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POVZETEK 
Sodobni pedagoški pristopi čedalje pogosteje temeljijo na timskem delu. O timskem 
delu govorimo, kadar je skupina usmerjena na določen cilj in člani skupine sodelujejo z 
namenom doseganja tega cilja. Za pedagoško področje to pomeni, da se najmanj dva 
pedagoška delavca hkrati usmerjata na iste učence. Timsko delo je ključnega pomena 
tudi na socialno-pedagoškem področju, kajti socialni pedagogi se lahko zaposlujejo na 
različnih področjih, npr. v stanovanjski skupini, vzgojnem zavodu, šolski svetovalni 
službi, nevladni organizaciji. Ne glede na področje zaposlitve je za uspešno delo 
potrebno delovati v timu. Na posameznikovo delovanje v timu pomembno vplivajo tudi 
stališča do timskega dela. Stališče lahko opredelimo kot trajno duševno pripravljenost 
za določen način reagiranja. Stališče sestoji iz treh osnovnih komponent: kognitivne, 
čustvene in motivacijske komponente. Kognitivno komponento predstavljajo znanja, 
izkušnje, informacije, vrednostne sodbe in argumenti o timskem delu. Čustvena 
komponenta zajema čustveni odnos do timskega dela. Motivacijska komponenta pa je 
naša težnja, da delujemo in želimo delovati v timu. V svojem magistrskem delu sem se 
ukvarjala z vprašanji, kakšne izkušnje s timskim delom imajo študenti socialne 
pedagogike in zaposleni socialno pedagogi, kakšna so njihova stališča do timskega dela 
ter kako so izkušnje s timskim delom in stališča do timskega dela med seboj povezana. 
V raziskavi je sodelovalo 109 anketirancev, od tega 37 študentov socialne pedagogike 
in 72 zaposlenih socialnih pedagogov. Rezultati so pokazali, da imajo študenti socialne 
pedagogike in zaposleni socialni pedagogi precej pozitivne izkušnje s timskim delom. 
Zelo dobro so ocenili izkušnje s komunikacijo v timu, s cilji v timi, z vlogami v timu, 
izkušnje z zadovoljevanjem potreb v timu. Najmanj pozitivno so ocenili izkušnje z 
evalvacijo v timu. Anketiranci imajo do timskega dela zelo pozitivna stališča. Obe 
skupini anketirancev se najbolj strinjata s stališčem, da je za učinkovito timsko delo 
potrebna dobra komunikacija. Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi so si enotni tudi pri stališču, s katerim se strinjajo najmanj. Obe skupini se 
torej najmanj strinjata s stališčem, da se je v timu potrebno izogibati konfliktom. Med 
študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi nismo uspeli dokazati 
statistično pomembnih razlik glede stališč do timskega dela. Rezultati so pokazali, da 
med izkušnjami s timskim delom in stališči do timskega dela obstaja pozitivna 
povezanost. Anketiranci z bolj pozitivnimi izkušnjami s timskim delom imajo tudi bolj 
pozitivna stališča do timskega dela in obratno. Tisti z bolj pozitivnimi stališči do 
timskega dela imajo tudi bolj pozitivne izkušnje z le-tem. 

 

Ključne besede: socialni pedagog, timsko delo, izkušnje s timskim delom, stališča do 
timskega dela 

  



  
 

ABSTRACT 
Increasingly, contemporary pedagogical approaches are based on teamwork. We speak 
of teamwork when a group is focused on a particular aim and the members of the group 
work together with a purpose of achieving the aim. In pedagogy, this means that at least 
two pedagogical workers at the same time are focused on the same students. In social 
pedagogy, teamwork is essential as well since social pedagogues can find employment 
in different areas, e.g. residential groups, educational institutions, school counselling, 
non-governmental organisation. Regardless of area of employment, to be successful, 
one needs to work in a team. An attitude toward teamwork affects our team activities 
importantly as well. It can be defined as a lasting mental readiness for a particular way 
of responding. An attitude consists of three basic components: cognitive, emotional and 
motivational component. The cognitive component is presented by knowledge, 
experience, information, judgement of value and arguments about team work. The 
emotional component includes emotional relation to team work. The motivational 
component is our tendency to be active and to want to work in a team. In my master’s 
thesis I have dealt with the following questions: what teamwork experience do students 
of social pedagogy and employed social pedagogues have, what are their attitudes 
toward teamwork and, in what way are the experience with team work and the attitudes 
toward teamwork related. 109 interviewees took part in the research, 37 students of 
social pedagogy and 72 employed social pedagogues. The results have shown that 
students of social pedagogy and employed social pedagogues have quite positive 
experience with teamwork. Experience with communication, aims, roles and fulfilling 
the needs in a team were estimated highly. The least positively estimated experience 
was regarding the evaluation in a team. The interviewees have very positive standpoint 
on teamwork. Both groups of interviewees agree with the attitude that good 
communication is needed for effective teamwork. Students of social pedagogy and 
employed social pedagogues are also unified in the attitude with which they agree the 
least, that conflicts should be avoided in a team. We couldn’t prove any statistically 
significant differences concerning attitudes toward teamwork between the students of 
social pedagogy and the employed social pedagogues. Results have shown that there is 
a positive relation between the experience with teamwork and attitudes toward 
teamwork. Interviewees with more positive experience with teamwork have more 
positive attitudes toward team work and vice versa, those with more positive attitudes 
toward teamwork have more positive experience with it.  

 

Key words: social pedagogues, teamwork, experience with teamwork, attitudes toward 
teamwork 
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1 UVOD 
 

Ljudje delujemo v različnih socialnih okoljih in skupinah, kot na primer v družini, s 
prijatelji, sosedi in/ali sodelavci. Čeprav je sodobna zahodna civilizacija naravnana 
precej individualistično, nam prav naše referenčne skupine dokazujejo, da smo ljudje še 
vedno odvisni od socialnih interakcij, do katerih pa prihaja le z članstvom v neki 
skupini. Bolj kot je individualizem v ospredju, večja je potreba po timskem delu 
(Murray in Lonne, 2006).  

Spretnost timskega dela je spretnost, ki naj bi jo tekom študija razvil vsak diplomant 
visokošolskega študija Univerze v Ljubljani, prav tako so spretnosti timskega dela 
ključne za vse delavce v vzgoji in izobraževanju (Kobolt in Dekleva, 2006). Tudi na 
socialno-pedagoškem področju je timsko delo pomemben pristop, saj lahko socialni 
pedagogi delujejo na različnih delovnih področjih (npr. v vzgojnem zavodu, 
stanovanjski skupini, šolski svetovalni službi, nevladni organizaciji), povsod pa je za 
uspešno delo potrebno delovati timsko.  

Raziskovanje timskega dela na socialno-pedagoškem področju je vedno aktualna tema, 
saj lahko z ugotovitvami pomembno prispevamo k razvoju stroke. Omenjeno temo sem 
raziskovala že v svojem diplomskem delu, kjer sem preučevala spretnosti timskega dela 
pri socialnih pedagogih (Kajič, 2003). Ker se mi je tema zdela zanimiva, predvsem pa 
uporabna, sem želela temo še malce poglobiti in razširiti. 

V svojem magistrskem delu sem tako raziskala, kakšne izkušnje s timskim delom imajo 
študenti socialne pedagogike in zaposleni socialno pedagogi, kakšna so njihova stališča 
do timskega dela ter kakšna je povezanost med stališči do timskega dela in izkušnjami z 
njim. 
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2 PODROČJA DELA SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 

»Socialna pedagogika je stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem 
upošteva njihovo življenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes socialna 
pedagogika dopolnjuje, razširja oziroma nadgrajuje z različnimi oblikami 
preventivnega, kompenzatornega, razvojnega in integrativnega dela« (Etični kodeks 
delavcev na področju socialne pedagogike, 2006, str. 191). Za socialno pedagogiko bi 
lahko rekli, da je stroka, ki je zelo dinamična in prilagodljiva, saj ne temelji na nobeni 
specifični znanosti. Vsebuje znanja s področja razvojne psihologije, socialne 
psihologije, etike, antropologije,  kulturne sociologije, menedžmenta, socialne politike, 
komunikacije … (AIEJI, 2009). Pri tem velja poudariti, da socialni pedagog, ki nima 
znanj s tega področja, velja za nekompetentnega, medtem ko strokovnjak, npr. s 
terapevtskega področja, ki ni nima znanja socialne pedagogike, ostaja strokovnjak na 
svojem področju (Müller, 2006).  

»Če se ozremo v zgodovino, je bilo socialnopedagoško delovanje vselej usmerjeno v 
socialno integracijo ljudi v ogrožajočih življenjskih situacijah, v katere jih je izrinila 
družba ali skupnost ali jih celo izključila iz nje« (Zorc Maver, 2006, str. 7). Cilj 
delovanja socialnih pedagogov je prisluhniti potrebam posameznikov in skupin, ki 
imajo težave v socialni integraciji (Skalar, 2006) oziroma zavzemanje za družbeno 
marginalizirane, ogrožene, šibke ali kakor koli ranljive posameznike in skupine (Etični 
kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2006; Razpotnik, 2006). Cilj 
socialne pedagogike lahko opredelimo tudi kot pomoč posameznikom in skupinam, ki 
nimajo zadostnih materialnih, predvsem pa osebnih sredstev, za primerno upravljanje s 
svojim življenjem (Müller, 2006).  

Pomemben temelj socialne pedagogike kot stroke je prepoznavanje obstoječih 
neravnotežij v družbi in opozarjanje nanje (Razpotnik, 2006). Naloga socialne 
pedagogike je torej kritičen pogled na družbo, pri tem ne gre za prevzgojo rizičnih 
posameznikov in skupin, temveč za preizpraševanje obstoječih definicij problemov in 
spreminjanje le-teh (prav tam). Pri svojem delovanju se socialnopedagoška stroka: »/…/ 
odziva na aktualne družbene dogodke ter sodeluje v preseganju socialnih razlik in 
izključevanj« (Zrim Martinjak, 2006, str. 49). Bistvo socialnopedagoškega dela je 
preprečevanje socialne izključenosti na eni strani ter pomoč skupinam in posameznikom 
pri vključevanju v družbo na drugi strani. V socialnopedagoškem diskurzu bi z eno 
besedo temu rekli opolnomočenje. V literaturi lahko zasledimo kar nekaj razlag pojma 
opolnomočenje. Najenostavneje bi lahko rekli, da socialni pedagog s svojim delom 
uporabnikom1 nudi zaščito in oporo (Zorc Maver, 2006). Socialni pedagog stremi k 
opogumljanju, usposabljanju in podpori uporabnika, uporabnika usmerja v 
uresničevanje njegovih temeljnih potreb, razvoj potencialov ter v sožitje s samim seboj 
in njegovim okoljem (Etični kodeks na področju socialne pedagogike, 2006). Z 
opolnomočenjem socialni pedagog krepi vire uporabnika, to so družbena moč in drugi, 
za življenje v družbi, pomembni viri (Razpotnik, 2006).  

