinc, 2006). »Pojem kompetenc se nanaša na to, kaj naj bi 

absolvent dejansko obvladal v teoriji in je (bo) sposoben narediti v praksi.« (Razdevšek-

Pučko, 2004 v Devjak idr., 2006, str. 194) Avtorji T. Devjak idr. (2006 po Razdevšek-

Pučko, 2004, str. 194) potrjujejo, da se ob »nenehnem naraščanju obsega informacij 
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manjša potreba po zapomnitvi dejstev (deklarativnega znanja) ter veča potreba po 

obvladovanju instrumentov, orodij, postopkov (proceduralno in strateško znanje)«. 

Kompetentnost je torej sposobnost učinkovitega delovanja bodočih vzgojiteljev v 

številnih situacijah, ki ima za osnovo teoretično znanje, ki pa se dopolnjuje s 

posameznikovo mobilizacijo in njegovo aplikacijo tega znanja v raznovrstnih 

okoliščinah (Razdevšek-Pučko, 2004, v Devjak idr., 2006, str. 194). Med predvidenimi 

kompetencami bodočega vzgojitelja je 20 splošnih kompetenc za bodoče diplomante 

visokošolskega študija in 15 specifičnih kompetenc za bodoče diplomante na področju 

vzgoje in izobraževanja (Devjak idr., 2006). Avtorji M. Juriševič idr. (2007) v Modelu 

praktičnega pedagoškega usposabljanja: od zasnove k izvedbi izmed vseh kompetenc 

izpostavijo nekaj tistih, ki najbolj prispevajo k učinkovitemu strokovnemu delovanju 

bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Med zapisanimi kompetencami 

je precej tistih, ki jih študent ne more razvijati brez konkretnega učenja v avtentičnem 

učnem okolju, ki ga študentu PeF omogoča ravno PPU v vrtcih oz. šolah, v čemer se še 

dodatno kaže velik pomen PPU (prav tam, str. 37).  Oblikovalci novih študijskih 

programov so pri oblikovanju študijskih programov upoštevali sodoben pristop, ki je 

osnovan na podlagi potrebnih kompetenc, ki naj bi jih študent pridobil med študijem. To 

so tiste kompetence, ki hkrati poudarjajo teoretično znanje, vrednosti in tudi pedagoške 

spretnosti posameznika (Razdevšek-Pučko, 2005, str. 5, v Juriševič idr., 2007).   

 

Avtorji M. Juriševič idr. (2007, str. 37) opredelijo naslednje kompetence študentov, ki 

jih študent pridobi na PPU: 

Kompetence za didaktično-metodično področje: Študent pozna in razume razvojne 

zakonitosti, razlike in potrebe posameznika. Zmožen je celostno oceniti potrebe otrok 

ter njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov z ustreznimi 

postopki in instrumenti. Razume in uporablja kurikularne teorije ter splošna in 

didaktična znanja na predmetnem področju. Študent pozna vsebine in metodike 

določenega kurikularnega področja ter jih med seboj interdisciplinarno povezuje. Pri 

svojem delu z otroki s posebnimi potrebami uporablja specialna pedagoška znanja.  

Usposobljen je za ovrednotenje otrokovega napredka in oblikovanje povratnih 

informacij. Pri svojem delu v vzgoji in izobraževanju uporablja informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (Juriševič idr., 2007). 

 



PeF Ljubljana: Irena Narobe, Mnenje vzgojiteljev o praksi (diplomsko delo) 2017 

20 
 

Kompetence za področje komunikacije: Študent ima ustvarjen občutek za ljudi, do njih 

je odprt in razume socialne situacije. Zna spretno komunicirati in sodelovati pri 

timskem delu. Pedagoško vodi razred, skupino, zna sodelovati s starši ter komunicira s 

strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih področij (prav tam). 

 

Kompetence za področje oblikovanja profesionalne samopodobe: Študent je pri svojem 

delu avtonomen, (samo)kritičen, zna biti (samo)refleksiven, izvaja (samo)evalvacijo in 

si prizadeva za kakovost. Pozna, razume in je usmerjen v inkluzivno in 

nediskriminatorno delo ter v multikulturnost. Je iniciativen, ambiciozen, pomemben mu 

je lasten profesionalni razvoj. Razume individualne vrednote in vrednostne sisteme ter 

obvlada in razume profesionalno-etična vprašanja (Juriševič idr., 2007). 

 

Kompetence za področje samouravnavanja študenta in pedagoško upravljanje: Študent 

se zna časovno organizirati, vzame si čas za pripravo in načrtovanje. Za učinkovito 

organiziranje aktivnega in samostojnega strokovnega napredka ter za usposabljanje 

učencev in učinkovito učenje pozna in razume institucionalne okvire dela (zahteve, 

zakonodaje, dokumentacijske potrebe, pravne vidike vzgojno-izobraževalnega dela). 

Prav tako ima specifične kompetence, značilne za študijski program, ki ga je obiskoval 

(Juriševič idr., 2007). 

 

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju naj bi med svojim študijem torej pridobili 

vse tiste kompetence, ki so potrebne za opravljanje pedagoških poklicev. Še posebej pa 

so bistvene naslednje:  

 »splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim 

študijem; 

 poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do 

posameznika in družbe nasploh; 

 poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in/ali 

discipline, na katerem bodo strokovno delovali.« (Zgaga, 2005, v Valenčič 

Zuljan in Vogrinc, 2007, str. 20) 
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3 PRAKTIČNO PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE 

ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE 

3.1 ZGODOVINSKI PREGLED PRAKTIČNEGA PEDAGOŠKEGA 

USPOSABLJANJA NA SLOVENSKIH TLEH 

Organizirano predšolsko varstvo se je na slovenskih tleh začelo pred 250 leti. Prva 

otroška zavetišča so bila v Mariboru, 80 let kasneje pa je otroško zavetišče dobila tudi 

Ljubljana in kasneje še drugi večji slovenski kraji (Balažic, 2010). Na slovenskih tleh se 

je ustanavljanje vrtcev kot vzgojnih ustanov in izobraževanje vzgojiteljic začelo po letu 

1880 v okviru ženskih učiteljišč v tedanji avstro-ogrski monarhiji. Na enoletni tečaj za 

vzgojiteljice predšolskih otrok so se lahko prijavila tista dekleta, ki so bila stara nad 16 

let, moralno neoporečna, zdrava, s smislom za glasbo ter z izobrazbo, ki je bila 

zahtevana za sprejem na učiteljišče (Balažic, 2010). Če bi primerjali današnje vrtce in 

omenjena zavetišča, bi težko našli veliko skupnega, razen oskrbe otroka. Vrtci so se kot 

vzgojne ustanove začeli odpirati po letu 1863, le nekaj let kasneje pa so bili s predpisi 

določeni tudi pogoji za prostor, opremo in zahtevano usposobljenost osebja (Balažic, 

2010). Na začetku je bil poklic rezerviran samo za ženske, ki so obiskovale žensko 

učiteljišče v Gorici, tam pa je bil v okviru društva Sloga leta 1883 organiziran prvi tečaj 

o vodenju otroških vrtcev. To izobraževanje t. i. »otroških vrtnaric« se je kasneje 

preselilo na ljubljansko učiteljišče, potekalo pa je dve leti (Balažic 2010). Po drugi 

svetovni vojni, leta 1945, je začela v Ljubljani delovati prva štiriletna srednja strokovna 

šola za vzgojitelje predšolskih otrok. Izobraževanje je potekalo po okvirnem 

predmetniku, ta pa je obsegal estetsko-vzgojne, splošno-izobraževalne in pedagoške 

predmete (Balažic, 2010). A. Balažic (2010) dodaja, da je bilo iz prvega veljavnega 

predmetnika 4-letnega šolanja moč sklepati, da je pedagoška praksa v tretjem letniku 

obsegala 5 ur na teden, v četrtem pa 10 ur. Zaradi preobsežnega predmetnika so šolske 

oblasti v letu 1956 vpeljale 5-letno šolanje, ki je vplivalo tudi na PPU. Ob splošno-

izobraževalnih predmetih so predmetnik  zapolnjevali tudi estetsko-vzgojni, zdravstveni 

in pedagoško-psihološki predmeti, ki so skupno predstavljali več kot polovico 

programa, med njimi pa je bila tudi pedagoška praksa (Balažic, 2010).   

M. Juriševič idr. (2005a) dodajajo, da so na teh učiteljiščih dijaki v okviru PPU v šolah 

hospitirali, izvajali samostojne nastope in opravljali strnjeno pedagoško prakso. S 
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hospitacijami, ki so bile enourne oziroma celodnevne, so začeli dijaki že v tretjem 

letniku, dijaki v četrtem in petem letniku pa so s hospitacijami nadaljevali ter začeli s 

samostojnimi nastopi in strnjeno prakso. Na petletnih učiteljiščih so dijaki opravili 

enomesečno individualno prakso (Juriševič idr., 2005a). Po začetku osamosvajanja 

vadnic in njihovem kasnejšem ukinjanju pa so se začeli krhati tudi odnosi med učitelji – 

mentorji na šolah ‒ in profesorji na fakultetah, kar je imelo vpliv tudi na neposredno 

povezanost dijakov z učenci in učitelji – mentorji na šolah (Juriševič idr., 2005b, str. 1). 

Izobraževanje strokovnih delavcev se je med leti 1945 in 1991 razvijalo v okviru 

Socialistične federativne republike Jugoslavije. V tem obdobju je bila zelo močna 

decentralizacija, kar je imelo za posledico močan vpliv republik na šolstvo, tako da so 

bile razvojne razlike med njimi zelo velike (Bela knjiga, 2011). Po letu 1960 so se v 

Jugoslaviji začele priprave na ustanavljanje akademij za izobraževanje vzgojiteljev, leto 

kasneje so se tovrstne višje šole ustanavljale v vseh republikah, razen v Sloveniji 

(Balažic, 2010). Po uvedbi reforme izobraževanja pedagoških delavcev v letu 1975 so 

pedagoške šole zopet uvedle 4-letno šolanje za vzgojitelje. V času od leta 1975 do leta 

1981, ko je začel veljati Zakon o usmerjenem izobraževanju, je šolanje vzgojiteljev 

potekalo po različnih variantah 4-letnega programa (Balažic, 2010). Po ukinitvi 

učiteljišč so začeli na gimnazije pedagoških smeri (kasneje srednje pedagoške šole) 

prihajati študenti brez vsakršnih praktičnih izkušenj (Juriševič idr., 2005b). PPU 

študentov je bilo sestavljeno iz hospitacij, nastopov in učne prakse. Ideje o Pedagoški 

akademiji so znova oživele leta 1978 in uresničile leta 1984, ko se je na Pedagoško 

akademijo v Ljubljani in Mariboru na Oddelek za predšolsko vzgojo vpisala prva 

generacija izrednih študentov. Leto dni kasneje sta obe akademiji vpisali prvo 

generacijo rednih študentov, študij je bil dvoletni višješolski in je vseboval 120 ur PPU 

(Balažic, 2010). 