Naj navedeno povzamem z besedami Skalarja (2006, str. 20): »Cilj vseh socialno-
pedagoških intervencij nuditi pomoč ljudem različnih starosti v razvojnih krizah ter 
konfliktnih, stresnih in v življenjsko obremenjujočih situacijah s ciljem, da se integrirajo 
v socialno okolje, in to s pomočjo pedagoških pristopov, metod in strategij«. Iz njegovih 

                                                
1 Posameznik oziroma skupina, ki je v središču socialnopedagoške intervencije.  
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besed lahko razberemo, da se socialna pedagogika kot stroka ukvarja z ljudmi različnih 
starosti, vsem pa je skupno, da imajo minimalne ali skoraj nične možnosti za 
participacijo v družbi. Delo socialnega pedagoga pomeni svetovanje, spremljanje, 
podporo, sodelovanje, opazovanje in iskanje rešitev skupaj z uporabnikom (Zorc Maver, 
2006). Prvotno je bilo delovanje socialne pedagogike usmerjeno v diagnosticiranje, 
obravnavo in pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so bili deležni izvendružinske 
vzgoje (Skalar, 2006), danes pa lahko delovanje socialne pedagogike umestimo tudi na 
področja: »/…/ izobraževalnega, vzgojnega, spodbujevalnega, usmerjevalnega, 
korektivnega, suportivnega, svetovalnega in socioterapevtskega dela s posamezniki in 
skupinami« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 87). 

Težko je točno opredeliti, v katerih ustanovah danes delujejo socialni pedagogi, saj se 
področje socialno-pedagoškega dela neprestano širi, kljub temu lahko postavimo nekaj 
okvirjev. Škoflek (1992) področja socialne pedagogike razdeli na šest delovnih 
področij: preventivno svetovalno delo (predšolska vzgoja, osnovna in srednja šola), 
ambulantno delo (centri za socialno delo, svetovalni centri in vzgojne posvetovalnice), 
zavodska vzgoja (dijaški domovi, mladinski domovi, vzgojni zavodi, prevzgojni zavod), 
vzgojno delo v zavodih za prestajanje kazni zapora (za mladoletne in odrasle osebe), 
izveninstitucionalno delo ter preventivno delo s starši težje vodljivih otrok.  

Krajnčan (2007) ugotavlja, da se socialni pedagogi v praksi še vedno najpogosteje 
pojavljajo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah in prevzgojnem domu. Profil 
socialnega pedagoga je zelo pogost tudi v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah ter v 
dijaških domovih. Socialni pedagogi se zaposlujejo tudi na področju sociale (npr. centri 
za socialno delo), zdravstva (npr. domovi za starejše občane), pravosodja (npr. zavodi 
za prestajanja kazni zapora) ter neprofitnih organizacij (npr. delo z mladino, Romi, 
begunci, brezdomnimi, osebami s težavami v duševnem razvoju, odvisniki …).  

Prvotno področje delovanja socialnih pedagogov so bile vzgojne ustanove. Med vzgojne 
ustanove prištevamo vzgojne zavode, stanovanjske skupine, mladinske domove in 
prevzgojne zavode (Skalar, 1995). Vzgojni zavodi so namenjeni otrokom, ki imajo 
čustvene in/ali vedenjske težave, Vzgojni zavod Planina pa sprejema tudi otroke in 
mladostnike z blažjimi težavami v duševnem razvoju. V stanovanjskih skupinah bivajo 
otroci in mladostniki, ki so tam deležni vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, v 
mladinskih domovih pa so nameščeni otroci in mladostniki, ki so ostali brez varstva in 
vzgoje v lastni družini. Prevzgojni zavod je namenjen mladostnikom obeh spolov, 
katerim je mladinsko sodišče odredilo prestajanje vzgojnega ukrepa. Otroci in 
mladostniki, ki bivajo v vzgojnih ustanovah, so nameščeni v vzgojne skupine, ki so 
lahko oblikovane po družinskem modelu (vzgojitelji obeh spolov), to velja za vzgojne 
skupine šoloobveznih otrok, ali po modelu mladostniške skupine, ki še vedno vsebuje 
primesi družinskega zgleda. Za vzgojno skupino skrbijo matični vzgojitelji (prav tam), 
za osnovnošolsko mladino v vzgojni skupini skrbijo štirje vzgojitelji, v vzgojnih 
skupinah za pošolsko mladino pa skrbijo do štirje vzgojitelji (lahko manj) (Kiehn, 
1997). Da strokovno delo poteka nemoteno, so poleg vzgojiteljev v vzgojni ustanovi 
zaslužni tudi psiholog, pediater, psihiater ter drugi strokovnjaki. Delovanje vseh 
strokovnih delavcev je usmerjeno k vzgoji, kompenzaciji, korekciji in preventivi 
(Skalar, 1995). Za dobro in učinkovito delovanje vzgojne ustanove je: »/…/ ključno 
medsebojno sodelovanje in združevanje strokovnih in človeških potencialov« (Kobolt in 
Jerebic, 2002, str 348). 
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Poleg pedagogov, psihologov, socialnih delavcev in specialnih pedagogov, je kot 
svetovalni delavec v vrtcu oziroma šoli lahko zaposlen tudi socialni pedagog 
(Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli, b.d.). Svetovalni delavec 
pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalni ustanovi (otroci 
oziroma učenci, starši, strokovnimi delavci), povezuje pa se tudi z zunanjimi 
ustanovami. Delo svetovalnega delavca v vrtcu oziroma šoli je zaradi kompleksne 
povezanosti pedagoških, socialnih in psiholoških vprašanj najbolj učinkovito, kadar 
svetovalno službo sestavlja tim različnih strokovnjakov. Svetovalni delavec se pri 
svojem delu povezuje z drugimi strokovnimi delavci ustanove, v kateri deluje 
(vzgojitelji, učitelji, ravnatelj, …). Povezuje se tudi s svetovalnimi delavci drugih vrtcev 
oziroma šol ter s strokovnjaki iz drugih ustanov (svetovalnim centrom, centrom za 
socialno delo, zdravstvenim domom, …) (prav tam).  

Socialni pedagog lahko deluje tudi kot izvajalec dodatne strokovne pomoči, ki je 
dodeljena otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami. Ti so v Zakonu o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 2. člen) opredeljeni kot: »Otroci z 
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 
funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
/…/« Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč. Ko otrok 
oziroma mladostnik dobi odločbo o dodatni strokovni pomoči, ravnatelj imenuje 
strokovno skupino (imenovano tudi strokovni tim), ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki 
bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa, starši otroka oziroma 
mladostnika ter otrok oziroma mladostnik (odvisno od njegove zrelosti in starosti) (prav 
tam). Dodatna strokovna pomoč se praviloma izvaja med poukom, kar zahteva dobro 
komunikacijo in usklajeno delovanje med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne 
pomoči (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno pomočjo, 
b.d.). Eno izmed načel vzgoje in izobraževanja je tudi načelo interdisciplinarnosti, ki je 
za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami še toliko bolj pomembno. Za 
celovito prepoznavanje potreb, spremljanje učenja ter celostnega razvoja je potrebno 
sodelovanje različnih strokovnjakov (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
2011; Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno pomočjo, 
b.d.). 

Eno izmed delovnih področij socialnega pedagoga so tudi zavodi za prestajanje kazni 
zapora. Strokovna obravnava zaprtih oseb pomeni delovanje na pedagoškem, socialnem 
in psihološkem področju ter na področju zdravstvenega varstva. Glavni cilj vseh 
strokovnih obravnav zaprtih oseb je osebna rehabilitacija in ponovna reintegracija v 
družbo. Za uspešno in učinkovito osebno rehabilitacijo in ponovno reintegracij v družbo 
zaprtih oseb je potrebno interdisciplinarno delovanje (Strokovna obravnava zaprtih 
oseb, b.d.). 

V vzgojnih ustanovah socialni pedagog sodeluje z ostalimi vzgojitelji v skupni ter po 
potrebi še s pediatrom, psihiatrom oziroma drugimi strokovnjaki. Če socialni pedagog 
deluje kot svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalni ustanovi sodeluje z ostalimi 
strokovnimi delavci iz svetovalne službe, z učitelji, z izvajalci dodatne strokovne 
pomoči, z vodstvom šole, z zunanjimi strokovnjaki pa tudi z otroki oziroma učenci ter z 
njihovimi starši. Kot izvajalec dodatne strokovne pomoči socialni pedagog v prvi vrsti 
sodeluje z učitelji in učenci, svetovalno službo, po potrebi tudi s starši. Kadar socialni 
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pedagog deluje v zavodih za prestajanje kazni zapora se z namenom rehabilitacije zaprte 
osebe povezuje s strokovnjaki s področja pedagogike, psihologije, sociologije, sodstva, 
medicine …  

Iz prebranega lahko sklepamo, da se socialni pedagog, ne glede na področje delovanja, 
pri svojem delu srečuje z najrazličnejšimi pedagoškimi, socialnimi, psihološkimi, 
ponekod tudi z zdravstvenimi vprašanji. Za uspešno in učinkovito delo na socialno-
pedagoškem področju ter dobrobit uporabnika je torej nujno potrebno delovati po 
načelih timskega pristopa.  

Socialnega pedagoga k timskemu delu zavezuje tudi Etični kodeks delavcev na 
področju socialne pedagogike (2006). Zavezuje ga k prizadevanju za: »/…/ sodelovanje 
in medsebojno pomoč med ljudmi, s katerimi dela. /…/ Socialni pedagog nastopa 
interdisciplinarno – se povezuje s pripadniki tudi drugih strok, z njimi enakovredno 
izmenjuje mnenja, jih seznanja s svojim poklicnim ravnanjem in pri svojem delu 
upošteva njihova znanja in ugotovitve /…/« (prav tam, str. 195). 