 

Prve večje spremembe in oblikovanja strokovnega programa za izobraževanje 

vzgojiteljev in vzgojiteljic pa so se začele, ko je bil decembra 1991 sprejet Zakon o 

visokem šolstvu. Po njegovem sprejetju so na Oddelku za predšolsko vzgojo na PeF 

Univerze v Ljubljani pričeli pripravljati nov triletni visoki strokovni program za 

izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki ga je Svet RS za visoko šolstvo sprejel in 

potrdil februarja 1995 (Balažic, 2010). Marca leta 1995 je bil prvič objavljen razpis za 

redni in izredni študij po novem programu z nazivom Predšolska vzgoja (Batistič, 1995, 
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str. 9, v Balažic, 2010). Istega leta se je študijski program na Oddelku za vzgojitelje 

predšolskih otrok podaljšal z dvoletnega na triletni visok strokovni program s 180 urami 

PPU (Juriševič idr., 2005b, str. 11). Do predloga novega programa je prišlo zaradi 

sprememb na vseh ravneh šolskega sistema v državi. Te spremembe so se odražale v 

spremenjenih konceptualnih rešitvah za vse stopnje izobraževanja in v predlogih za 

novo šolsko zakonodajo (Batistič, 1995, v Balažic, 2010). Konec leta 1993 sprejeti 

Zakon o visokem šolstvu je poleg fakultetnih uvedel tudi visoke strokovne programe, 

ukinil pa je višješolski študij. M. Batistič (1995, v A. Balažic, 2010, str. 13) pojasnjuje, 

da so oblikovalci novega študijskega programa s tem dobili priložnost, da so pripravili 

tak študijski program, ki je bil sodobnejši, v skladu s tem zakonom, ter je sledil 

konceptualnim spremembam na področju predšolske vzgoje pri nas (Batistič, 1995). 

»Po reformi višješolskega (dvoletnega) v visokošolski (štiriletni) program (1987–1988) 

in po uveljavitvi nove šolske zakonodaje leta 1996 morajo imeti vsi strokovni delavci v 

šolah zaključen štiriletni program. Vsi strokovni delavci morajo opraviti strokovni izpit 

pred državno izpitno komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo.« (Bela 

knjiga, 2011, str. 498) Sodobnejša spoznanja in vedenja s področja učenja in poučevanja 

ter čedalje večja avtonomnost vzgojitelja pri vsebinah, metodah in postopkih dela z 

otroki  so bila izhodišča oblikovalcem za prenovo programov za izobraževanje bodočih 

vzgojiteljev (Balažic, 2010). 

 

Na teh idejah se je kasneje oblikoval tudi visokošolski strokovni program Predšolska 

vzgoja, ki ga od leta 1995 izvajata PeF v Ljubljani in PeF v Mariboru, od leta 2000 pa 

tudi PeF v Kopru (Balažic, 2010). M. Batistič (1995, str. 13) omenja, da so se pri 

oblikovanju novega programa upoštevale prednosti in pomanjkljivosti višješolskega 

študija, programi izobraževanja vzgojiteljev v svetu ter stanje in vizija razvoja 

predšolske vzgoje v naših vrtcih. Cilji, ki so bili takrat zastavljeni pri oblikovanju 

programa, so se zavzemali za izboljšanje kakovosti izobraževanja vzgojiteljic in 

vzgojiteljev ter zmanjševanje tedenske obremenitve študentov. Eden od ciljev pri 

pripravi programa iz leta 1995 za izboljšanje kakovosti izobraževanja vzgojiteljic in 

vzgojiteljev je bil tudi povečati količino prakse, v kateri Slovenija zaostaja v primerjavi 

z drugimi vzgojno-izobraževalnimi programi v razvitem svetu (Batistič, 1995). 

Dandanes se evropski sistemi izobraževanja učiteljev po strukturi, organizaciji in 

vsebini med seboj še vedno seboj razlikujejo, kar velja tako za teoretični del študija kot 
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tudi za PPU. V visokošolskih sistemih s pedagoško usmeritvijo tako srečamo iskanje 

pozitivnih rešitev in ravnovesja med tema dvema oblikama usposabljanja za pedagoški 

poklic. Razmerje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem bi po mnenju 

strokovnjakov, npr. Handal in Lauvås (1987) ter Cvetek (2002),  moral postal 

dialektičen, čemur v praksi najbolj sledi finski model PPU. Na Finskem je namreč PPU 

najpomembnejši del raziskovalnega študija, kjer študenti teoretične principe povezujejo 

s praktičnim znanjem in tako lahko razvijajo pedagoški način razmišljanja, ki 

posledično ne temelji samo na njihovih občutkih, ampak je podprt z argumenti in 

razlogi, ki izhajajo iz konkretnega raziskovalnega dela (Juriševič idr., 2005b, str. 14). 

 

3.2 POMEN PRAKTIČNEGA PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANA 

»Kakovostni študijski programi za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju 

temeljijo na uravnoteženi kombinaciji akademsko-raziskovalnih in praktičnih izkušenj« 

(Bela Knjiga, 2011, str. 487). Na področju poučevanja in izobraževanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju se je v zadnjih letih premaknilo na teoretični oz. 

konceptualni ravni, spremembe pa so se zgodile tudi v izobraževalni praksi. 

Tradicionalna znanstveno-aplikativna metoda se umika reflektivni, v katerem imata 

pomembno vlogo izkustveno učenje in raziskovalno delo v okolju, kjer se dogajata 

poučevanje in učenje. Tako ima oziroma naj bi imelo v sodobnih programih za 

izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in bodočih pedagogov PPU glavno vlogo, saj 

pomeni vez med teoretičnim in praktičnim delom kurikulov, po katerih se izobražujejo 

bodoči strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (Resnik Planinc in Ilc, 2007, str. 59). 

Avtorji M. Juriševič idr. (2007) iz del Shona (1990) in drugih sodobnih avtorjev 

potrjujejo tezo, da »bodoči pedagoški strokovnjaki poleg akademskega znanja 

potrebujejo še strokovno praktično znanje, ki pa ga lahko pridobijo le v avtentičnem 

učnem kontekstu, torej v konkretnih delovnih okoljih – v šoli, vrtcu ali vzgojni 

ustanovi« (Hoban, 2002; Loughran, 2006; Tomlinson, 1999; Whitcomb, 2004, v 

Juriševič idr., 2007, str. 46). Vpliv učenja v konkretnem delovnem okolju sočasno 

sproži tudi subtilne procese profesionalne socializacije, to pomeni, da posameznik začne 

prevzemati vrednote, stališča, znanja, spretnosti in interese, ki so zelo pomembni za 

razvoj bodočega pedagoga (Danielson, 1999; Kirk, 1996; Razdevšek-Pučko, 1992; 

Shulman, 1998, v Juriševič idr., 2007). To še dodatno poudarja pomembnost PPU v 
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konkretnem učnem okolju. Študent se na fakulteti tako uči in nauči potrebnih teoretskih 

vsebin ter razvije različne akademske spretnosti, na pedagoški praksi pa pridobiva na 

strokovni identifikaciji in samopodobi. Pomembnost in velik pomen pedagoškega 

usposabljanja se tako kaže v tem, da študent s pridobivanjem konkretnih praktičnih  

pedagoških izkušenj sklene krog izkušenjskega učenja ter hkrati razvija različne 

strokovne kompetence (Peklaj, 1992, v Juriševič idr., 2007, str. 15). Podobno razmišlja 

tudi Cvetek (2002) v Devjak (2015, str. 1): »Študentke in študenti tako že v času študija 

povezujejo teoretične principe s prakso in tako razvijajo pedagoški način razmišljanja, 

ki ne temelji zgolj na občutkih, ampak je podprt z argumenti, ki izhajajo iz 

raziskovalnega dela.« Tudi M. Plestenjak (1997) je mnenja, da osebnostnega in 

strokovnega razvoja bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pravzaprav 

ni mogoče raziskovati in usmerjati, brez da bi pri tem upoštevali interakcijski splet treh 

dejavnikov: študenta kot bodočega učitelja visokošolskega programa, v katerega je 

vključen, ter šole oz. vrtca, v katerem si med časom visokošolskega študija pridobiva 

praktične izkušnje. Avtorica prav tako poudarja in opredeli področja, ki imajo največji 

pomen za usposabljanje študenta za vzgojiteljski poklic, za njegovo delo v vrtcu ter 

poklicno rast. Hkrati opiše temeljne prispevke prakse v korist študenta. Največji pomen 

PPU študenta za vzgojiteljski poklic, za njegovo delo v vrtcu ter poklicno rast imajo po 

besedah avtorice naslednji vidiki: 

Izbira pravega poklica: Kandidat za vzgojiteljski poklic se pogosto na začetku študija še 

sprašuje, ali se je prav odločil glede bodočega poklica. Prvi stiki z vzgojno prakso mu 

ponudijo odgovor, saj dobi informacijo o poklicnem delu in pogojih dela iz »prve roke«. 

Taka praksa je namenjena spoznavanju različnih tipov predšolskih ustanov, opazovanju 

vzgojnega dela in dela vzgojiteljev ter preverjanju pravilnosti poklicne odločitve (prav 

tam).  

Spoznavanje predšolskih otrok: Eden izmed pogojev uspešnosti vzgojnega dela je zelo 

dobro poznavanje otrok. Študent lahko svoje teoretično poznavanje otrok (predavanja, 

knjige) na praksi temeljito dopolni, saj lahko v različnih življenjskih situacijah 

ugotavlja, kako otroci razmišljajo, kako so aktivni, kako reagirajo, kako se razlikujejo 

glede na starost. Prav tako ugotavlja, s katerimi otrok najhitreje najde stik, mlajšimi ali 

starejšimi, kje se najbolje počuti (Plestenjak, 1997). 
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Povezovanje teorije in prakse: Teorija je zagotovo bolj razumljiva, če se prepleta s 

prakso. Praksa potrjuje študentu resničnost nekaterih teoretičnih zakonitosti, teorija pa 

prispeva k strokovno ustrezno utemeljeni praktični dejavnosti. Če je študent strokovno 

teoretično močan, zna zagovarjati svoje strokovne odločitve ter bolje analizirati svojo 

praktično-vzgojno dejavnost. V praksi se mu potrjuje pomen teoretičnega znanja (prav 

tam). 

Izkustveno učenje: Gre za osnovno pedagoško zakonitost, da se človek nečesa najbolje 

nauči, če je dejaven na tem področju. Vzgojitelji se učijo vzgajati z vzgajanjem. Torej 

se učijo preko izkušenj, ki jih ni mogoče pridobiti na predavanjih ali s študijem iz knjig 

(prav tam). 

Preverjanje usposobljenosti za delo: Samostojno delo študenta v oddelku omogoča 

spoznavanje samega sebe: kako se počuti in kaj zmore. Ugotavlja lahko, kako je spreten 

pri vodenju skupine, kako navezuje stike z otroki in kolegi, katera vzgojna področja 

bolje obvlada, kateri elementi vzgojiteljevega dela mu delajo največ težav, kako je 

pripravljen na sodelovanje s starši, kakšne so njegove sposobnosti prilagajanja na 

drugačne delovne pogoje ipd. Pogosto se znajde v nepričakovanih situacijah, ki ga 

presenetijo, nanje ni pripravljen niti ne usposobljen in tako uvidi, v kaj se bo moral v 

prihodnosti strokovno še dodatno poglabljati (prav tam). 

 

3.3 VRSTE PRAKTIČNO-PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANJA 

PPU lahko poteka na različne načine. Poteka lahko tako, da študent opazuje mentorja 

pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, temu pravimo tudi opazovalna praksa ali 

hospitacije. PPU lahko poteka tudi tako, da študent sodeluje z mentorjem pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela in samostojno izpelje nalogo, nastop oz. učno uro pod 

vodstvom mentorja, poznamo pa tudi strnjeno prakso, v okviru katere študent daljše 

obdobje dela samostojno (Devjak, 2016). 