3 TIMSKO DELO 
 

 »Človek šele v odnosih z drugimi prepoznava, spoznava in uravnava samega sebe in ob 
raznolikosti medosebnih odnosov v delovnem procesu osmišlja tudi svoje poklicno 
poslanstvo« (Mayer, 2001a, str. 5). 

Živimo v svetu, kjer se spremembe vrstijo ena za drugo in velikokrat se zgodi, da jim 
kot posamezniki nismo kos. Veliko avtorjev navaja (Gardner in Korth, 1998; Mayer, 
2001b; Praper, 2001; Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002; Fredrick, 2008; Kirby, 2011; 
Buljac Samardžić, 2012 …), da so v različnih gospodarskih panogah (npr. zdravstvu, 
gradbeništvu, industriji, marketingu …) vse bolj pogoste naloge, ki zahtevajo timsko 
delo. Delavci, ki so sposobni delovati v timu, so cenjeni in iskani. Na različnih 
področjih dela s timskim pristopom izboljšujejo kakovost izdelka in s tem tudi 
zadovoljstvo strank. Zmožnost ljudi, da delujejo v timu, se odraža tudi v učinkovitosti 
organizacije. 

»Po sodobnih priporočilih edukacijskih strokovnjakov naj bi bilo timsko delo /…/ eden 
temeljnih pedagoških pristopov sodobne učeče se družbe« (Polak, 2003). Da je timsko 
delo v pedagoški praksi nujen pristop, je pravzaprav že splošno sprejeto strokovno 
stališče (Polak, 2012b).  

Timsko delo je tudi na socialno-pedagoškem področju ključen pristop. A. Kobolt (2012, 
str. 10) timsko delo socialnih pedagogov opiše takole: »Timsko se deluje pri izvedbi 
projektov (npr. preventivni psihosocialni tabori, projekti doživljajske pedagogike), pa 
pri realizaciji individualiziranih programov pomoči učencem s posebnimi potrebami, 
interdisciplinarnim delom v stanovanjskih in različnih vzgojnih skupinah /…/« Sedanje 
in prihodnje učinkovito delo z uporabniki temelji na sodelovanju različnih strok in 
usklajenosti njihovega delovanja. To lahko dosežemo z različnimi strategijami, ena 
izmed njih je tudi timsko delo (Kobolt, 2004).  

Narava dela socialnega pedagoga največkrat zahteva sodelovanje z drugimi socialnimi 
pedagogi oziroma z drugimi strokovnjaki, kar pomeni, da je timsko delo tudi na 
socialno-pedagoškem področju nujno. Timsko delo predstavlja temelj uspešnega in 
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učinkovitega delovanja socialnih pedagogov ne le s strokovnjaki, temveč tudi z 
uporabniki, saj mora le-ta biti enakopraven član v procesu pomoči ali drugih storitev. 
Poleg vseh nalog, ki jih opravlja socialni pedagog, je pomembno tudi, da svoje 
uporabnike pripravlja na življenje v družbi, kjer je timsko delo in tudi vsakodnevno 
sodelovanje med ljudmi vse bolj pomembno. Pomemben vpliv na to ima modelno 
učenje, pri čemer je socialni pedagog pomemben zgled timskega dela vsem, s katerimi 
se srečuje. 

 

3.1 OPREDELITEV TIMSKEGA DELA 
 

Skupina postane tim, kadar je delovanje članov skupine usmerjeno na določen cilj, člani 
skupine pa med seboj sodelujejo z namenom, da bi ta cilj dosegli. Tim je torej skupina 
ljudi, ki si prizadevajo, da bi dosegli skupen cilj (Rozman, 1993; Pritchard, 1994, v 
Farouk, 2010; Kirby, 2011; Buljac Samardžić, 2012). Tim sestavljata najmanj dve 
osebi, ki sta pri dosegu cilja odvisni druga od druge. Za tim ni dovolj, da združimo 
skupino ljudi, potreben je trud vseh sodelujočih, da se razvije sinergija, kar pomeni, da 
je tim kot celota več kakor zgolj vsota posameznikov (Brajša, 1995; WHO, 2007, v 
Buljac Samardžić, 2012). Veliko avtorjev govori tudi o ključnih elementih, ki definirajo 
tim. Ugotovili smo že, da tim opredeljuje naloga, ki je usmerjena k cilju. Verjetnost, da 
bo naloga uspešno opravljena, je večja, kadar se člani tima z nalogo in ciljem 
poistovetijo. Tim odlikujejo tudi delujoči člani in vodja, ki člane tima usmerja. Pri timu 
so pomembne tudi kakovostne medosebne izmenjave informacij, znanja in izkušenj 
(Rozman, 1993; Kobolt in Jerebic, 2002; Kobolt, 2012). O podobnih elementih tima 
govorijo tudi drugi avtorji (Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002; Prichard, Bizo in 
Stratford, 2006; Polak, 2014), ki menijo, da so za tim značilni jasno definiran namen 
tima, jasno definirano skupni cilji, soodvisnost članov, sodelovanje članov, razporejene 
naloge in vloge, psihološka varnost ter interaktivni procesi, kamor avtorji uvrščajo zrelo 
komunikacijo in konstruktivno reševanje konfliktov.  

Timsko delo lahko opredelimo kot delo posameznikov, ki se ukvarjajo z nekim 
problemom oziroma nalogo, ki je posameznik sam ne more rešiti (Gardner in Korth, 
1998). Prav tako lahko timsko delo definiramo kot samostojno delo članov tima, kjer 
vsak član poseduje specifično znanje (Praper, 2001). S podobnimi besedami timsko delo 
opredeli tudi A. Kobolt (2004, str. 139): »Timski način dela je razširjena oblika 
izvajanja kompleksnih nalog vodenja, pri katerih potrebujemo znanje z različnih 
strokovnih področij.« Na področju vzgoje in izobraževanja o timskem delu govorimo, 
kadar: »»/…/ se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni 
(cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške 
dejavnosti /…/« (Polak, 2007, str.10). 

Poleg definicij tima in timskega dela je pomembno poznati tudi namen timskega dela ter 
prednosti in tudi slabosti omenjenega pristopa. Namen tima jedrnato opiše akronim iz 
angleškega izraza TEAM:  »/…/ T – together – skupaj, E – everyone – vsak, A – 
achieve – doseže, M – more – več« (Kobolt, 2012, str. 8). Timsko delo omogoča 
strokovnjakom z različnih delovnih področij, da se pri ukvarjanju z isto problemsko 
situacijo med seboj povežejo in skušajo isti problem osvetliti iz različnih zornih kotov, 
pri tem pa ni nujno, da so njihova mnenja poenotena (Rozman, 1993; Kobolt in Jerebic 
2002). Pri timskem delu gre torej za delitev dela, kar je ena izmed večjih prednosti le-
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tega. S timskim delom se obveznosti, odgovornosti in naloge med člane tima 
porazdelijo. Člani tima naloge opravljajo glede na svoje spretnosti in sposobnosti. Z 
drugimi besedami to pomeni, da lahko pri timskem delu svoja šibka področja 
kompenziramo s svojimi močnimi področji ter tako prevzamemo zadolžitve, za katere 
se čutimo bolj kompetentne (Polak, 2007). Delovanje v timu omogoča večjo 
ustvarjalnost ter boljšo povezanost, tako na emocionalni kakor na kognitivni ravni. 
Kadar delujemo v timu, lahko razmišljamo vsi skupaj in hkrati vsak zase. To omogoča 
meta-komunikacijo, oziroma analizo lastne komunikacije v timu (Kobolt, 2012). 
Timsko delo je v primerjavi z individualnim delom bolj fleksibilno, saj med člani tima 
poteka izmenjava informacij, idej in izkušenj. To vodi tudi v kakovostnejšo skupno 
analizo dela. Člani tima se medsebojno dopolnjujejo v spretnostih, znanju, osebnostnih 
lastnostih in temperamentu. Zaradi večje selekcije idej, so člani tima bolj kritični do 
uresničevanja idej, kakor če bi ideje uresničeval posameznik sam. Pri timskem delu je 
pomembna medsebojna pomoč, ki se v praksi uresničuje tudi v skupnem reševanju 
problemov in v občutku, da se na druge člane tima lahko zanesemo. Timsko delo 
omogoča razbremenitev, kar vodi v zmanjšanje stresa na delovnem mestu. Delovanje v 
timu bogati čustveno doživljanje, kar lahko vodi do lažjega izoblikovanja poklicne in 
strokovne identitete. Timsko delo pripomore k večji samozavesti posameznih članov 
tima in večji delovni motivaciji (Polak, 2007; Polak, 2012b; Polak, 2014). Prednosti 
timskega dela pogosteje izhajajo iz (samo)evalvacijskih poročil strokovnih delavcev, 
kakor pa iz empirično-raziskovalnih ugotovitev. Zaradi čustvene vpletenosti, 
posameznikovega doživljanja timskega dela in subjektivne presoje so prednosti 
timskega dela pogosto subjektivne in v praksi premalo objektivno preverjene (Polak, 
2014).  

Kljub temu, da so člani tima soodgovorni za izvršitev naloge tima, se velikokrat zgodi, 
da npr: »… nekdo od članov prepušča odgovornost drugim, se pusti vleči /…/« (Praper, 
2001), ali pa si lasti uspeh tima, čeprav so skoraj vse delo namesto njega opravili drugi 
(Pieterse in Thompson, 2010). To kaže na to, da vloge v timu niso jasno opredeljene, ali 
pa da so neenakomerno razporejene (Polak, 2007). Pogosto se tudi dogaja, da želi nekdo 
od članov tima vse delo opraviti sam, saj ne zaupa preostalim članom (Polak,2007; 
Pieterse in Thompson, 2010). V timu se pogosto pojavlja, da se o neki problemski 
situaciji razpravlja, problema samega se pa ne reši (Praper, 2001), pojavijo se lahko tudi 
komunikacijske ovire (Polak, 2007). V timu ima lahko vsak član drugačen pogled na 
neko situacijo, kar omogoča različna mnenja, ideje in zamisli, hkrati pa lahko v timu 
povzroči konflikte glede tega, kaj je prav in kaj narobe oziroma kaj je dobro in kaj ne 
(Mayer, 2001b). Pomanjkljivost timskega dela je, da ta pristop pogosto zahteva več 
časovnega in tudi prostorskega usklajevanja med člani tima (Polak, 2007).  