3.3.1 HOSPITACIJE 

Hospitacije so ena izmed temeljnih oblik PPU bodočih pedagoških delavcev (Cencič in 

Cenčič, 1992). Njen osnovni namen je sprotna uporaba pridobljenih teoretičnih 

spoznanj pri praktičnem delu in teoretična refleksija dogajanj v praksi (Plestenjak, 

2007). Ure, namenjene tej praksi, so razdeljene med študijske predmete in se izvajajo 

kot opazovalne vaje, hospitacije (z vzornimi nastopi vzgojiteljic) in nastopi študentov v 
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vrtcu (prav tam). »Opazovanje izkušenjskega učitelja pri poučevanju (hospitacije) in 

nastopi – nadzorovani poskusi samostojnega poučevanja, so temeljna oblika PPU od 

prvih pedagoških tečajev dalje (1774), zlasti pa od ustanovitve učiteljišč (1874)« 

(Cencič in Cenčič, 1992, str. 16). Kot temeljni način PPU pa so se ohranila tudi na 

Pedagoški akademiji (višji in visoki šoli), vendar to »posnemanje« dandanes ni več 

dovolj, saj se od strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju pričakuje samostojnost, 

iniciativnost, ustvarjalnost (Cencič in Cenčič, 1992, str. 16). Hospitacije se izvajajo 

tako, da en študent ali skupina študentov opazuje mentorja pri poučevanju, izvajanju 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Opazovani dejavnosti mentorja sledi pogovor o 

pretekli izkušnji, študentje nato napišejo poročilo (Magajna, 2007). Fakultetni učitelj pri 

hospitacijah ni nujno prisoten. Število študentov, ki hkrati opazujejo dejavnost, je lahko 

različna (od 1 do 14), hospitacije se med seboj razlikujejo tudi v tem, ali mentor pripravi 

uro za hospitacijo samostojno ali v sodelovanju s fakultetnim učiteljem, včasih analizo 

oz. pogovor po koncu dejavnosti izvede s študenti mentor, drugič fakultetni učitelj ali 

oba. Študentova dejavnost na hospitacijah je vnaprej določena z navodili študentom ob 

hospitiranju, ki so navadno specifična za vsako hospitacijo posebej (Magajna, 2007).  

Sodelovanje in aktivnost študenta na hospitacijah ni nujno ocenjena, ocenjevanje pa 

sicer lahko izvede mentor ali pa fakultetni učitelj (prav tam, str. 133). 

3.3.2 NASTOPI 

Študentje v okviru vaj na fakulteti pri nekaterih specialnih didaktikah izvajajo nastope v 

dejanskem učnem okolju oz. pred drugimi kolegi simulirajo mini nastope. Nastopi 

potekajo v okviru skupin, v vsaki skupini je do 15 študentov. Pred nastopom študentje 

oddajo pripravo, po nastopu sledi analiza, uspešnost izvedene dejavnosti se vrednoti z 

vidika zastavljenih ciljev, ustreznosti didaktične strukture, uporabljenih metod, oblik, 

pripomočkov in učil, strokovne primernosti, motivacije otrok, kakovosti aktivnosti 

otrok, individualizacije in diferenciacije dejavnosti, govora študenta, komunikacije z 

otroki ter kako je študent otroke »obvladal«. Študentovo uspešnost na koncu oceni 

specialni didaktik (Magajna, 2007). M. Cencič in M. Cencič (1992) pišeta o nekaterih 

pomanjkljivostih nastopov. Za študente lahko nastopi predstavljajo veliko čustveno 

obremenitev, ki se izraža v tremi in nesproščenosti. Vodenje cele ure je za začetnika 

zahtevno še posebej zato, ker ne pozna otrok in se težko prilagaja situaciji. Ena izmed 

pomanjkljivosti nastopov se kaže tudi v analizi nastopa. Analize se največkrat izvajajo v 
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časovni stiski, ko poteka vrednotenje na osnovi načrtnega in nesistematičnega 

opazovanja. Ocenjujejo se predvsem didaktični elementi, vsebina, metodični postopek, 

uporaba ponazoril, manj pa pedagoški in psihološki vidik, npr. motivacija, iznajdljivost 

študenta, samostojno učenje, medsebojni odnosi (Cencič in Cencič, 1992).  

3.3.3 STRNJENA PRAKSA 

PPU dopolnjuje strnjena praksa pod mentorstvom izkušenih vzgojiteljev. Poleg 

intenzivnejšega spoznavanja delovnih nalog in strokovnih problemov v praksi je njen 

glavni namen, da ponudi možnost študentu preizkusiti svoje sposobnosti in uporabiti 

med študijem pridobljena znanja in spretnosti. Študent v tem delu študijskega programa 

bolj ali manj samostojno vodi oddelke otrok in s tem preveri svojo usposobljenost za 

delo. Praksa poteka v vrtcih po izbiri študenta, najpogosteje v njegovem domačem kraju 

(Plestenjak, 1997). M. Cencič in M. Cencič (1992) med načeli izvajanja učne prakse kot 

prvega izpostavita načelo integracije teorije in prakse, s katerimi lahko študentje na učni 

praksi dosežejo postavljene naloge in smotre. To načelo zahteva, da je strnjena učna 

praksa eden od temeljnih virov spoznavanja, kjer se resno povezuje in prepleta 

opazovanje, mišljenje in delovanje. Je proces učenja, kjer študent hkrati sprejema 

informacije, komunicira z okoljem, izvaja in obvladuje vzgojno-izobraževalni proces in 

spoznava rezultate lastnega dela. Za uspešno delovanje strnjene učne prakse je potrebno 

tesno sodelovanje vseh subjektivnih dejavnikov tega procesa, torej mentorjev, drugih 

zaposlenih v zavodu, fakultativnih profesorjev, zlasti specialnih didaktikov ter 

študentov (Cencič in Cencič, 1992). 

 

3.4 POTEK PRAKTIČNO-PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANJA NA 

PEDAGOŠKI FAKULTETI V LJUBLJANI V PROGRAMU 

PREDŠOLSKA VZGOJA V OBDOBJU 2011–2014  

»Pedagoška praksa je pomembna sestavina v poklicni pripravi študentov. Njen dejanski 

vpliv pa je odvisen tudi od organizacijskega modela, po katerem praksa poteka, od 

povezanosti med fakulteto in šolami, teoretičnega in praktičnega izobraževanja, 

študentovega pojmovanja in spretnosti ravnanja.« (Valenčič Zuljan, 2000, str. 11) 
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»Praktično pedagoško usposabljanje študentov kot integralni del dodiplomskih 

študijskih programov je v skladu z bolonjskimi smernicami v Sloveniji opredeljeno na 

zakonski ravni. V 32. členu Zakona o visokem šolstvu na vseh treh stopnjah 

visokošolskega študija kot obvezen sestavni del študija predpisuje praktično 

izobraževanje v delovnem okolju oziroma praktično raziskovalno delo (Ur. 1 RS, št. 

100/2004 in 94/2006).« (Juriševič idr., 2007, str. 155) Podobno je zapisano tudi v Beli 

knjigi (2011), kjer zapišejo, da je v prenovljenih bolonjskih študijskih programih PPU v 

šoli oz. vrtcu obvezen sestavni del usposabljanja bodočih vzgojiteljev in mora biti 

ovrednotena z najmanj 15 KT. Da PPU lahko omogoča doseganje postavljenih in 

predvidenih kompetenc, je z vsebinskega kot tudi organizacijskega vidika zelo 

pomembno upoštevati oblikovane ustrezne sistemske in organizacijske predpostavke 

(prav tam). PPU pri študiju predšolske vzgoje na PeF je razporejeno skozi vsa tri leta 

študija v okviru predmeta praksa; trajanje in organizacijo PPU se določi na začetku 

vsake vpisane generacije (Juriševič idr., 2007, str. 38). Za vsak študijski program 

posebej se tako opredeli, kako naj PPU poteka. Določijo se oblike in obseg 

usposabljanja, način izvajanja, vloge in obveznosti udeležencev (študentov, mentorjev 

in fakultativnih učiteljev), določijo se postopki spremljanja in ocenjevanja. Način 

izvedbe na ravni študijskega programa izdela fakultetni učitelj ob sodelovanju 

mentorjev (prav tam). Na fakulteti skrbi za organizacijo PPU za vsak letnik posebej 

izbran vodja prakse. Vodje strnjene učne prakse so profesorji, habilitirani docenti in 

višji predavatelji v rednem delovnem razmerju in zunanji sodelavci (Cencič in Cencič, 

1992, str. 41).  

 

V svojem diplomskem delu bom predstavila organizacijo PPU (strnjena praksa) 

študijskega leta 2011/2012–2013/2014 oddelka predšolska vzgoja PeF, ki sem ga 

obiskovala tudi sama. 

3.4.1 1. LETNIK 

V prvem letniku predšolske vzgoje strnjena praksa poteka v drugem, poletnem 

semestru, traja dva tedna ter poteka v 1. starostnem obdobju. Študent si sam izbere 

vrtec, v katerem želi opravljati prakso, najpogosteje je to v njegovem domačem kraju. 

Za marsikaterega študenta je to prvi stik z vrtcem, ki traja daljše obdobje. PPU v vrtcu 

je zato predvsem opazovalnega značaja. Študent se med PPU sreča z načrtovanjem 
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dejavnosti v vrtcu, izvajanjem in evalvacijo vzgojnega dela. Mentor študenta seznani s 

potekom in delovanjem vrtca, njegovo organizacijsko strukturo, infrastrukturo, 

predstavi mu krajevne, kulturne, socialne in druge posebnosti. Študenti med PPU 

aktivno spremljajo vzgojiteljevo delo, to pomeni, da sodelujejo pri vzgojnem delu, 

pomagajo vzgojiteljem ter pomočnicam vzgojiteljice in ne le hospitirajo). Študenti 

morajo v času PPU imeti možnost prispevati in preizkusiti svoje ideje, zato je študent 

ves čas trajanja prakse v vrtcu istočasno z vzgojiteljico – mentorico, vendar mora prav 

tako spoznati potek dnevne rutine od začetka do konca poslovnega časa (glede na 

delovni čas vrtca, npr. jutranje odpiranje in popoldansko zapiranje vrtca) (Devjak 2015). 

Strnjeno prakso v 1. letniku se ocenjuje na podlagi pisne refleksije in portfolija, ki ga 

študent odda koordinatorju PPU, z oceno »opravil/a« oz. »ni opravil/a«.  

 

Predvideni študijski rezultati študenta na PPU v 1. letniku predšolske vzgoje:  

Študent/ka v času PPU spozna različne pedagoške pristope vzgojiteljev, npr. kako 

otroke motivirati, spodbujati, reševati vzgojne probleme, spozna se z organizacijo dela 

in integracijo različnih vsebin. Študent/ka spozna posebnosti otrok ter se sreča z delom 

z otroki s posebnimi potrebami. Uči se o načinih spremljanja otrokovega razvoja; 

spozna načine sodelovanja s starši, npr. govorilne ure, dnevi odprtih vrat, izleti in druge 

dejavnosti s starši, vključevanje staršev v neposredno izvedbo kurikula in pri tem v času 

PPU aktivno sodeluje. Študent/ka spozna oblike timskega dela vzgojiteljice in njene 

pomočnice pri vseh fazah nastajanja, izvedbe in evalvacije izvedbenega kurikula; 

spozna druge oblike dela in dejavnosti, ki potekajo v oddelku in v vrtcu ter so povezane 

z vzgojiteljevo poklicno vlogo (Devjak in Valenčič Zuljan, 2013). Študent/-ka novo 

pridobljena spoznanja PPU ozavesti in jih neposredno uporabi pri nadaljnjem študiju. 

Svoja že pridobljena znanja v praksi kritično analizira in ovrednoti uporabnost ter zna 

oceniti ustreznost oz. skladnosti vsebin študijskega programa s potrebami prakse 

(Devjak in Valenčič Zuljan, 2013). S pomočjo PPU študent/-ka izboljša sposobnost za 

opazovanje in presojanje socialnih in vzgojnih situacij, poda dvome ali ugotovi 

pravilnost svoje odločitve za vzgojiteljski poklic ter usposobljenost za le-to. Študent/-ka 

v okviru praktičnega pouka prisostvuje različnim učnim metodam, npr. hospitiranje, 

opazovanje z opazovalnim listom, kodiranje opažanj po navodilih za kodiranje, se 

udeležuje diskusij, sodelovalnega učenja, izkustvenega učenja, samostojno uporablja 

literaturo in se udeležuje konzultacij (Devjak in Valenčič Zuljan, 2013). 
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3.4.2 2. LETNIK 

V drugem letniku predšolske vzgoje strnjena praksa poteka v poletnem semestru, traja 

dva tedna ter se izvaja v 1. razredu OŠ. Praksa je opazovalnega značaja, vsebina prakse 

pa je del izvedbenega kurikula, ki se takrat izvaja (načrtovanje, izvajanje in evalvacija). 