Timsko delo omogoča videti isti problem z različnih zornih kotov. Omogoča tudi bolj 
porazdeljeno delo in prevzemanje tistega dela naloge, za katerega se posamezni člani 
čutijo bolj kompetentni. Pri timskem delu je pomembno, da vsi člani tima poznajo 
namen in cilje tima, da so vloge in zadolžitve posameznih članov jasne, da člani tima 
med seboj učinkovito komunicirajo, torej se pogovarjajo o nalogah in tudi o dogajanju 
znotraj tima. Timsko delo ima številne prednosti, a hkrati pride pri timskem delu do 
številnih problemov. Da bi bilo problemov čim manj, je dobro poznati, kaj je in kako 
deluje učinkovit ter uspešen tim. 
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3.2 VRSTE TIMOV 
 

Ugotovili smo že, da je timsko delo pomemben pristop dela na področju socialne 
pedagogike, vendar vsi timi niso enaki. Poznamo različne oblike timov. Pri tem velja 
previdnost, saj po Praperju (2001, str. 33): »… organizacijska oblika timskega dela še 
ne zagotavlja racionalno-funkcionalne ravni delovanja. Prej obratno: organizacija je 
odsev stopnje zrelosti skupinskih odnosov«. 

V literaturi lahko zasledimo različne tipologije timov, prav tako najdemo različno 
število vrst timov. Ena izmed enostavnejših delitev je delitev timov na klasične in 
sinergijske (Ammelburg, 1993, v Brajša, 1995). Klasični tim je tisti, kjer člani tima 
uporabljajo le del skupnega znanja, preostalo posameznikovo znanje pa ostane 
neizkoriščeno in neaktivirano. V sinergijskih timih je ravno obratno, saj člani tima 
uporabljajo ves potencial znanj in sposobnosti tima. V sinergijskem timu so člani timu 
predani, le-ta pa jih aktivira in združuje.  

Brajša (1995) time deli na avtokratske, liberalne in demokratične time. V avtokratskem 
timu je v ospredju vodja, ki je edini, ki podaja ideje in hkrati ukazuje ostalim članom 
tima. V takem timu so člani pasivni, brez ugovorov, iniciative in razmišljanja 
izpolnjujejo, kar jim vodja naroči. Če je v avtokratskem timu v ospredju vodja pa 
liberalni tim vodje sploh nima. Člani liberalnega tima delujejo nepovezano, 
emocionalnega odnosa ne vzpostavijo, povezujejo pa se zgolj na zaznavni ravni. V 
demokratičnem timu, kot lahko sklepamo iz poimenovanja tima, je vodja tima 
enakopraven ostalim članom. Vodja v demokratičnem timu je zgolj ustvarjalni 
organizator in koordinator dela. V takem timu prihaja do večje medsebojne povezanosti 
in ustvarjalnosti, kar vodi k večji učinkovitosti tima. 

A. Polak (2007) navaja, da lahko oblikujemo delovni tim, tim, ki je usmerjen k nalogi 
ali pa vodstveni tim. Za delovni tim je značilno, da je oblikovan predvsem zaradi 
logističnih in organizacijskih razlogov in v bistvu sploh ne deluje kot tim. Gre torej za 
delovne enote, kjer člani prihajajo z istega delovnega področja, pogosto pa se zgodi, da 
nimajo niti skupne vizije niti skupnega cilja. Kadar tim obstoji le dokler naloga ni 
dokončana, govorimo o timu, ki je usmerjen k nalogi. Kljub krajšemu obstoju člane 
tima povezujejo skupni cilji, specifične naloge in pozitivna soodvisnost. Člani 
vodstvenega tima so strokovnjaki na vodstvenih položajih, povezujejo jih cilji in vizija 
delovne organizacije. Naloga vodstvenega tima je, da ostalim timom v organizaciji 
dajejo podporo, tako na osebni kakor na strokovni ravni. 

Praper (2001) omenja delitev timov na multidisciplinarne, interdisciplinarne in 
transdisciplinarne time. Multidisciplinaren tim sestavljajo člani različnih poklicnih 
profilov. Čeprav so naloge in dolžnosti jasno opredeljene, med člani tima ni pravega 
sodelovanja. Lahko bi rekli, da gre pravzaprav za delovni tim. V interdisciplinarnem 
timu sodelujejo strokovnjaki različnih strok. kljub temu, da vsak član opravi svojo 
nalogo, se o njej posvetuje tudi z preostalimi člani. V takem timu se ohranja delovna 
disciplina, sočasno pa se spodbuja ustvarjalnost in osebni razvoj članov (Praper, 2001; 
Heinemann in Zeiss, 2002, v Buljac Samardžić, 2012). Zadnji, transdisciplinarni timi, se 
v praksi pojavljajo redkeje. Člani tima so med seboj notranje povezani, specifične 
razlike članov pa se ohranijo. Povezanost članov vodi do celostnega reševanja 
problemov, ne le iz vidika posamezne stroke (Praper, 2001). 
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Iz navedenega lahko opazimo, da različni avtorji time različno poimenujejo, čeprav 
pravzaprav opisujejo enake značilnosti. Tim, ki svoje člane povezuje, združuje, jih 
aktivira, skrbi za njihovo rast in razvoj je tako lahko sinergijski tim oziroma 
demokratičen tim oziroma tim, usmerjen k nalogam, lahko pa ga preprosto označimo 
kot učinkovit in uspešen tim. 

V kakšnih timih delujejo socialni pedagogi, je težko reči, saj so nekatera poimenovanja 
tima odvisna od tega, kako posamezni član tima doživlja članstvo v timu – npr. nekdo v 
timu ne čuti pravega sodelovanja in povezanosti med člani, medtem ko lahko drugi član 
istega tima klimo v timu doživlja ravno nasprotno. Prav tako je vrsta tima odvisna od 
delovnega področja tima. V vzgojni ustanovi je timov, usmerjenih na nalogo manj, saj 
skrb za vzgojo otok in mladostnikov ni naloga, kateri lahko jasno določimo zaključek. 
Četudi otrok oziroma mladostnik zapusti vzgojno ustanovo, tim še vedno ostane in 
deluje naprej. Socialni pedagog, zaposlen kot svetovalni delavec, bo najverjetneje bil 
član vodstvenega tima, med tem ko socialni pedagog, ki deluje kot izvajalec dodatne 
strokovne pomoči, pri vodstvenem timu ne bo sodeloval. Ker so področja delovanja 
socialnih pedagogov različna, ti sodelujejo v različnih timih. Glede na naravo svojega 
dela, lahko socialni pedagog sodeluje v več timih hkrati.  

 

3.3 ZNAČILNOSTI UČINKOVITIH TIMOV IN USPEŠNEGA 
TIMSKEGA DELA 

 

Brajša (1995, str. 89) med uspešne time uvršča tiste time: »/…/ katerih rezultati dela 
presegajo seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. /…/ 
Sodelavci takih timov delajo skupaj bolje in uspešneje. V timu se dvigajo nad raven 
svojih posamičnih znanj, sposobnosti in strokovnosti. Skupaj prihajajo do novih, 
drugačnih, boljših in uspešnejših rešitev in rezultatov«. 

A. Kobolt in Jerebic (2002, str. 348) menita, da so temelj uspešnega timskega dela 
kakovostni medosebni odnosi. Mednje uvrščata: »/…/ pripadnost članov, kakovost 
njihovega sodelovanja, raven komunikacije in medsebojnega prilagajanja, načine 
reševanja konfliktov in dogovarjanja, upoštevanje dogovorjenih in vzpostavljenih 
pravil.« A. Kobolt (2012) kasneje seznam dopolni. Za uspešno timsko delovanje so 
pomembni še skupna vizija, zaupanje ter delitev odgovornosti, dobra energetska 
opremljenost posameznih članov, zavzemanje, integracija in izmenjava mnenj ter 
sposobnost prenašanja različnih psihičnih obremenitev. Tudi Brajša (1995) meni, da so 
interpersonalne značilnosti tima temeljne za uspešno timsko delo. Poudari, da morajo 
sodelavci v timu: »/…/ pripadati timu, medsebojno sodelovati, razvijati dobre odnose, 
uspešno komunicirati, se prilagajati in se o medsebojnem doživljanju pogovarjati« (prav 
tam, str. 100).  

Kadar se člani tima zavedajo pomena timskega dela, poznajo svoje spretnosti, 
kompetence in šibka področja, so seznanjeni s prednostmi in pomanjkljivostmi timskega 
dela ter vedo, kakšna so strokovna načela timskega delovanja, takrat govorimo o 
učinkovitem timu. Člane v takem timu veže pozitivna soodvisnost in povezanost, čutijo 
pripadnost timu, se znotraj tima počutijo varne, sprejete, se med seboj spodbujajo ter se 
brez težav poistovetijo z delovno nalogo. V učinkovitem timu se člani usmerjajo k 
skupnim ciljem, le-ti pa so jasno določeni ter pozitivno naravnani. Komunikacija v 
takem timu je odprta in pristna. Vsak član tima lahko brez zadržka izrazi svoje mnenje, 
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predloge, ideje, nestrinjanja, občutke, vprašanja … Konflikti se v takem timu rešujejo 
sproti oziroma predstavljajo priložnosti za spremembe in učenje. Člani v učinkovitem 
timu so motivirani in samoiniciativni (Praper, 2001; Velikonja, 2001; Page in Donelan, 
2003; Aranda, Aranda in Conclon, 1998; Chivers, 1995; Guzzo in Dickson, 1996 in 
drugi; v Polak, 2007). V učinkovitem timu so vloge jasno določene in razumljene 
(Polak, 2007), kljub temu so vsi člani tima (samo)iniciativni, izvirni, ustvarjalni, 
kreativni… (Trstenjak, 2001; Polak, 2007; Kirby, 2011;). Člani tima prispevajo vsak 
svoje znanje, predloge, spretnosti, talente, idr – ter tako združujejo moči. Oblikovanje 
ciljev in sprejemanje odločitev ni samo naloga vodje tima, temveč pri tem aktivno 
sodelujejo tudi preostali člani (Polak, 2007). Učinkovit tim ima svojega vodjo, ki vodi 
in usmerja dogajanje v timu, spremlja razvoj tima, razporeja naloge in tako poskrbi, da 
je delo v timu razporejeno karseda enakomerno (Page in Donelan, 2003; Pieterse in 
Thompson, 2010) člani tima pa vodjo in njegovo vodenje spoštujejo (Polak, 2007). Za 
učinkovito in uspešno timsko delo so nujne delovne situacije, ki članom tima 
omogočajo rast in razvoj tako na strokovnem in na osebnostnem področju. Pomembno 
je, ima vsak član tima možnost strokovnega izpopolnjevanje, s čimer krepi in razvija 
svoje spretnosti in sposobnosti. K večji učinkovitosti timskega dela pa zagotovo 
pripomorejo tudi pozitivni občutki ter doživljanje uspeha pri delovanju v timu (Polak, 
2007).  