Poleg neposrednega dela z otroki je mentor dolžan seznaniti študenta s celotno 

dejavnostjo in problematiko v 1. razredu: pedagoško dokumentacijo, organizacijsko 

strukturo, infrastrukturo ter programskimi, krajevnimi, kulturnimi, socialnimi in 

drugimi posebnostmi ter s sodelovanjem s starši. Študenti aktivno spremljajo 

vzgojiteljevo delo (sodelujejo, pomagajo, ne le hospitirajo), študenti morajo imeti 

možnost prispevati in preizkusiti svoje ideje. Praviloma je zato študent/-ka ves čas 

trajanja prakse v 1. razredu istočasno z vzgojiteljico – mentorico. Udeležuje se 

sestankov strokovnih skupin (aktivi, konference). Strnjeno prakso v 2. letniku se 

ocenjuje na podlagi pisne refleksije in portfolija, ki ga študent odda koordinatorju PPU, 

z  oceno »opravil/a« oz. »ni opravil/a«.  

 

Predvideni študijski rezultati študenta na PPU v 2. letniku predšolske vzgoje:  

Študent/ka spozna različne pedagoške vzgojne pristope pri delu z otroki v prvem 

razredu osnovne šole. Uči se o načinih motiviranja, spodbujanja, pojasnjevanja, 

reševanja vzgojnih problemov, organizaciji dela in integraciji različnih vsebin. Študent/-

ka spozna osebnostne in druge posebnosti otrok, pa tudi delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Študent/-ka se uči o različnih načinih spremljanja otrokovega razvoja; 

spozna načine sodelovanja s starši, npr. govorilne ure, dnevi odprtih vrat, izleti in druge 

dejavnosti s starši, vključevanje staršev v neposredno izvedbo kurikula in pri tem v času 

PPU aktivno sodeluje. V času PPU spozna oblike timskega dela vzgojiteljice in 

učiteljice pri vseh fazah nastajanja, izvedbe in evalvacije izvedbenega kurikula; spozna 

druge oblike dela in dejavnosti, ki potekajo v 1. razredu OŠ in so povezane z 

vzgojiteljevo poklicno vlogo (Devjak in Valenčič Zuljan, 2013). Pridobljena spoznanja 

s pedagoške prakse neposredno uporabi pri nadaljnjem delu. Svoje delo kritično 

analizira in ovrednoti ter analizira že pridobljena znanja v praksi – ugotovi ustreznost 

oz. skladnosti vsebin študijskega programa s potrebami prakse. S pomočjo PPU izboljša 

sposobnost za opazovanje in presojanje socialnih in vzgojnih situacij (Devjak in 

Valenčič Zuljan, 2013). Študent/-ka v okviru praktičnega pouka prisostvuje različnim 

učnim metodam, npr. hospitiranje, opazovanje z opazovalnim listom, kodiranje opažanj 
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po navodilih za kodiranje, se udeležuje diskusij, je del sodelovalnega učenja, 

izkustvenega učenja, samostojno preučuje literaturo in se udeležuje konzultacij (prav 

tam).  

3.4.3 3. LETNIK 

V tretjem letniku predšolske vzgoje strnjena praksa poteka v šestem, letnem semestru, 

traja tri tedne ter poteka v 2. starostni skupini. Študent/-ka samostojno, s podporo 

mentorja, samostojno načrtuje, izvaja in evalvira dejavnosti izvedbenega kurikula. 

Načrtuje, izvaja in evalvira druge dejavnosti v vrtcu (interesne dejavnosti za vse otroke 

v krajevni skupnosti). Organizira prostor, čas za vzgojno delo. Sodeluje v timu 

(vzgojiteljica – pomočnica, vzgojiteljica – študent na praksi). Udeležuje se strokovnih 

sestankov (študijska skupina, srečanja s strokovnimi, svetovalnimi in zdravstvenimi 

delavci, specialnimi pedagogi) in sodeluje s starši. Strnjeno prakso v 3. letniku se 

ocenjuje na podlagi pisne refleksije in portfolija, ki ga študent odda koordinatorju PPU, 

z  oceno »opravil/a« oz. »ni opravil/a« (Devjak in Valenčič Zuljan 2013). 

 

Predvideni študijski rezultati študenta na PPU v 3. letniku predšolske vzgoje:  

Študent/-ka samostojno pripravi, izvede in evalvira najmanj tritedenski izvedbeni 

kurikulum za vrtce; spremlja otrokov razvoj; spozna načine sodelovanja s starši, npr. 

govorilne ure, dnevi odprtih vrat, izleti in druge dejavnosti s starši, vključevanje staršev 

v neposredno izvedbo kurikula in pri tem v času PPU aktivno sodeluje. Študent/-ka 

spozna in sodeluje v različnih oblikah timskega dela vzgojiteljice in pomočnice pri vseh 

fazah nastajanja, izvedbe in evalvacije izvedbenega kurikula. S pomočjo PPU študent/-

ka ugotovi svojo usposobljenost in pripravljenost za praktično vzgojno delo v vrtcu ob 

zaključku študija in doseganje poklicnih standardov za začetek dela v vrtcu. Svoje delo 

študent/-ka kritično analizira in reflektira svoje delovanje. Študent/-ka v okviru PPU 

prisostvuje različnim učnim metodam, npr. hospitiranje, opazovanje z opazovalnim 

listom, kodiranje opažanj po navodilih za kodiranje, se udeležuje diskusij,  je del 

sodelovalnega učenja, izkustvenega učenja, samostojno preučuje literaturo in se 

udeležuje konzultacij (Devjak in Valenčič Zuljan, 2013). 
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3.5 PRAKTIČNO-PEDAGOŠKO USPOSABLJANJE V VRTCIH 

PPU ima v študijskih programih, ki so namenjeni bodočim strokovnim delavcem v 

vzgoji in izobraževanju, zelo pomembno mesto in še daljšo tradicijo. Prepogosto pa se 

zgodi, da se pojavljajo težave pri organizaciji prakse. Ena izmed najpogostejših je 

pomanjkanje šol in vrtcev, ki so pripravljeni prevzeti študente na prakso oz. 

pomanjkanje ustrezno usposobljenih mentorjev (Bela knjiga, 2011). M. Juriševič idr. 

(2007, str. 32) po avtorjih Juriševič, 2001; Kirk, 1996; Mortimore, 1996; Thomas, 2004 

poudarjajo, da je »konkretno pedagoško okolje pomemben prostor za učenje študentov 

pedagoških smeri, ki ni in ne more ostati le v domeni visokošolske inštitucije«. Čedalje 

bolj se kaže, da bodo morali šole oziroma zavodi, v katerih poteka PPU, v prihodnosti 

sprejeti svoj del odgovornosti za kvalitetno izvajanja tega procesa (prav tam). M. 

Plestenjak (1997) poudarja pomen in korist pedagoške prakse študentov tudi za vrtec 

kot institucijo, saj z vključevanjem in vodenjem študenta na praksi vrtec prispeva h 

kvalitetnejšemu usposabljanju bodočih delavcev. Prav tako vrtec spozna bodoče 

vzgojitelje in njihovo delo še preden diplomirajo, kar vrtcu lahko olajša kadrovanje. 

Študent s fakultete včasih prinaša tudi novosti, podaja nove ideje, kar lahko v prihodnje 

obogati mentorjevo delo. Nekoliko zunaj tega vsebinskega okvira, pa vendar 

pomembna, so tudi potrdila o opravljanju mentorske funkcije, ki jih prejmejo mentorji 

in ki so del dokumentacije, potrebne za napredovanje na poklicnem področju. O 

podobnem piše tudi M. Juriševič idr. (2007), kjer potrjuje, da PPU študentov, kjer 

obstaja možnost za njihovo nadaljnjo zaposlitev, za njih predstavlja njihovo 

profesionalno promocijo. Vzgojno-izobraževalni zavod namreč med izvajanjem procesa 

spoznava študente in njihov način dela, to pa mu kasneje kot delodajalcu ponuja večjo 

stopnjo varnosti pri zaposlovanju diplomantov. M. Plestenjak (1997) piše, da se sicer 

vrtci prošnjam fakultete za PPU na splošno odzovejo, čeprav nad tem ni čutiti 

navdušenja. Razlogi za to so bili različni, npr. vrtec je za PPU izvedel prepozno, ima že 

preveč načrtovanih hospitacij in nastopov, preveč študentov naenkrat (ki zasedajo 

preveč prostora v igralnici), poleg tega pa še zahteve sanitarno-zdravstvene inšpekcije v 

zvezi z zdravniškimi pregledi študentov, ki se pojavljajo med otroki v prostorih 

igralnice za kratek čas. O drugačni strukturi in organizaciji trajnega in skrbnega 

usposabljanja mentorjev je pisala že M. Cencič (1992), ki pravi, da bo fakulteta morala 

voditi učno prakso posredno preko učiteljev, mentorjev, ki so za svoje delo 

usposobljeni. Program usposabljanja bi moral zajeti poleg stalnega usposabljanja za 
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inoviranje učnega procesa in spremljanja učinkov inovacij tudi razvijanje kompetenc za 

opravljanje mentorskih nalog: vodenje dialoga, skupinske diskusije, za analizo učnih 

priprav, opazovanje, svetovanje, racionalno organiziranje PPU in drugo (prav tam). 

3.5.1 PROJEKT PARTNERSTVO FAKULTET IN ŠOL 2004/2005 

Na področju PPU študentov pedagoških smeri na dodiplomskih študijskih programih v 

Sloveniji pred začetkom bolonjske prenove visokošolskega izobraževanja še ni bilo 

oblikovanega modela, ki bi imel točno in jasno konceptualno osnovo (Juriševič idr., 

2007, str. 33). Zato je bila v okviru prenove nujna tudi prenova PPU, ki predstavlja 

sestavni del pedagoških študijskih programov (Juriševič idr., 2007, str. 156). Juriševič 

idr. trdijo (2007, str. 33): »Model PPU upošteva kontekstno raziskovalno paradigmo, se 

empirično neposredno opira na raziskovalne ugotovitve iz raziskave Model učne prakse 

kot del študijskih programov za začetno izobraževanje strokovnih delavcev.« Ideja 

modela PPU je bila izpeljana v sklopu projekta Partnerstvo fakultet in šol, ki je bil 

izveden v letih 2004–2006 (prav tam). Prenovljen program naj bi bil tak, da bi PPU 

celostno in pregledno pokrival, hkrati pa sproti odpravljal probleme, ki bi se pojavili na 

različnih ravneh (sistemsko, organizacijsko in vsebinsko). Problemi, ki bi se lahko 

pojavili, so npr. urejenost mentorskega statusa, problem v komunikaciji med fakulteto 

in vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter jasnost ciljev PPU v bolonjskih programih 

(Juriševič idr., 2007, str. 33). V skladu z bolonjskimi smernicami so za prenovo PPU 

pomembna tudi spoznanja o profesionalni promocij študentov med PPU za njihovo 

kasnejšo zaposljivost, o čemer piše že M. Plestenjak (1997). 