Timsko delo bo uspešnejše kadar timski procesi spodbujajo sodelovanje (Hackman in 
Wageman, 2009, v Kirby, 2011) ter kadar se člani sami odločajo za članstvo (Pieterse in 
Thompson, 2010). Prav tako naj bi za učinkovite tima bilo značilno (Guzzo in Dickson, 
1996, v Polak, 2007, str. 84):  

 »večja medsebojna povezanost /…/; 
 večja podobnost med člani tima glede na status in izkušenost;  
 večja heterogenost članov tima na področju znanja in spretnosti; 
 večja ustvarjalnost in zmožnost odločanja;  
 večje število članov v timu; 
 večje možnosti za dostop do virom informacij; 
 večja domačnost;  
 višja pričakovanja vodij do članov tima;  
 kolektivno prepričanje o uspehu kot izvoru motivacije; 
 kakovostno timsko načrtovanje; 
 pogoste povratne informacije in odprta komunikacija v timu«. 

Na učinkovitost tima vpliva tudi število članov znotraj tima. Tim tako ne sme biti ne 
premajhen ne prevelik. Biti mora dovolj majhen, da lahko pride do medsebojnega 
povezovanja in zaupanja med člani. Mnenja, kakšna je najprimernejša velikost tima, se 
v strokovni literaturi razlikujejo. Več kot je članov v timu, več je skupnega znanja, 
spretnosti, sposobnosti, idej … a hkrati to tudi pomeni kompleksnejšo socialno 
interakcijo ter s tem več možnosti za nesoglasja in konflikte. Velikost tima je odvisna 
tudi od naloge in ciljev tima (Polak, 2007). 

Tim je učinkovit, kadar raven znanja, spretnosti in kompetenc v timu presega znanje, 
spretnosti in kompetence posameznika. Za učinkovit in uspešen tim je pomembno, da so 
namen in cilji tima jasno definirani, pomembne pa so tudi jasne vloge v timu. V ta 
namen je koristno, da ima tim svojega vodjo, ki zadolžitve razporeja med člane in skrbi 
za dobro skupinsko dinamiko. V uspešnem in učinkovitem timu člani med seboj 
sodelujejo, si delijo odgovornost, povezuje jih medsebojna soodvisnost. Člani 
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uspešnega in učinkovitega tima se običajno med seboj čutijo sprejete. Za učinkovit in 
uspešen tim je značilna tudi konstruktivna komunikacija, sprotno reševanje konfliktov 
ter sprotna refleksija in evalvacija. Tim bo bolj uspešen in učinkovit, če se bodo člani 
tima zavedali svojih močnih in šibkih področij, pa tudi prednosti in pomanjkljivosti 
timskega dela.  

 

3.3.1 Organizacijski pogoji timskega dela  
 

Za učinkovito timsko delo niso dovolj samo jasni cilji, jasne vloge, dobra komunikacija 
… pomembni so tudi elementi, ki se jih pogosto jemlje kot samoumevne, kot so na 
primer okolje, v katerem deluje tim, vodstvo organizacije, v kateri tim deluje, prostor za 
timska srečanja, časovno usklajevanje med člani tima … 

Na učinkovito in neučinkovito timsko delo vpliva tudi organizacijska kultura. 
Organizacijsko kulturo tvorijo temeljne predpostavke in prepričanja, ki so skupna 
članom organizacije (Schein, 1987 v Kavčič, 2005). Gre torej za: »/…/ sklop 
prevladujočih temeljnih prepričanj in vrednot, s katerimi člani konkretnega socialnega 
sistema osmislijo okolje in svoje ravnanje v njem« (Bečaj, 2000 v Polak, 2007, str: 13). 
Prepričanja in vrednote, ki predstavljajo organizacijsko kulturo, določajo, kako bomo v 
neki situaciji ravnali, mislili, govorili, čutili itn. (Polak, 2015). Pri vsem tem ima 
ključno vlogo vodstvo neke organizacije, ki s svojim načinom dela vpliva na medosebne 
odnose in kakovost delovnega okolja. Temelj organizacijske kulture naj bi bila odprtost, 
poštenost, zaupanje, spoštovanje drugih, jasne norme in jasna pravila vedenja (Polak, 
2007; Polak, 2011). Če v nekem okolju organizacijska kultura temelji na teh vrednotah, 
imajo člani organizacije dobre predpogoje za učinkovito timsko delo.  

Velik del odgovornosti za ustvarjanje (pred)pogojev za timsko delo nosi vodstvo 
organizacije, ki z delitvijo nalog in zadolžitev lahko oblikuje posamezne time (Resman, 
2005), hkrati pa je vodstvo organizacije nosilec vizije in glavni spodbujevalec 
spreminjanja obstoječe prakse (Polak, 2011). Vodstvo organizacije lahko zagotovi čas 
in prostor za timska srečanja, vendar sodelovalne kulture ne more izsiliti. Tim se mora 
razvijati iz pobude članov, njihovih vrednot in prepričanja o pomembnosti timskega 
dela (Polak, 2007).  

Timsko delo je pristop, ki zahteva veliko prilagajanja in časovnega usklajevanja med 
člani tima. Čas, ki je namenjen timskemu delu, je pomemben dejavnik pri uveljavljanju 
(pedagoških) inovacij in je lahko celo pomembnejši od opreme, kadrovskih in delovnih 
razmer (Polak, 2007). Če želimo, da je timsko delo učinkovito, moramo v to vložiti 
veliko časa, vendar pa je bolj kot kvantiteta tu pomembna kakovost časa, namenjenega 
timskemu delu. Tako ni pomembno, koliko časa člani tima delajo skupaj, temveč kako 
ta čas izkoristijo (Polak, 2007; Hackman in Wageman, 2009 v Kirby, 2011). 

 

3.3.2 Cilji tima 
 

Cilji so pomemben element pri timskem delu, saj ravno zavest o skupnem cilju time 
ločuje od delovnih skupin (Kobolt, 2012; Rozman, 1993). Cilji tima morajo biti jasno 
definirani, saj le tako lahko člani tima ostajajo skoncentrirani na poslanstvo tima 
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(Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002). Cilji v timu preprečujejo, da bi konflikti ogrozili 
uspešno delovanje tima. Za doseganje ciljev tima morajo biti usklajeni tudi individualni 
cilji posameznih članov tima, ki se morajo za dobrobit tima včasih odpovedati svojim 
individualnim ciljem oziroma jih postaviti ob stran (Bečaj, 2002). Pri opredeljevanju 
ciljev si lahko pomagamo z metodo S.M.A.R.T, ki nam pomaga, da so zastavljeni cilji 
optimalni. Pri tem se vprašamo, ali so zastavljeni cilji specifični in konkretni 
(»Specific«). Kadar opredeljujemo cilje, se moramo vprašati, ali so merljivi 
(»Measurable«), torej kako bomo vedeli, da smo jih dosegli. Cilji morajo biti dosegljivi 
(»Attainable«) in realni (»Realistic«) ter časovno opredeljeni (»Timebound«) (Mihelak 
Zupančič, 2010). 

 

3.3.3 Potrebe članov tima in zaupanje med njimi 
 

Med člani tima hote ali nehote prihaja do socialne interakcije, kakšna bo dinamika teh 
odnosov, pa je odvisno od različnih psiholoških dejavnikov. 

Med osnovne človekove potrebe po Maslowu, poleg fizioloških potreb, sodi potreba po 
varnosti. »Varnost pomeni, da je posamezniku socialni prostor, v katerem živi, dovolj 
predvidljiv in vreden zaupanja, tako da je v njem mogoče učinkovito načrtovati 
vedenje« (Bečaj, 2002, str. 14). Kadar potrebe po varnosti niso zadovoljene, se lahko 
počutimo negotovo in ogroženo. V timu varnost zagotavljajo jasna pravila, jasne naloge 
in  organizacijske strukture, jasna komunikacija, itd. (prav tam).  

Ali bo posameznik tim doživljal kot učinkovit, je med drugim odvisno od tega, kako je 
zadovoljena njegova potreba po sprejetosti. To pomeni, da mora tim svojim članom 
omogočiti, da so pristni, da so to kar so, da lahko izrazijo svoja čustva, strahove, 
negotovosti, napetosti, brez bojazni, da bi jih zasmehovali, zavrnili ali celo kaznovali 
(Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002; Bečaj, 2002; Polak, 2007). Da se posameznik v 
timu počuti sprejetega, je nujna jasna in konstruktivna komunikacija, občutek sprejetosti 
pa je hkrati tudi predpogoj za konstruktivno soočanje s konflikti (Bečaj, 2002). Če naša 
potreba po sprejetosti ni zadovoljena, se lahko počutimo zavrnjenega in 
stigmatiziranega (Polak, 2007). 

Vsak od nas je edinstven in zato smo si tako različni med seboj. Hkrati imamo ljudje 
potrebo, da nam drugi to različnost potrdijo oziroma nam dajo priložnost, da se 
izkažemo (Bečaj, 2002). V timu se to kaže kot potreba po neodvisnosti, moči, 
obvladovanju položaja, priznanju, upoštevanju itd. Vse to predstavlja tudi tveganje in 
izpostavljanje, saj lahko naše dejanja naletijo na posmeh in kritiko. Če želimo 
zadovoljiti potrebo po potrditvi, morata pred tem biti zadovoljeni potrebi po varnosti in 
sprejetosti. Kadar je naša potreba po potrditvi uresničena, imamo občutek sposobnosti, 
samozavesti, pomembnosti in koristi. V nasprotnem primeru lahko doživljamo 
manjvrednost in nemoč (prav tam; Polak, 2007).  