 

Z namenom izboljšanja PPU je bila torej na PeF v Ljubljani v letih 2004–2006 izvedena 

prva podrobnejša študija, ki je zelo očitno opozorila na potrebo po čimprejšnjih 

izboljšavah PPU (Juriševič idr., 2007). Ena izmed najpomembnejših ugotovitev študije, 

ki je tudi zelo jasno pokazala največjo pomanjkljivost PPU, je neustrezna oblika 

partnerske povezanosti med fakulteto in izobraževalnimi zavodi, v katerih PPU poteka. 

To pomeni predvsem nizko stopnjo soglasij med fakultetami in mentorji glede 

vsebinskih ciljev, namenov PPU ter nalog, ki jih imajo mentorji. Med ugotovitvami 

študije je tudi vrsta slabo ali neopredeljenih sistemskih in organizacijskih rešitev glede 

načinov izpeljave in evalviranja procesa ter dosežkov, ki izhajajo iz PPU (Juriševič idr., 

2007). Ena izmed ugotovitev modela praktično-pedagoškega usposabljanja, ki je bil 
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uporabljen v prenovi študijskih programov PeF, je tudi, da je smiselno, da PPU 

upošteva dve osnovni načeli. To je načelo razvojnosti in načelo komplementarnosti. 

Prvo načelo izhaja iz spoznanj različnih teoretskih modelov strokovnega razvoja in se 

osredotoča na študente. Študent je tako postavljen v središče PPU in obravnavan 

celostno, kar pomeni, da je kot predpogoj uspešnega učenja poudarjeno upoštevanje 

študentovih individualnih značilnosti, še posebej tistih, ki odražajo stopnjo njegovega 

trenutnega psihosocialnega razvoja (ob upoštevanju študentovega razumevanja učenja 

in poučevanja). Od te stopnje je namreč odvisno, kdaj začne študent sebe doživljati kot 

strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju s pozicije pedagoškega strokovnjaka 

(prav tam, str. 159). Prav tako je pomembno, da se pri oblikovanju koncepta, izvajanju 

in vrednotenju PPU upošteva študentovo predznanje, vključno z njegovimi 

subjektivnimi teorijami in njegovo motiviranostjo za študij, ki je povezana s stopnjo 

njegovega razvoja. Študent namreč na različnih stopnjah strokovnega razvoja razmišlja 

o podobnih problemih različno, upoštevanje tega dejstva pa lahko prispeva h kakovosti 

njegovega učenja v dani učni situaciji (Furlong in Maynard, 1995, v Juriševič idr., 2007, 

str. 159). Drugo načelo, načelo komplementarnosti oz. medsebojno sodelovanje, pa se 

na drugi strani nanaša na partnerske institucije, ki sodelujejo pri izvajanju PPU in 

opredeljuje odnos med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, v katerih poteka 

PPU študentov. Kot pravijo avtorji (Cmeron – Jonesa, 1994, Kirk, 1996, Thomas, 2004, 

v M. Juriševič idr., 2007), je medsebojno sodelovanje razumljeno kot najvišji stadij v 

razvoju partnerskega odnosa, v katerem fakulteta in vzgojno-izobraževalni zavodi 

sodelujejo na osnovi vsebinsko različnih doprinosov k PPU. Odnos med mentorji v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih in fakultetnimi učitelji pa temelji na izmenjavi 

pedagoških izkušenj in različnih vrst znanja; ta opredeljuje njegove vloge in naloge v 

posameznih oblikah PPU tudi na podlagi stopnje strokovnega razvoja posameznega 

študenta. Pomembno je, da se vloge partnerjev ne podvajajo, si ne konkurirajo, ampak 

se dopolnjujejo. Day (1998, v M. Juriševič idr., 2007, str. 160) dodaja, da bi »tovrsten 

odnos lahko imenovali vzajemno interaktivno partnerstvo, ki ima za cilj dvigniti 

kakovost izvajanja praktičnega pedagoškega usposabljanja.« Uresničevanje obeh načel 

je mogoče le na osnovi tako izoblikovanih študijskih programov, ki v svojih učnih 

načrtih vključujejo tiste kompetence, ki jih študent lahko le najbolje razvija med PPU 

(Juriševič idr., 2007).  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

PPU je sestavni del usposabljanja bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju vse od prvih institucionaliziranih oblik poklicne priprave prihodnjih 

učiteljev, vzgojiteljev in pedagogov. Njena vloga, trajanje in pomen pa se skozi čas in v 

različnih okoljih bistveno spreminjajo. Znano je, da gre pri profesionalnem razvoju 

študentov za proces, v katerem se študenti ob pridobivanju znanj, izkušenj in 

odgovornosti razvijajo proti bolj abstraktnim vzorcem mišljenja (Valenčič Zuljan, 2000, 

str. 61). V zadnjih letih je bilo PPU bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju opredeljeno kot bistven dejavnik v njihovem začetnem izobraževanju 

(Bela knjiga, 2011). V času študija na fakulteti študenti in študentke začnejo s 

povezovanjem teoretičnih principov na eni strani in jih na drugi strani povezujejo s 

prakso in tako razvijajo pedagoški način razmišljanja, ki ne temelji zgolj na njihovih 

občutkih, ampak je podprt z argumenti, ki izhajajo iz raziskovalnega dela (Cvetek, 

2000). PPU študentov za vzgojiteljski poklic lahko poteka v obliki integrirane in 

strnjene prakse, nastopov in hospitacij (Plestenjak, 1997). To poteka tako, da študent 

najprej opazuje mentorja pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, kasneje pri tem z 

njim sodeluje, po določenem času samostojno izpelje naloge oz. učno uro pod vodstvom 

mentorja ali pa, da študent daljše obdobje dela samostojno (Devjak, 2015). Brez 

sodelovanja vrtcev izvedba večjega dela prakse ni mogoča. Mentorstvo največkrat po 

navodilih vodstva vrtca v celoti prevzamejo izkušeni vzgojitelji – mentorji (Plestenjak, 

1997).  Mentorji študentom soustvarjajo možnosti učenja, v katerih študent brez strahu, 

da bi se zmotil, brez strahu pred napakami kritično išče in ustvarjalno razvija svoj 

profesionalen pristop. Z lastnimi pedagoškimi izkušnjami hkrati poglablja še njegovo 

teoretično znanje (Devjak, 2015). Mentor v vrtcu študentko in študenta predšolske 

vzgoje usmerja v procesu učenja, sodeluje in deli svoje izkušnje in materiale s študenti, 

posreduje povratne informacije in spodbuja refleksijo, zagotavlja priložnosti za 

samostojno učenje in kasnejše delo z otroki, podpira, študentom zaupa, jim omogoča 

spoznavati dela in naloge vzgojitelja predšolskih otrok in njihove odgovornosti ter daje 

vzor za delo v procesu vzgoje in učenja predšolskih otrok (prav tam). Vrtci se v večini 

odzovejo prošnjam za sodelovanje, čeprav tudi iz lastnih izkušenj lahko trdim, da 

nekateri vrtci nad PPU študentov niso najbolj navdušeni.  
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M. Plestenjak (1997, str. 87) pravi, da so »razlogi za manjšo zainteresiranost različni, 

ponekod subjektivne narave, ponekod pa obstajajo problemi, ki onemogočajo kvalitetno 

vzgojno delo ali kvalitetno izvedbo prakse«. V diplomskem delu sem na podlagi mnenj 

vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok o praksi raziskovala pomembnost PPU 

študentov PeF.  

4.2 CILJI RAZISKOVANJA 

Glavni cilj diplomskega dela je raziskati mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih 

otrok o pomembnosti PPU študentov PeF. S pomočjo teoretične in kvantitativne 

raziskave želim ugotoviti stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev – mentorjev študentom na 

praksi o pomenu PPU študentov predšolske vzgoje, raziskati njihova mnenja o nalogah, 

ki jih imajo kot mentorji študentom na praksi. Ugotoviti tudi želim, kje se mnenja 

mentorjev dveh različnih vrtcev in ocene vzgojiteljev razhajajo, kje so si podobna, 

kakšni so vzroki za to ter na osnovi utemeljenih odgovorov in novih predlogov izpeljati 

zaključke za izboljšanje PPU študentov na praksi v vrtcih. 

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu sem iskala odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja v 

povezavi s PPU:  

1. Kakšen je pomen PPU študentov predšolske vzgoje po mnenju mentorjev? 

2. Katere naloge imajo mentorji v vrtcu in na katerih področjih najbolj prispevajo k 

temu, da lahko študenti uspešno opravijo PPU? 

3. Kateri so najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo mentorji ob sprejemu 

študentov na PPU? 

 

Predvidene hipoteze:  

 H1 Pomen PPU študentov predšolske vzgoje po mnenju mentorjev je 

povezovanje teorije s prakso, pridobivanje pedagoških izkušenj v avtentičnem 

učnem okolju in seznanjenje z realnimi razmerami na delovnem mestu.  

 H2 Naloga mentorja v vrtcu je, da študenta spodbuja pri njegovem 

profesionalnem razvoju, mu pri tem pomaga, svetuje in ga vodi. Največji 

prispevek vzgojiteljev se kaže pri izvedbi vzgojno izobraževalnega dela.  
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 H3 Najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo mentorji ob sprejemu 

študentov na PPU, so pomanjkanje samoiniciativnosti študentov, pomanjkanje 

dodatnih usposabljanj za mentorje in pomanjkanje povratnih informacij o 

mentorskem delu.  

4.4 METODOLOGIJA 

4.4.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Empirična raziskava temelji na deskriptivno-kvantitativni raziskovalni metodi 

pedagoškega raziskovanja, s katero bom opisala ugotovljeno stanje. Kot instrument 

raziskave sem uporabila vprašalnik, ki vsebuje vprašanja odprtega, zaprtega in 

polodprtega tipa. Anketni vprašalnik, namenjen vzgojiteljem, je podoben tistemu, ki ga 

je v okviru Projekta partnerstva fakultet in šol 2004/2005 Univerze v Ljubljani in PeF 

izvedla Skupina A, naslov projekta se glasi: Praktično pedagoško usposabljanje 

študentov PeF.  

 

RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskovalni vzorec sem vključila 50 strokovnih delavcev iz dveh različnih vrtcev. 

Anketne vprašalnike sem v pisni obliki posredovala vzgojiteljem Vrtca Domžale in 

Vrtca Urša Domžale v mesecu aprilu in maju 2015. Fizično sem po 14 dneh dobila 

vrnjenih le 26, in sicer 15 vprašalnikov iz Vrtca Domžale in 11 iz Vrtca Urša Domžale. 

Zaradi majhnega števila anketirancev je izračunavanje procentualnega deleža zato zgolj 

informativno.  

 

Vse anketirane v Vrtcu Urša Domžale so bile zaposlene na delovnem mestu 

vzgojiteljica predšolskih otrok, zato anketirancev po spolu in izobrazbi posebej ne 

predstavljam (zato tudi v nadaljevanju uporabljam žensko obliko »vzgojiteljica«). 

Povprečna delovna doba anketiranih vzgojiteljic je bila 15,6 let, med anketiranimi jih je 

bilo na mestu vzgojiteljice predšolskih otrok s končano srednješolsko izobrazbo (5. 

stopnja) zaposlenih 27 %, s končano višješolsko izobrazbo (6. stopnja) je bilo 

zaposlenih 36 %, s končano visokošolsko izobrazbo (7. stopnja) prav tako 36 %. Glede 

na vzorec anketirank iz Vrtca Urša Domžale lahko opazimo, da ima kljub zahtevani 

izobrazbi za vzgojitelja predšolskih otrok kar 27 % zaposlenih dokončano samo 5. 

stopnjo izobrazbe. V zadnjih treh letih so pod svojim mentorstvom zaposleni v Vrtcu 
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Urša mentorsko vlogo pri študentih/-kah PeF opravljali v povprečju 1,7-krat, 1,4-krat 

sodelovali pri izvedbi nastopov študentov PeF in opravili 38,5 hospitacijskih ur. 

 

Vse anketirane v Vrtcu Domžale so zaposlene na delovnem mestu vzgojiteljica 

predšolskih otrok, zato anketirancev po spolu in izobrazbi posebej ne predstavljam. 

Povprečna delovna doba anketiranih vzgojiteljic je bila 8,2 let, med anketiranimi na 

mestu vzgojiteljice predšolskih otrok s končano srednješolsko izobrazbo (5. stopnja) ni 

bilo zaposlenih, s končano višješolsko izobrazbo (6. stopnja) je bilo zaposlenih 7 %, s 

končano visokošolsko izobrazbo (7. stopnja) pa kar 93 %. Glede na podane rezultate 

lahko opazimo, da je kar 93 % anketirancev iz vrtca Domžale imelo visokošolsko 

izobrazbo 7. stopnje, kar je precejšnja redkost glede na trenutno zahtevano stopnjo 

izobrazbe za vzgojitelja predšolskih otrok. V zadnjih treh letih so pod svojim 

mentorstvom zaposleni v Vrtcu Urša mentorsko vlogo pri študentih/-kah PeF opravljali 

v povprečju 1,9-krat, 1,5-krat sodelovali pri izvedbi nastopov študentov/-k PeF in 

opravili 21,5 hospitacijskih ur. 

 

4.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Anketni vprašalnik je izpolnjevalo 25 mentorjev (vzgojiteljic) vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Domžale in 25 mentorjev vzgojiteljic) vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Vrtca Urša Domžale v 1. in 2. starostni skupini otrok. Vprašalnike sem vzgojiteljicam 

fizično posredovala v mesecih aprilu in maju 2015. 

Podatki so obdelani z računalniškim programom Microsoft Office Excel in 

interpretirani v odstotkih. Vsako anketno vprašanje je analizirano posebej, rezultati pa 

so primerjalno prikazani z vrstičnimi diagrami, nato pa so podane še ugotovitve in 

primerjave med mnenji zaposlenih v obeh vzgojno-izobraževalnih zavodih, pri čemer so 

rezultati vzgojiteljic Vrtca Domžale obarvane oranžno (svetlo oranžno), rezultati 

vzgojiteljic Vrtca Urša pa modro (svetlo modro).  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 POMEN PRAKTIČNO PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANJA 

ŠTUDENTOV/-K PREDŠOLSKE VZGOJE PO MNENJU 

MENTORJEV 

PPU ima za študente, bodoče strokovne delavce v vzgoji, zelo velik pomen. V 

diplomskem delu me je zanimalo, kakšen je pomen PPU študentov/-k PeF za vzgojitelje 

predšolskih otrok in kateri dve postavki najbolj opredeljujeta pomen PPU. Anketiranci 

so imeli na voljo šest trditev, in sicer »preverjanje teoretičnih znanj«, »povezovanje 

teoretičnih znanj z izkušnjami«, »motivacija za učenje novih teoretičnih znanj«, »učenje 

(praktičnih) znanj, ki jih je mogoče pridobiti le z izkušnjami na delovnem mestu«, 

»seznanjenje z realnimi razmerami na delovnem mestu (težave, materialne razmere, 

pisanje priprav …)« in kot zadnje »učenje o tem, kako posredovati znanje«. Postavila 

sem hipotezo (H1): »Pomen praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov 

predšolske vzgoje po mnenju mentorjev je povezovanje teorije s prakso, pridobivanje 

pedagoških izkušenj v avtentičnem učnem okolju in seznanjenje z realnimi razmerami 

na delovnem mestu.« 

 

Graf 1: Pomen PPU študentov/-k po mnenju mentorjev 
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Iz grafa 1 lahko razberemo, da so vzgojiteljice obeh vrtcev odgovorile zelo podobno. 

Največji pomen PPU za vzgojiteljice je učenje (praktičnih) znanj, ki jih je mogoče 

pridobiti le z izkušnjami na delovnem mestu, povezovanje teoretičnih spoznanj z 

izkušnjami in seznanjenje z realnimi razmerami na delovnem mestu. S tem lahko tudi 

potrdim prvo hipotezo (H1): »Pomen PPU študentov predšolske vzgoje po mnenju 

mentorjev je povezovanje teorije s prakso, pridobivanje pedagoških izkušenj v 

avtentičnem učnem okolju in seznanjenje z realnimi razmerami na delovnem mestu.« 

Skladno z odgovori in mojim predvidevanjem vzgojiteljice vidijo najmanjši pomen v 

»preverjanju teoretičnih spoznanj«, »učenju o tem, kako posredovati znanje« in 

»motivaciji za učenje novih teoretičnih«, vse to so namreč postavke, ki se torej po 

mnenju vzgojiteljic bolj kot na PPU v vrtcih nanašajo na teoretične vsebine, ki jih 

študentje pridobijo pri študiju na fakulteti. Podobno, kot so na vprašanje o pomenu PPU 

odgovorile vzgojiteljice, potrjujejo tudi nekateri avtorji (Hoban, 2002; Loughran, 2006; 

Tomlinson, 1999; Whitcomb, 2004, v M. Juriševič idr., 2007, str. 32), saj se študent na 

fakulteti uči in nauči potrebnih teoretskih vsebin ter razvije različne akademske 

spretnosti, na PPU pa zato pridobiva na strokovni identifikaciji in lastni predstavi o 

samem sebi. S. Cvetek (2002) in T. Devjak (2015) prav tako potrdita, da študenti tako 

lahko že v času študija povezujejo teorijo s prakso in razvijajo pedagoški način 

razmišljanja, ki ne temelji zgolj na občutkih, ampak je podprt z argumenti, ki izhajajo iz 

raziskovalnega dela v avtentičnem učnem okolju. Študentje se tako lahko že sami 

aktivno preizkusijo v številnih situacijah in vidijo, kako se v njih »znajdejo«, katera so 

profesionalna področja znanja, ki bi jih lahko še poglobili, seznanijo se z realnimi 

razmerami v vrtcu, pri čemer gre po Whitcombu (2004, v Juriševič, 2005b, str. 46) »za 

integracijo teoretskega in praktično-pedagoškega znanja, ne le aplikacije teorije v 

prakso.« 
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5.2 NALOGE IN PRISPEVEK MENTORJEV MED PPU 

V nadaljevanju me je zanimalo, katere so po mnenju vzgojiteljic naloge za uspešno 

opravljeno PPU študentov/-k in kako vzgojiteljice ocenjujejo svoj dejanski prispevek k 

PPU študentov/-k na posameznih navedenih področjih. Že v teoretičnem delu sem 

raziskala, da so mentorji izredno pomemben člen v procesu PPU, saj je »mentor oseba, 

ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred nove izzive, mu 

organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, olajša delo in 

učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami neizkušenosti« 

(Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007, str. 125). V vprašalniku so vzgojiteljice  za vsako 

področje posebej obkrožile oceno svojega prispevka od 1 do 5,  pri čemer 1 pomeni 

»zelo malo prispevam« in 5 pomeni »zelo veliko prispevam«. Ker sem naknadno 

ugotovila, da so si bile končne vrednosti rezultatov med seboj tako sorodne, sem jih v 

analizi rezultatov združila. Vrednosti so zato opredeljene kot »veliko prispevam«, 

»prispevam«, »malo prispevam«. Vzgojiteljice so ocenile svoj prispevek na naslednjih 

področjih: »krepitev strokovne samozavesti in samostojnosti«, »priprava vzgojno-

izobraževalnega dela«, »izvedba vzgojno-izobraževalnega dela«, »analiza in 

evalvacija«, »razvijanje komunikacijskih spretnosti«, »uvajanje v timsko delo«, in 

»razvijanje pedagoškega pristopa« ter možnost »drugo«. Zastavila sem si raziskovalno 

vprašanje: Katere naloge imajo mentorji v vrtcu in na katerih področjih je njihov 

prispevek največji, da lahko študenti uspešno opravijo PPU? 
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Graf 2: Naloge in prispevek mentorjev 

 

Po mnenju vzgojiteljic obeh vrtcev (Graf 2) je mentorjev prispevek visok na vseh 

področjih, iz česar lahko uvidimo tudi naloge mentorjev med PPU: »pomoč pri pripravi 

vzgojno-izobraževalnega dela« (Vrtec Urša 100 %, Vrtec Domžale 100 %), »pomoč pri 

analizi in evalvaciji« (Vrtec Urša 100 %, Vrtec Domžale 100 %), prispevek vzgojiteljev 

pa je zelo visok tudi pri »razvijanju komunikacijskih spretnosti študentov« (Vrtec Urša 

100 %, Vrtec Domžale 73 %), pri »uvajanju v timsko delo« (Vrtec Urša 90 %, Vrtec 

Domžale 93 %) in pri »razvijanju pedagoško-psihološkega pristopa« (Vrtec Urša 91 %, 

Vrtec Domžale 93 %). Avtorja Sampson in Yeomans (1994, v M. Juriševič idr., 2005a, 

str. 20) razdelita mentorjeve vloge in naloge na strukturne (študenta spodbuja k 

aktivnosti, načrtuje, organizira, usklajuje, uvaja), podporne (študenta sprejema, mu 

pomaga, ga gosti, je njegov prijatelj, ima svetovalno vlogo) in strokovne (študenta 

spodbuja k razvoju, ga usposablja, vzgaja in ocenjuje). Rezultati so pokazali, da so 

vzgojiteljice obeh vrtcev mnenja, da visoko prispevajo in vrednotijo svoj prispevek na 

vseh področjih. Vzgojiteljice so mnenja, da zelo visoko prispevajo in vrednotijo svoj 

prispevek pri krepitvi študentove strokovne samozavesti in samostojnosti (podporna 
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vloga), postopkom priprave, izvedbe, analize in evalvacije vzgojno-izobraževalnega 

dela (strukturna vloga), razvijanju komunikacijskih spretnosti, uvajanju v timsko delo, 

razvijanju pedagoško-psihološkega pristopa študentov/-k (strokovna vloga). 

Vzgojiteljice vrtcev so imele pri tem vprašanju pri možnosti drugo opisati tudi svoj 

lasten prispevek pri seznanjanju študentov/-k PeF na PPU. Vzgojiteljice Vrtca Urša so 

izpostavile svoj prispevek študentom in pomoč pri različnem pristopu do otrok različnih 

starosti in vpogledu v realne, delovne razmere v vrtcu. Vzgojiteljice Vrtca Domžale pa 

svoj velik prispevek vrednotijo tudi pri uvajanju v timsko delo.  

 

Enako podobno, kot so pokazali rezultati raziskave, potrdi tudi T. Devjak (2015), ko 

zajame vse zgoraj naštete naloge mentorjev, ki naj bi po mnenju vzgojiteljev bile 

pomembne za uspešno opravljeno PPU. Mentor v vrtcu študentko in študenta 

predšolske vzgoje usmerja v procesu učenja, sodeluje in deli svoje izkušnje in materiale 

s študenti, posreduje povratne informacije in spodbuja refleksijo, zagotavlja priložnosti 

za samostojno učenje in kasnejše delo z otroki, podpira, študentom zaupa, jim omogoča 

spoznavati dela in naloge vzgojitelja predšolskih otrok in njihove odgovornosti ter daje 

vzor za delo v procesu vzgoje in učenja predšolskih otrok (prav tam, str. 3). 