Pomemben psihološki dejavnik uspešnega timskega dela je tudi občutek zaupanja. Le-ta 
izhaja iz naše potrebe po varnosti, opredelimo pa ga lahko kot zmožnost, da se na 
nekoga zanesemo (Polak, 2007). Zaupanje je ključen pogoj pri razvijanju katerih koli 
odnosov (Lamovec, 1991). Zaupanje v timu se razvija, kadar člani tima sprejemajo 
misli, čustva in reakcije drugega, mu nudijo podporo in sodelovanje. Če kateri od 
članov tima začuti, da ga ostali ne sprejemajo, se bo umaknil vase ali pa izbral kakšno 
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drugo obrambno vedenje (prav tam). Pri timskem delu je pomembna tudi medsebojna 
povezanost članov tima, ki se oblikuje z odločitvijo članov, da se bodo predstavili in 
razkrili drugim članom v timu. Medsebojna povezanost se ustvarja tudi s pomočjo 
skupne vizije in skupnih ciljev, utrjujemo pa jo s pozitivno soodvisnostjo med člani 
tima (Polak, 2007). O pozitivni soodvisnosti govorimo, kadar člani tima drug brez 
drugega ne morejo doseči cilja (Polak, 2007), hkrati pa članstvo v timu prinaša korist 
vsem članom tima (Page in Donelan, 2003). Brez pozitivne soodvisnosti je doseganje 
skupnih ciljev ogroženo, s tem pa se poveča verjetnost, da je tim neučinkovit (Polak, 
2007). 

 

3.3.4 Vloge v timu 
 

Ljudje v svojem življenju prevzemamo različne vloge; lahko smo partnerji, starši, 
prijatelji, sosedje, sodelavci itd. Lahko imamo več vlog hkrati, ki se menjavajo in enkrat 
je v ospredju ena spet drugič druga. Nekatere vloge imamo že od vsega začetka in za 
stalno (npr. najmlajši otrok v družini), spet druge se pojavijo kasneje v življenju (npr. 
študentka). 

Tudi v timu se med člani tima oblikujejo vloge, ki so določene s posameznikovim 
vedenjem oziroma nalogami, ki jih opravlja na eni strani in pričakovanjem preostalih 
članov na drugi (Kobolt, 2012). Za uspešno timsko delo potrebno, da so vloge članov 
tima jasno opredeljene. Jasnost vlog zmanjšuje možnost napačnega razumevanja, kdo je 
zadolžen za kakšno stvar v timu (Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002).  

Po Belbinu naj bi vsak član tima imel dve temeljni vlogi. Prva je vezana na 
profesionalno raven, na naše strokovne kompetence oziroma na našo izvedbeno vlogo 
(delo, ki ga opravljamo). Druga temeljna vloga se nanaša na timsko  vlogo in 
predstavlja naše vedenje in sodelovanje v konkretnem timu (Polak, 2007; Kobolt, 
2012). Belbin je opredelil devet vlog, ki se pojavljajo znotraj tima (Polak, 2007):  

 inovator daje nove ideje, zamisli, predloge, rešuje težje probleme zaradi česar 
lahko prezre praktične podrobnosti; 

 iskalec virov raziskuje in odkriva nove možnosti, se pogaja, nadgrajuje ideje 
drugih; 

 koordinator oziroma vodja vodi tim, spodbuja druge člane k delu in odločanju; 
 moderator, lahko tudi oblikovalec izvaja pritisk, išče  načine, kako bi premagali 

ovire, izvaja neprijetne ukrepe; 
 opazovalec natančno premisli in presoja, ne zmore motivirati drugih; 
 timski delavec usmerja, posluša, preprečuje nesporazume, poživlja timsko 

zavest, spodbuja druge, težje se sooča s pritiskom;  
 garač je zelo praktičen, svoje misli in ideje udejanja, probleme rešuje 

sistematično, za dosego cilje je pripravljen garati;  
 dovršitelj je pozoren na napake in izpuščene stvari, opravi vse podrobnosti; 
 strokovnjak daje pobudo, ima strokovno znanje in spretnosti, ne zanima ga delo 

drugih.  

Za uspešno timsko delo je najbolje, če se vloge med seboj prepletajo in dopolnjujejo 
(Polak, 2007; Kobolt, 2012). Pri tem ni nujno, da ima tim točno toliko članov, kot je 
vlog (npr. po Belbinu devet), saj lahko člani tima prevzemajo več različnih vlog. Pri tem 
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je potrebno biti pozoren, če je kakšna lastnost pretirano izražena, saj lahko to postane 
moteče za druge člane tima, kar pogosto vodi do nesoglasij. Člani tima z zmernim 
izražanjem lastnih vlog drug drugemu omogočajo, da se vloge razvijajo. Kadar so vloge 
v timu uravnotežene, to krepi občutek pripadnosti, pozitivno soodvisnost in predanost 
skupnim ciljem (Polak, 2007). 

Kot smo si ljudje različni po karakterju, tako so si različne vloge v timu. Nekateri člani 
tima so bolj v ospredju, drugi se držijo v ozadju in kako drugače prispevajo k uresničitvi 
ciljev tima. Za učinkovito timsko delo je potrebna heterogenost vlog, ki pa morajo biti 
jasno opredeljene. 

 

3.3.5 Komunikacija v timu 
 

Komunikacija je osnovno orodje sporazumevanja, tako v vsakdanjem življenju kakor 
tudi v timu in nam omogoča socialno interakcijo. V timu večina komunikacije poteka na 
timskih srečanjih, t.j. pri timskem načrtovanju in pri timski evalvaciji, člani tima pa med 
seboj komunicirajo tudi pri izvedbi timskega dela (Polak, 2007).   

Komunikacija je učinkovita, kadar si prejemnik sporočila le-to razlaga tako, kot si je 
pošiljatelj sporočila zamislil (Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2002). Pri učinkoviti 
komunikaciji je v prvi vrsti pomembno učinkovito pošiljanje sporočil. To pomeni, da 
govorimo v prvi osebi ednine. Pri podajanju sporočila je potrebno biti pozoren, da so 
podane vse bistvene informacije, ki jih sogovornik potrebuje, da bo sporočilo pravilno 
razumel. Pomembno je tudi, da sta verbalna in neverbalna komunikacija kongruentni, 
usklajeni. Če pošiljatelj sporočila želi, da poslušalec sporočilo pravilno interpretira, 
mora pošiljatelj sporočila jezik prilagoditi poslušalčevemu referenčnemu okvirju, hkrati 
pa poslušalca spraševati po povratni informaciji. Pri komunikaciji je poleg pošiljatelja 
sporočila pomemben tudi prejemnik sporočila. Pri učinkoviti komunikaciji je 
pomembno, da prejemnik sporočila poda povratno informacijo o tem, kako je zaznal 
sogovorčevo sporočilo. Povratna informacija mora biti oblikovana tako, da sogovorcu 
omogoča nadaljnjo komunikacijo. Pri tem je pomembno, da se vsebino sporočila in 
čustva sogovornika zgolj parafrizira brez vrednotenja. Za še boljšo povratno informacijo 
lahko prejemnik sporočila opiše, kako je sporočilo razumel (prav tam).  

 

3.3.6 Problemi in konflikti v timu 
 

V timu se odvijajo številni interakcijski procesi, kar pomeni, da v timu prihaja tudi do 
konfliktov. V učinkovitem timu konflikt predstavlja izziv in priložnost za novo učenje 
(Polak, 2007).  

Konflikti v timu niso nič nenavadnega, pomembno pa je, da se jih ozavesti in se o njih 
pogovarja (Polak, 2007; Fredrick, 2008). Dolžnost članov tima je, da o konfliktih 
diskutirajo (Page in Donelan, 2003). Ko se pojavi konflikt, je potrebno spodbujati 
iskanje rešitev za nastali problem in pregledati še druge, alternativne možnosti. 
Pomembno je, da pri tem sodelujejo vsi člani tima, še posebej pa tisti, ki so v konflikt 
neposredno vpleteni (Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002). Pri soočanju s konflikti je 
pomembno, da se člani tima v timu počutijo varne in so pripravljeni sprejeti tveganje, ki 
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lahko zaradi konflikta nastane. Kadar v timu pride do konfliktov, je ključno, da člani 
konflikt dojemajo kot priložnost za učenje in ne iščejo vzroka oziroma krivca zanj. Tu 
ima pomembno vlogo vodja tima, ki člane tima vodi, podpira in usmerja (Buljac 
Samardžić, 2012). Občutek varnosti članom tima omogoča, da prevzamejo tveganje in 
jasno izrazijo svoje nestrinjanje oziroma kritiko. Dlje časa tim deluje skupaj, večja je 
verjetnost, da bo se bodo člani tima počutili dovolj varno, da brez bojazni izrazijo 
nestrinjanje. Z drugimi besedami to pomeni, stabilnejši kot je tim, večja je verjetnost za 
konstruktivno rešitev konflikta. Stabilnost tima pa lahko predstavlja tudi oviro, saj tim, 
ki deluje že kar nekaj časa hitro zapade v rutino, kar pa povzroči t.i. slepe pege pri 
razreševanju konfliktov in iskanju novih načinov reševanja le-teh (prav tam).  

Skupinska dinamika tima je precej kompleksna, zato se le redko najde samo en razlog 
za nastali problem oziroma konflikt (Polak, 2007). Pri timskem delu v vzgoji in 
izobraževanju člani tima na različne ovire, ki lahko v tim vnesejo konflikt. Konflikti 
lahko nastanejo zaradi organizacijskih ovir, saj imajo člani tima znotraj ustanove 
različne delovne obveznosti in s tem različen urnik. To pomeni, da je timska srečanja 
pogosto težko usklajevati z drugimi obveznostmi (prav tam). H konfliktu v timu lahko 
prispevajo tudi nejasno opredeljene vloge. Zgodi se lahko, da nekdo svojega dela ne 
opravi, vso odgovornost prepušča drugim članom (Praper, 2001). Na drugi strani lahko 
do konflikta v timu pride zaradi člana, ki želi vse delo opraviti sam, saj preostalim 
članom tima ne zaupa (Polak, 2007; Pieterse in Thompson, 2010). Problemi in konflikti 
v timu lahko nastanejo tudi zaradi ovir, povezanih s statusom, kako zaznavamo lastno in 
tujo strokovno izkušenost in kompetentnost. Do konfliktov lahko pride tudi zaradi 
komunikacijskih ovir, medsebojnega (ne)prilagajanja, neenakomerne delitve dela ter 
neujemanja članov tima na osebnostni ravni. Konflikti v timu pa pogosto nastanejo tudi 
zaradi pomanjkanja časa za pogovor, analizo dela in timsko evalvacijo, ki je namenjena 
ravno ozaveščanju in reševanju konfliktov (Polak, 2007). 

 

3.4 FAZE V RAZVOJU TIMA 
 

Da tim postane učinkovit, je potreben čas, saj se  tim razvija postopoma. Poznavanje 
razvoja tima omogoča članom tima, da svoje delo in morebitne intervencije prilagodijo 
glede na obdobje, v katerem se tim nahaja. V strokovni literaturi lahko zasledimo 
različna poimenovanja faz v razvoju tima in različno število faz v procesu oblikovanja 
tima. Primerjava različnih pogledov na razvoj tima pokaže, da različni modeli opisujejo 
podobne značilnosti pri razvoju tima. 

Eden izmed preprostejših modelov je Lewinov (1951, v Kobolt, 2012), ki vključuje: 
orientacijo, spremembo in stabilizacijo. Na prvi stopnji se člani med seboj spoznavajo, 
orientirajo in v tim vnašajo svoja pričakovanja. Na podlagi le-teh se pričnejo 
spremembe, saj se člani tima med seboj usklajujejo, sprejemajo nove delovne 
alternative in jih preizkušajo. Ko tim nove izkušnje integrira s starimi, govorimo o 
stabilnem delovanju tima.  

Strokovnjaki s področja timskega dela se pri razlagi in razumevanju razvoja tima 
pogosto sklicujejo na ameriškega psihologa Barryja W. Tuckmana. Tuckman je 
oblikovanje tima opredelil s štiristopenjskem modelu (Polak, 2007). Prva raven pri 
razvoju tima je oblikovanje (forming), ki pomeni začetek obstoja nekega tima. Člani 
tima spoznavajo drug drugega ter se učijo, kako delati skupaj. Po fazi oblikovanja 
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nastopi faza nasprotovanja (storming), kjer se pojavijo podskupine, prihaja do nasprotij 
in konfliktov med člani. Kljub manj prijetnemu vzdušju je ta faza nujna za nadaljnji 
razvoj tima, saj naj bi se tu vloge v timu razjasnile, odpravile naj bi se napetosti in 
uredili naj bi se odnosi. V primeru, da kakšna stvar ostane nerazrešena, obstaja velika 
možnost, da se izrazi kasneje, vendar v bolj destruktivni obliki. Ko se nesoglasja 
uskladijo, se v timu prične sprejemanje pravil (norming). Tu člani tima svojo vlogo 
sprejmejo, utrjujejo pravila delovanja v timu, razvijajo sodelovalnost, se zavedajo 
dogajanja in doživljanja v timu ter si  prosto izmenjujejo informacije. Na koncu pride 
stadij izvajanja (performing), kjer člani tima odpravijo konflikte in svojo energijo 
usmerijo v nalogo. Tim doseže visoko učinkovitost, saj člani svoje delo opravljajo 
kakovostno, med njimi se razvije pozitivna soodvisnost (Polak, 2007). 

O podobnih stadijih govorita tudi Bernstein in Lowy (1975; v Kobolt 2009), le da 
dodata še peti stadij, to je stadij ločevanja oziroma končanja skupine. Tu naj bi tim 
zaključil s svojim delovanjem (prav tam). Kdaj pride do zaključka timskega dela, je 
odvisno od naloge, ki jo tim opravlja. Tim, ki je bil oblikovan za specifično situacijo, 
npr tim, ki odloča o namestitvi otroka ali mladostnika v vzgojno ustanovo, bo 
najverjetneje zaključen prej, kakor tim vzgojiteljev, ki bo skrbel za tega otroka ali 
mladostnika. 

Zavedati se moramo, da so faze v razvoju tima različno dolge, prav tako se lahko katera 
izmed njih ponovi, npr ko faza konfliktov mine, to ne pomeni, da v timu ne bo več 
konfliktov; ti se bodo še pojavljali, vendar naj bi se člani tima z njimi soočali bolj 
konstruktivno. Tim gre skozi svoj razvoj skozi različne stadije. Pri tem ni toliko 
pomembno njihovo poimenovanje, ključno pa je, da mejnikov pri razvoju tima ne 
izpuščamo in se jim ne izogibamo. Iz tega je razvidno, da je oblikovanje tima 
dolgotrajen proces, ki nima zagotovljenih pozitivnih učinkov in je svojstven za vsak tim 
posebej.  

 

3.5 ETAPE TIMSKEGA DELA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 
 

Timsko delo lahko poteka: »/…/ v eni ali več etapah, in sicer kot timsko načrtovanje, 
timsko poučevanje in kot timska evalvacija« (Polak, 2012b, str. 61). V socialno-
pedagoški praksi se timsko poučevanje, kot oblika timskega dela, pojavlja redkeje kot 
sicer v pedagoški praksi. V ta namen bom pojem timsko poučevanje raje nadomestila s 
terminom timsko izvajanje socialno-pedagoškega dela. 

 

3.5.1 Timsko načrtovanje 
 

Začetna etapa pri timskem delu je timsko načrtovanje. Timsko načrtovanje je bistvenega 
pomena, kajti na njej temelji tako timska izvedba kakor tudi timska evalvacija. Zato je 
pomembno, da se člani tima v timsko načrtovanje dobro poglobijo in si zanj vzamejo 
dovolj časa. Z dobro načrtovanim timskim delom lahko zmanjšajo možnosti za nastanek 
ovir in problemov ter se tako izognejo neuspešnemu timskemu delu. Za uspešno timsko 
načrtovanje morata biti članom tima omogočena fleksibilnost in ustvarjalnost, odnosi 
znotraj tima morajo biti sproščeni, strukturiranost samega procesa dela pa naj bo manjša 
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(Polak, 2012b). V fazi timskega načrtovanja prihaja do integracije strokovnosti članov 
tima, sočasno pa tudi do povezanosti osebnostnih in socialnih dejavnikov prostorskih in 
materialnih pogojev skupin s katerimi delamo (npr. z mladostniki, učenci, zaporniki …) 
(Polak, 2007). 

V začetni etapi timskega dela je potrebno opredeliti glavne cilje timskega dela na 
socialno-čustvenem, kognitivnem in vedenjskem področju in hkrati predviditi učinke ter 
rezultate timskega izvajanja. Pomembno je, da pri timskem načrtovanju izpostavimo 
tudi dolgoročne cilje. Pri načrtovanju timskega dela je dobro, da analiziramo, kaj vse bi 
lahko vplivalo na naše timsko delo (npr. osebnostne lastnosti članov, dejavniki okolja). 
Če člani tima želijo, da ob koncu timskega dela dobro izpeljejo timsko evalvacijo, 
morajo le-to načrtovati že v začetni fazi timskega delovanja. Glede na to, za kakšne 
strategije dela so se dogovorili, izberejo vrsto evalvacije, pri tem pa opredelijo tudi 
področja dela, ki jih bodo evalvirali. V tej etapi sta ključnega pomena učinkovita 
komunikacija med člani tima in povratne informacije tako članom kakor vodstvu 
organizacije (Buckley, 2000, v Polak, 2007). Člani tima (vsaj začetniki) naj bi imeli 
mentorja, ki jih usmerja k evalviranju dilem, ovir, konfliktov ter k sprotnemu 
reflektiranju osebnega doživljanja in dogajanja v timu. Vse to so predpogoji za 
učinkovito in uspešno timsko delo, vendar se je potrebno zavedati dejstva, da ti koraki 
sami po sebi še ne zagotavljajo uspeha (Polak, 2007). 

Da bi socialni pedagogi ozavestili pomembnost timskega načrtovanja, je pomembno, da 
se jih na ključne etape timskega dela opozarja že med študijem, saj naj bi bili študenti 
najbolj dojemljivi ta tovrstne usmeritve (prav tam). 

Pri refleksiji svojih študijskih izkušenj študija Socialne pedagogike sem ugotovila, da je 
smo imeli v programu Socialna pedagogika veliko timskega dela. Timsko smo 
pripravljali in predstavljali seminarske naloge ter seminarje, prav tako smo izvajali 
najrazličnejše dejavnosti v razredih v praksi. Problem se je pojavil, kadar so timske 
dejavnosti potekale vzporedno in smo hkrati sodelovali v različnih timih. Takrat se je 
bilo težko uskladiti in najti ustrezen čas za timsko načrtovanje. Predstavljam si, da je 
podobno tudi v praksi. Predvidevam, da večina socialnih pedagogov, zaposlenih na 
socialno-pedagoškem področju, deluje v več različnih timih, kar organizacijsko otežuje 
timsko načrtovanje. Za učinkovito timsko delo je pogoj dobra in temeljita priprava, 
vendar se včasih težko uskladiti, saj imajo člani tima običajno številne obveznosti in 
časovno stisko. 

 

3.5.2 Timska izvedba socialno-pedagoškega dela 
 

Primarno področje socialnih pedagogov so vzgojne ustanove. Otroci in mladostniki, ki 
so tam nameščeni, bivajo v vzgojnih skupinah, katere vodijo timi vzgojiteljev socialnih 
pedagogov (Kiehn, 1997). Za tim vzgojiteljev v vzgojni skupini je: »/…/ ključno 
medsebojno sodelovanje in združevanje strokovnih in človeških potencialov. Poleg tega 
je pomembno tudi usklajevanje pri opredeljevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev za 
posameznega otroka/mladostnika, ki biva v skupini. Pomembna je primerna delitev dela 
in odgovornosti /…/ ter fleksibilno določanje meja, ki bodo omogočale smotrno skupno 
bivanje in hkratno socialno učenje« (Kobolt in Jerebic, 2002). Kadar je potrebno (npr 
pri sprejetju otroka oz mladostnika v ustanovo), se oblikuje tim, ki je sestavljen iz 
vzgojitelja vzgojne skupine, psihologa, pediatra, psihiatra, socialnim delavcem iz centra 
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za socialno delo oz drugih strokovnjakov. Namen takega tima je oblikovanje vzgojnih, 
kompenzacijskih, korekcijskih in preventivnih ciljev dotičnega otroka oz mladostnika 
(Skalar, 1995). 

Socialni pedagog ni učitelj, pa vendarle lahko timsko poučuje oziroma izvaja različne 
pedagoške aktivnosti. Skupaj z učiteljem ali drugim pedagoškim delavcem lahko izvaja 
najrazličnejše delavnice o temah, ki so povezane s socialno pedagogiko (razvijanje 
socialnih veščin, učenje učenja, droge,  preprečevanje nasilja), sodeluje lahko pri 
roditeljskih sestankih, govorilnih urah, izobraževanjih za starše ter pri izobraževanju za 
učitelje (npr. delo z otroki, ki imajo vedenjske težave, vzdrževanje discipline,  
spodbujanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja pri učencih, … ). Kot izvajalec 
dodatne strokovne pomoči, ki se praviloma izvaja med poukom, lahko socialni pedagog 
v tesnem sodelovanju z učiteljem izvede tudi nekatere dele šolske ure (npr. učečemu 
učitelju pomaga pri razlagi, pomaga tudi drugim učencem in ne samo tistemu, za 
katerega je zadolžen (Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli, b.d.; 
Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno pomočjo, b.d.) 