Na podlagi podanih odgovorov lahko delno potrdim hipotezo (H2): »Naloga mentorjev 

v vrtcu je, da študenta spodbuja pri njegovem razvoju, mu pri tem pomaga, svetuje in ga 

vodi. Največji prispevek se kaže pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela.« Hipotezo 

lahko delno potrdim zato, ker naloga mentorja ni samo pomoč, spodbuda in vodstvo 

študentu, ampak je celoten proces mentoriranja izjemno kompleksen, njegova naloga pa 

je vsebinsko zelo raznolika (Bizjak in M. Valenčič Zuljan, 2007).  
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5.3 PROBLEMI MENTORJEV OB SPREJEMU ŠTUDENTOV/-K PeF 

NA PPU 

V svojem diplomskem delu sem želela na osnovi utemeljenih odgovorov in novih 

predlogov izpeljati zaključke za izboljšanje PPU študentov na praksi v vrtcih. Zadnje 

raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: Kateri so najpogostejši problemi, 

s katerimi se srečujejo mentorji ob sprejemu študentov na prakso? Predvidevala sem 

hipotezo (H3): Najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo mentorji ob sprejemu 

študentov na PPU, so pomanjkanje samoiniciativnosti študentov in pomanjkanje 

povratnih informacij o mentorskem delu.  

 

Zadnje raziskovalno vprašanje sem razdelila na tri podvprašanja. Zanimalo me je: 

 Kakšna je ocena vzgojiteljev o sodelovanju s PeF pri PPU študentov? 

 Katera so področja, na katerih bi se po njihovem mnenju bilo potrebno še 

dodatno izpopolnjevati za uspešno izvajanje mentorstva? 

 Katera so, po mnenju vzgojiteljev, vsebinska področja pedagoškega dela, na 

katera bi morali biti študenti/-ke PeF še posebej pripravljeni pred prihodom 

na PPU? 

 

5.3.1 OCENA VZGOJITELJEV O SODELOVANJU S PEF 

PPU smo študentje na Pef obiskovali v okviru predmeta praksa. Vrtec oz. šolo, v 

katerem je izvajanje potekalo, smo si študentje izbrali sami, navadno v svojem 

domačem kraju, organizacija le-tega pa je bila prepuščena koordinatorju PPU, zato 

študentje vpogleda v dogajanje med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi institucijami 

nismo imeli. Zato me je zanimalo, kakšna je ocena vzgojiteljic o sodelovanju s Pef. 

Vzgojiteljice so podale oceno in nekatere vidike sodelovanja PeF pri PPU na 5-

stopenjski lestvici, pri čemer 5 pomeni »odlično«, 4 »dobro«, 3 »ne dobro in ne slabo«, 

2 »slabo«, 1 »ni sodelovanja«. Ker sem tudi pri tem raziskovalnem vprašanju šele 

naknadno ugotovila, da so si bile končne vrednosti rezultatov med seboj zelo sorodne, 

sem jih pri interpretaciji združila. Vrednosti so zato opredeljene kot »odlično«, 

»neopredeljeno«, »slabo«. Vzgojiteljice so ocenjevale naslednje trditve glede vidikov 

sodelovanja PeF pri PPU: »pravočasnost posredovanja organizacijskih navodil«, 

»usklajevanje v primeru problemov«, »primernost števila študentov«, »natančnost 
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vsebinskih navodil«, »kriteriji za vrednotenje študentovega dela«, »opredelitev 

mentorjevih nalog«, »povratne informacije o delu mentorja«, »spopolnjevanje za 

mentorje«.  

 

 

Graf 3: Ocena vzgojiteljev o sodelovanju s PeF 

 

Iz grafa 3 lahko razberemo, kako vzgojiteljice ocenjujejo posamezne vidike sodelovanja 

s PeF. V povprečju vzgojiteljice Vrtca Urša najvišje (82 %) ocenjujejo »primernost 

števila študentov« in »natančnost vsebinskih navodil« (82 %), medtem ko vzgojiteljice 

Vrtca Domžale v povprečju najvišje (93 %) ocenjujejo vidik »kriteriji za vrednotenje 

študentovega dela«, visoko ocenjujejo tudi »pravočasnost posredovanja organizacijskih 

navodil« (98 %) in »opredeljenost mentorjevih nalog« (80 %). Na podlagi rezultatov 

lahko sklepam, da vzgojiteljice od sodelovanja s PeF pričakujejo več povratnih 

informacij glede njihovega mentorskega dela (72 %), vzgojiteljice pa bi rade bile 

deležne tudi izpopolnjevanja za mentorje, saj je 72 % vzgojiteljic to ocenilo kot 

pomanjkljivost. Na podlagi rezultatov se strinjam z M. Juriševič idr. (2007, str. 56, po 

Thomas, 2004), ki pravi, da mentorji sodelovanja s PeF ne dojemajo v pomenu 

vzajemnega partnerstva (korist fakultete in tudi vzgojno izobraževalnih zavodov), 
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ampak bolj v vlogi izvajanja in praktičnega izpeljevanja od PeF prejetih navodil in 

vsebin (enodimenzionalno partnerstvo). 

 

5.3.2 POTREBE MENTORJEV PO DODATNEM STROKOVNEM 

IZOBRAŽEVANJU ZA USPEŠNO IZVAJANJE MENTORSTVA 

Ker sem na podlagi ocene vzgojiteljic o sodelovanju s PeF pri PPU študentov/-k 

ugotovila, da si mentorji v večini želijo dodatnega izobraževanja, sem v svojem 

diplomskem delu želela izvedeti, katera so področja, na katerih bi si vzgojiteljice želele 

dodatno izobraževati. Zanimalo me je mnenje vzgojiteljic o področjih, na katerih bi se 

po njihovem mnenju bilo potrebno še dodatno izpopolnjevati za uspešno izvajanje 

mentorstva. Mnenje so vzgojiteljice izrazile na 5-stopenjski lestvici, pri čemer 1 pomeni 

»ni potrebno«, 2 »manj potrebno«, 3 »ne morem se odločiti«, 4 »potrebno«, 5 »zelo 

potrebno«.« Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju sem naknadno ugotovila, da so si 

bile končne vrednosti rezultatov zelo sorodne, zato sem jih naknadno združila. 

Vrednosti so zato opredeljene kot »zelo potrebno«, »ne vem«, »ni potrebno«. Področja, 

o katerih so vzgojiteljice podajale svoje mnenje, so »organizacijsko področje 

izobraževanja študentov«, »psihološko področje«, »andragoško področje«, »didaktično 

področje«, »razsežnosti mentorske vloge«. 

 

Graf 4: Potrebe mentorjev po dodatnem izobraževanju za uspešno izvajanje mentorstva 
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Vzgojiteljice obeh vrtcev v svojih odgovorih niso posebej izpostavile samo enega 

področja, na katerem bi se bilo po njihovem mnenju potrebno še dodatno izobraževati 

za uspešno izvajanje mentorstva. Največja potreba po dodatnem izobraževanju se v 

obeh vrtcih kaže na področju »razsežnosti mentorske vloge« (73 % in 74 %), kar kaže 

na veliko obremenjenost mentorjev. C. Bizjak in M. Valenčič Zuljan (2007) med 

kompetencami mentorjev za uspešno vodenje pripravnika izpostavita, da mora biti 

mentor spreten v medosebnih odnosih, znati mora biti dober poslušalec, mora biti 

empatičen, da lahko drugim nudi pomoč in oporo, znati mora sprejemati povratno 

informacijo ter jo podajati na konstruktiven način in znati mora učinkovito obvladati 

konflikte. Prav tako so pomembne tudi mentorjeve organizacijske sposobnosti – znati se 

mora časovno organizirati ter obvladovati stres. 54 % vzgojiteljic Vrtca Urša meni, da 

bi si želele dodatnega izobraževanja še na organizacijskem, psihološkem in 45 % 

vzgojiteljic na didaktičnem področju. Dodatnega izobraževanja na didaktičnem 

področju in poznavanju sodobnih predpisov si želi tudi 67 % vzgojiteljic Vrtca 

Domžale. 34 % vzgojiteljic Vrtca Domžale pa meni, da bi bilo dodatno izpopolnjevanje 

za uspešno izvajanje mentorstva potrebno tudi na »organizacijskem področju 

izobraževanja študentov«. Po Juriševič idr. (2005b, str. 64) so »vzgojiteljice o potrebah 

na dodatnem izobraževanju podale takšne odgovore, ki kažejo na dejansko vrzel v 

sedanji praksi organizacije PPU oziroma vrste partnerskega odnosa med zavodi in PeF. 

V bistvu mentorji zaznavajo določeno stopnjo nekompetentnosti na področjih, za katera 

se nikoli niso posebej izobraževali, saj v njihovem dodiplomskem študiju te vsebine 

niso zastopane.« Že samozavedanje vzgojiteljic o tem, na katerih področjih si še želijo 

dodatnega izobraževanja, pa lahko kaže tudi na to, da se mentorji trudijo izboljšati svoje 

kompetence, saj je po C. Bizjak in M. Valenčič Zuljan (2007) ravno mentor sam 

spodbujevalec razvoja mentorstva.  
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5.3.3 VSEBINSKA PODROČJA IN KONKRETNI PREDLOGI MENTORJEV 

Zaradi majhnega števila prejetih odgovorov med odgovori ni možno izpostaviti samo 

enega področja pedagoškega dela, na katerega bi morali biti študentje PeF po mnenju 

vzgojiteljic obeh vrtcev še posebej pripravljeni (priloga 1 in priloga 2). V Vrtcu Urša so 

sicer mnenja, da bi študentje morali biti ob prihodu bolj pripravljeni na konkretno delo v 

vrtcu (ne samo opazovanje trenutnega dogajanja), PPU poteka več tednov, daljše 

časovno obdobje, vzgojiteljice pa bi si želele tudi, da študentje pokažejo več 

samostojnosti pri pisanju priprav in izdelavi učnih pripomočkov. Da naj bi PPU 

študentov potekal dlje časa, so predlagale tudi vzgojiteljice Vrtca Domžale. 

Vzgojiteljice Vrtca Urša bi si ob prihodu študentov želele tudi večje strokovnosti in 

vključenosti v delovni proces. Prav tako bi morali študentje imeti več znanja o bontonu, 

primernemu načinu vedenja do otrok kot tudi v načinu vedenja do staršev. Vzgojiteljice 

Vrtca Urša bi si ob koncu PPU želele nastopov študentov po kurikularnih področjih, 

medtem ko tudi v Vrtcu Domžale opažajo pomanjkanje znanja študentov ravno na 

kurikularnih področjih. Razlogi za to so različni, eden izmed možnih vzrokov pa je 

lahko ta, da je PPU pri študiju predšolske vzgoje na PeF razporejeno skozi vsa tri leta 

študija v okviru predmeta praksa, trajanje in organizacijo PPU se določi na začetku 

vsake vpisne generacije (Juriševič idr., 2007, str. 38). To pomeni, da študenti glede na 

letnik študija, ki ga obiskujejo, pa tudi glede na to, katero srednjo šolo so obiskovali 

pred prihodom na fakulteto (dijaki vzgojiteljskih šol imajo po navadi že več prejšnjih 

praktičnih izkušenj kot gimnazijci), na PPU pridejo z različnim predznanjem, različnimi 

izkušnjami, ob njihovem prihodu skozi leta se spreminjajo nameni PPU in tudi trajanje, 

v to pa vzgojiteljice pogosto nimajo vpogleda, zato sklepam, da bi dodatno poznavanje 

načina in oblike izvajanja, vlog in obveznosti udeležencev pri PPU, v tem primeru 

predvsem mentorjev, ki se jih za vsak študijski program posebej opredeli na začetku 

izobraževanja, lahko izboljšalo zadovoljstvo mentorjev pri sprejemu študentov na PPU.   

 

Na podlagi analize raziskovalnega vprašanja in treh podvprašanj lahko delno potrdim 

hipotezo (H3): Najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo mentorji ob sprejemu 

študentov na PPU, so pomanjkanje samoiniciativnosti študentov in pomanjkanje 

povratnih informacij o mentorskem delu. Vzgojiteljice pa bi si sicer želele tudi več 

dodatnega izobraževanja, predvsem na področju razsežnosti mentorske vloge.  
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6 ZAKLJUČEK 

»Pedagoška praksa je pomembna sestavina v poklicni pripravi študentov. Njen dejanski 

vpliv pa je odvisen tudi od organizacijskega modela, po katerem praksa poteka, od 

povezanosti med fakulteto in šolami, teoretičnega in praktičnega izobraževanja, 

študentovega pojmovanja in spretnosti ravnanja.« (Valenčič Zuljan, 2000, str. 11)  

 

Da je PPU prav zares pomemben del dodiplomskega študija predšolske vzgoje, govorijo 

številni avtorji. Ko pogledam nazaj na začetek študija na PeF, se takrat tega sama še 

nisem zavedala v polnem pomenu. Vse te izkušnje pa sem z leti začela globoko ceniti. 

Najprej s stopnjevanjem količine trajanja prakse z dvotedenske v 1. letniku na 

tritedensko v 3. letniku, kot tudi kasneje ob začetku moje profesionalne kariere v vrtcu. 

Zase pričakujem, da bom vsa dodatna spoznanja o pomembnosti PPU, vlogi in nalogi 

mentorjev, ki sem jih pridobila pri pisanju diplomskega dela, tudi sama znala strokovno 

uporabljati na svoji profesionalni poti.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se mentorji zavedajo pomembnosti pomena PPU. 

Mentorji so mnenja, da je največji pomen PPU pridobivanje praktičnih izkušenj, ki jih 

je mogoče pridobiti le na konkretnem delovnem mestu, v avtentičnem okolju, z realnimi 

delovnimi razmerami. Mentorji so potrdili, da je njihov prispevek zelo visok na vseh 

področjih, kar potrjuje, da je proces mentoriranja izjemno kompleksen, njihova naloga 

pa je vsebinsko zelo različna (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). Prav tako s tem pridejo 

do izraza vse mentorjeve strokovne, strukturne in podporne vloge (Sampson in 

Yeomans, 1994, v M. Juriševič idr., 2005b, str. 20). Mentorji so na splošno zadovoljni s 

sodelovanjem s PeF, želeli pa bi si še več dodatnih izobraževanj in povratne informacije 

o njihovem delu. Mentorji so potrdili, da je njihov prispevek zelo visok na vseh 

vsebinskih področjih. O podobnem priča tudi rezultat raziskave, saj so mentorji izrazili 

največjo potrebo po dodatnem izobraževanju ravno na področju razsežnosti mentorske 

vloge, kar še dodatno priča o zavedanju mentorjev o pomembnosti PPU. Vzgojiteljice 

so prav tako izpostavile, da bi si želeli povečati količino trajanja prakse, kot tudi to, da 

bi študenti imeli več znanja s področja kurikuluma.  
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PRILOGA 1 

ANKETNI VRAŠALNIK 

 
Spoštovani! 

Sem Irena Narobe, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 
okviru diplomske naloge raziskujem mnenje vzgojiteljev-mentorjev o praksi. Vljudno 
vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Zbiranje podatkov je anonimno in bo 
uporabljeno izključno v raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 
 

 

Prosim, da na spodnja vprašanja dopišete odgovor ali obkrožite črko pred odgovorom. 
 

 
Delovna doba: __________ let. 
 
Stopnja izobrazbe: 
a) srednješolska (5. stopnja),    b) višješolska (6. stopnja),       c) visokošolska (7.  
stopnja ali več) 
 
Delovno mesto: 
a) vzgojitelj/-ica predšolskih otrok,  
b) drugo: __________ 
 
Zaposlen/-a: 
a) Vrtec Urša Domžale 
b) Vrtec Domžale  
 

 
 
a) Navedite skupno število svojih mentorstev pri PEDAGOŠKI PRAKSI študentov/-k v 
zadnjih treh letih:  
(Pedagoška praksa je časovno strnjena ali distribuirana /npr. enkrat tedensko/ oblika 
praktičnega usposabljanja za začetno samostojno opravljanje pedagoškega poklica.)                                                                                            
 
 
 
 
b) Navedite skupno število svojih mentorstev pri NASTOPIH študentov/-k v zadnjih 
treh letih:  
(Nastop študenta je izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ki ne poteka v okviru 
pedagoške prakse in se izvaja pod mentorstvom učiteljice/-ja ali vzgojiteljice/-ja) 
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c) Navedite skupno število HOSPITACIJSKIH UR za študente/-ke PeF v zadnjih treh 
letih:  
(Hospitacijske ure so učne ure, pri katerih skupina študentov/-k opazuje izkušenega 
učitelja/-ico ali vzgojitelja/-ico pri delu.) 

 

 
 
 

1) Med spodnjimi opisi obkrožite dve postavki, ki po vašem mnenju najbolje 

opredeljujeta pomen praktično pedagoškega usposabljanja. 

 

PPU je predvsem:  

a) preverjanje teoretičnih spoznanj 
b) povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami 
c) motivacija za učenje novih teoretičnih znanj 
d) učenje (praktičnih) znanj, ki jih je mogoče pridobiti le z 
izkušnjami na delovnem mestu 

e) seznanjanje z realnimi razmerami na delovnem mestu (težave, 
materialne razmere, pisanje priprav …) 
f) učenje o tem, kako posredovati znanje 

 

 

2) Kako ocenjujete svoj dejanski prispevek k PPU študentov/-k na spodaj navedenih 

področjih:   

Za vsako področje obkrožite oceno svojega prispevka. 

 

1 pri krepitvi strokovne samozavesti in 
samostojnosti 

 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

2 pri postopkih priprave vzgojno 
izobraževalnega dela 

 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

3 pri postopkih izvedbe 

 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

4 pri postopkih analize in evalvacije 

 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

5 pri razvijanju komunikacijskih 
spretnosti (vodenje skupine, 
povratne informacije) 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
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6 pri  uvajanju v timsko delo 

 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

7 pri razvijanju pedagoško-
psihološkega pristopa (motiviranje) 

zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

8 drugo (na kratko opišite): zelo veliko 

prispevam 

5 4 3 2 1 zelo malo 

prispevam 
 

 

3) Na katerih področjih bi se po vašem mnenju bilo potrebno dodatno strokovno 

spopolnjevati za uspešno izvajanje mentorstva? 

Izrazite svoje mnenje na 5-stopenjski lestvici (5= zelo potrebno, 4= potrebno, 3= ne 

morem se odločiti, 2= manj potrebno, 1= ni potrebno). 

 

Organizacijsko področje izobraževanja študentov PeF (programi, učni 

načrti) 

5 4 3 2 1 

Psihološko področje (komunikacija, značilnosti strokovnega razvoja) 5 4 3 2 1 

Andragoško področje (posebnosti v izobraževanju odraslih) 5 4 3 2 1 

Didaktično metodično področje (poznavanje sodobnih pristopov) 5 4 3 2 1 

Razsežnosti mentorske vloge 5 4 3 2 1 

 

4) Navedite vsebinska področja pedagoškega dela, za katera osebno menite, da bi 
morali biti študenti/-ke PeF še posebno dobro pripravljeni, ko pridejo v vaš zavod na 
PPU:  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

5) Koliko krat se vam je že zgodilo, da s praktikantom niste bili zadovoljni in kaj je bil 

razlog? Opišite. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6) Vaši konkretni predlogi za izboljšanje PPU študentov/-k:  

 

 
Organizacijski predlogi: 

 (npr. razdelitev vlog, primernost 

terminov) 

Vsebinski predlogi: 

(npr. cilji PPU, dosežki študentov) 

 

Praksa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastopi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitacije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE.  
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PRILOGA 2 

 

 VRTEC URŠA 

ODGOVOR 1: Poznavanje razvojnih značilnosti otrok, metodika dela na vseh 

področjih. 

ODGOVOR 2: Dnevna rutina, razvojni vidiki otrokovega razvoja, samostojnosti otrok, 

sodelovanja s starši, profesionalni odnos, občutno pomanjkanje bontona za otroke in 

odrasle. 

ODGOVOR 3: Študenti morajo biti pripravljeni na konkretno delo v vrtcu, sama 

študente vključim v delo, česar občasno ne pričakujejo, saj mislijo, da bodo bolj ali 

zgolj opazovali, menim, da je konkretna izkušnja dela z otroki najbolj pomembna. 

ODGOVOR 4: Komunikacija, imeti čut za otroke, odgovornost, zainteresiranost. 

ODGOVOR 5: Bonton na delovnem mestu, v vrtcu, dnevna rutina, sodelovanje s starši, 

vključevanje v delovni proces.  

Ostali anketiranci niso podali svojih odgovorov.   

 

 VRTEC DOMŽALE 

ODGOVOR 1: Trenutno menim, da je bila moja študentka na vse dobro pripravljena. 

ODGOVOR 2: Poznavanje značilnosti otrokovega razvoja. 

ODGOVOR 3: Sodelovanje s starši, poznavanje kurikuluma za vrtce, ozaveščenost o 

vsebinskih navodilih glede prakse v vrtcu (pisarija), ki jo mora opraviti študent v času 

prakse.  

ODGOVOR 4: Skriti kurikulum. 

ODGOVOR 5: Jezik – izražanje, preveč pomanjševalnic. Skupino bi morali dojeti kot 

celoto, ne pa samo gledati in se usmeriti v tri ali štiri otroke. 

ODGOVOR 6: Sodelovanje, samostojnost, zanimanje, vedoželjnost. 

ODGOVOR 7: Strokovna usposabljanja na različnih področjih, še posebej kurikularnih.  

Ostali anketiranci niso podali svojih odgovorov.   
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PRILOGA 3  

 VRTEC URŠA  

 

 

 Organizacijski predlogi: 

 (npr. razdelitev vlog, primernost 

terminov) 

Vsebinski predlogi: 

(npr. cilji PPU, dosežki študentov) 

 

Praksa: 

- Študenti se morajo takoj vključiti v 

delovni proces, ne da veliko prakse 

temelji na opazovanju. 

- Za izvajanje je primerno celo leto. 

- Več strnjene prakse, več tednov, cel 

delavnik, daljše časovno obdobje.  

- Večja vključenost v delovni proces. 

- Samostojnost pri pripravi, izdelava 

učnih pripomočkov. 

 

Nastopi: 

- Pomembno je, da vemo, da smo tu 

zaradi otrok in izhajamo iz otrok. 

Preveč se gleda na všečnost (kaj je 

všeč) vsakemu. 

- Nastopi iz vseh področij ob izteku 

prakse. 

- Nastopi po sklopih, ne samo ob 

koncu opravljene prakse. 

- Nenapovedani nastopi. 

 

Hospitacije: 

 

 

- Velika strokovnost pri pripravah, 

premalo pri dejanskem delu. 

- Za izvajanje je primerno celo leto. 

-Hospitacije po sklopih.  

- Več nenapovedanih nastopov. 

- Študent mora imeti naloge 

opazovanja in jih po hospitaciji 

opraviti (zapisati) 
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 VRTEC DOMŽALE 

 

 
Organizacijski predlogi: (npr. razdelitev 

vlog, primernost terminov) 

Vsebinski predlogi: 

(npr. cilji PPU, dosežki 

študentov) 

 

Praksa: 

- Strnjena praksa, ne le en dan v tednu (več 

mesecev). 

- Menjava terminov (npr.: zjutraj do kosila, 

od kosila do oddajanja otrok), ne pa po cel 

dan, saj so študentke obremenjene. 

- Je zadovoljivo (cilji so 

zelo podrobno napisani, 

kaj zahtevajo). 

 

Nastopi: 

- Večja samostojnost študentov (sami naj 

pripravijo predloge). 

- Je zadovoljivo (cilji so 

zelo podrobno napisani, 

kaj zahtevajo). 

 

Hospitacije: 

- Ni predlogov.  - Ni predlogov.  
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