 

3.5.3 Timska evalvacija 
 

Timska evalvacija predstavlja zadnjo etapo pri timskem delu. Vendar to ne pomeni, da 
se tu timsko delo popolnoma zaključni, prav nasprotno. S timsko evalvacijo se lahko 
prične že drugo timsko delovanje, kajti evalvacija, ki vključuje zadovoljstvo nad 
doseženimi cilji timskega dela, je močan spodbujevalni in motivacijski dejavnik 
nadaljnjega timskega dela (Polak, 2007). 

Kadar delujemo v timu, imamo priložnost za različne izkušnje in občutja, lahko 
zadovoljimo naše potrebe po potrditvi in samospoštovanju. Razumevanje procesov 
znotraj tima lahko predstavlja kognitivni izziv, ki se kaže kot potreba po predelavi in 
diskusiji o dogajanju v timu. Če želimo, da je naše timsko deli učinkovito, spontani in 
naključni pogovori o le-tem niso dovolj. Nenačrtovana evalvacija nam ne daje povratnih 
informacij vseh članov in ne prispeva k bolj kvalitetnim odnosom znotraj tima (Polak, 
2012a). Evalvacija timskega dela mora biti torej načrtovana, sistematična in nujno 
izvedena znotraj tima.  

Timsko delo lahko evalviramo z različnimi metodami. Uporabimo lahko razgovor, 
prosto ali usmerjeno diskusijo, različne dnevniške in refleksivne zapise, anketne 
vprašalnike. Za učinkovito evalvacijo je priporočljivo, da se jo vključi že v pravila 
delovanja, da jo člani tima jasno terminsko opredelijo (npr. vsak prvi ponedeljek v 
mesecu) ter da ji namenijo dovolj časa. Da bi vse skupaj lažje steklo, je zaželeno, da 
pred srečanjem vsak član tima premisli o svojem delu in dogajanju v timu ter svoje 
misli zabeleži. Ob koncu evalvacije je smotrno dobljene ugotovitve zapisati, saj nam 
lahko služijo kot usmeritev za nadaljnje delo (Polak, 2012a).  

Timsko delo lahko evalviramo na dveh ravneh. Prva raven je evalvacija našega 
(socialno-pedagoškega) dela, na drugi ravni pa evalviramo dogajanje znotraj tima. Pri 
evalvaciji dela članov tima analiziramo, kako tim sledi ciljem, ki smo jih opredelili v 
etapi načrtovanja. Ozavestimo, katere cilje smo dosegli in katerih ne ter kakšni so bili 
razlogi za to. Ovrednotimo metode, ki smo jih uporabili pri delu, skupinsko interakcijo, 
motivacijo skupine, s katero smo delali. Kadar evalviramo pedagoško delo je dobro, če 
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pri evalvaciji sodelujejo tudi otroci, učenci, mladostniki, starši … vsi, ki so posredno ali 
neposredno vključeni v naše timsko delo (Polak, 2007 in 2012a). 

»Evalvacija dogajanja v timu je usmerjena k analizi odnosov, komunikacije, 
medosebnega zaznavanja in strategij reševanja problemov v timu /…/« (Polak, 2012b, 
str. 62). Temelj evalvacije procesov v timu je refleksija, ki je lahko spontana, torej 
poteka brez vnaprejšnjega dogovora, ali sistematična, pri kateri se člani tima srečajo 
prav z namenom evalvacije. Refleksija je lahko popolnoma strukturirana, lahko je delno 
usmerjena, kjer so določena le področja evalvacije lahko pa je neusmerjena in 
nesistematična, kar pomeni, da se člani tima izpovedujejo, kako doživljajo tim in 
dogajanje v njem (Tjosvold, 1991; Aranda, Aranda in Conlon, 1998; Buckley, 2000; 
Polak, 2010 v Polak, 2012a). Za socialne, pedagoške in druge poklice, pri katerih je 
odnos zelo pomemben, sta sposobnost evalvacije in (samo)reflektiranje bistvenega 
pomena (Žorga in Kobolt, 2006). Evalvacijo in refleksijo lahko spodbudimo s 
supervizijo, ki jo lahko opredelimo kot: »/…/ posebno učno in podporno metodo, ki 
delavcem na omenjenih področjih omogoča, da preko lastnih izkušenj prihajajo do 
novih osebnih in strokovnih spoznanj. Omogoča jim tudi, da integrirajo praktične 
izkušnje s teoretičnim znanjem, se razbremenijo napetosti in stresov ter kontinuirano 
izgrajujejo strokovno identiteto« (Žorga in Kobolt, 2006, str. 133). 

Evalvacija je običajno zadnja etapa timskega dela, vendar zato nič manj pomembna kot 
ostali dve etapi pred njo. Evalvacija omogoča ozaveščanje napak, ocenjevanje 
zastavljenih ciljev ter daje vpogled v dinamiko odnosov znotraj tima.  

 

3.6 SISTEMATIČNO SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA V 
VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

Pri spodbujanju timskega dela in s tem spretnosti, ki so za timsko delo potrebne, je 
nujno delovanje v timu, vendar samo to ni dovolj.  Zgolj razvrstiti ljudi v time in jim 
naročiti, naj delajo skupaj še ne spodbuja timskega dela (Johnson in Johnson, 1990, v 
Page in Donelan, 2003; Michaelson in Black, 1994, v Prichard, Bizo, Stratford, 2006; 
Salas, Stagl in Burke, 2004, v Rapp in Mathieu, 2007; Bolton, 1999, v Fredrick, 2008). 
Razvijanje spretnosti timskega dela je dolgotrajen proces, ki potrebuje nenehno 
spodbudo.  

Timsko delo lahko se lahko spodbuduja z izobraževanjem in usposabljanjem za timsko 
delo (Polak, 2012b), ki članom tima nudi referenčni okvir dogajanja v timu (Pieterse in 
Thompson, 2010). Pri tem je pomembno, da člani timapoznajo namen timskega dela ter 
njegove prednosti in pomanjkljivosti. Bolj kot člani tima razumejo pomen timskega 
dela, bolj bodo zanj motivirani (Page in Donelan, 2003; Polak, 2007; Fredrick, 2008).  

Spretnosti timskega dela je dobro razviti še pred vstopom na trg dela, tj. že v času 
izobraževanja, od predšolskega obdobja dalje. Spretnosti timskega dela je mogoče 
razvijati z delom v skupinah, projektnimi nalogami, seminarskimi nalogami … (Svetlik, 
2005; Polak, 2012a). 

Timsko delo se lahko spodbuja tudi s samostojnim študijem strokovne literature o 
timskem delu (Polak, 2007; Fredrick, 2008). Tovrstna spoznanja omogočajo boljše 
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razumevanje samega sebe in drugih, hkrati pa spodbujajo kritično mišljenje in 
intelektualno radovednost (Polak, 2007). 

Pomemben spodbujevalni dejavnik timskega dela je refleksija, ki igra pomembno vlogo 
tudi pri timski evalvaciji. Če člani tima svojih dejanj ne ozavestijo, težko nadgrajujejo 
svoje delovanje v timu. O svojem timskem delu se je potrebno pogovarjati, saj pogovor 
omogoča ozaveščanje lastnih napak oziroma napak drugih članov tima, ar omogoča 
učenje iz napak (Fredrick, 2008). Pri spodbujanju timskega dela, je pomembno tudi, da 
ima tim svojega mentorja, ki člane tima opazuje med delom oziroma med timskim 
sestanki, jim poda povratno informacije ter jim pomaga predelati in analizirati njihove 
izkušnje s timskim delom (Velikonja, 2001; Page in Donelan, 2003; Fredrick, 2008; 
Pieterse in Thompson, 2010;). 

Kadar tim doseže uspeh, torej imajo člani tima s timskim delom pozitivno izkušnjo, je 
to dobra motivacija za nadaljnje timsko delo (Pieterse in Thompson, 2010; Polak, 
2012b). Timsko delo se lahko spodbuja tudi z medsebojnim zgledom ter z izmenjavo 
idej in znanja (Velikonja, 2001). Tako lahko član tima, ki ima neko določeno spretnost 
timskega dela bolje razvito, pomaga članu (članom), kateremu ta spretnost predstavlja 
šibko področje (Pieterse in Thompson, 2010). Pri spodbujanju timskega dela je 
pomemben element tudi možnost izbire tima, saj so člani, ki si lahko samo izberejo v 
katerem timu bodo delovali, bolj produktivni in povezani. Skupina ljudi, ki se sami 
povežejo v tim, predstavlja dobre pogoje za pozitivno izkušnjo timskega dela (prav 
tam). 

Pri spodbujanju in krepitvi timskega dela je pomembno, da posameznik deluje v timu, 
izkušnje pa morajo biti pozitivne. Izkušnje same po sebi niso dovolj, potrebno se je tudi 
še izobraževati o timskem delu. K spodbujanju timskega dela pripomorejo tudi občutek 
varnosti in sprejetosti, kakovostna in pogosta timska evalvacija z refleksijo, jasne vloge, 
cilji, pravila, motivirani člani, medsebojni zgledi ipd. Pri vsem tem pa je ključnega 
pomena, da se naučeno znanje o timskem delu neposredno prenaša v prakso.   

4 STALIŠČA 
 

Ljudje do sveta okoli sebe nimamo nevtralnega odnosa. Osebe, predmete, pojave, 
dogodke okoli nas vrednotimo, ocenjujemo, jih odklanjamo ali pa se za njih 
zavzemamo. Naj gre še za tako nepomembno zadevo, prav do vsake stvari ljudje 
zavzemamo stališče (Musek, 1994). Ljudje imamo lahko o enaki stvari različno stališče 
in do konfliktov ne prihaja zaradi razlik v spominu, inteligentnosti ali drugih podobnih 
psihičnih lastnosti, temveč prav zaradi razlik v stališčih (Ule, 2009). 

 

4.1 DEFINICIJA STALIŠČ 
 

Stališče je kompleksen pojem in v strokovni literaturi lahko zasledimo mnogo različnih 
definicij pojma stališče. Kljub temu se avtorji strinjajo, da stališč ne moremo 
neposredno opazovati. Ker so stališča duševne predispozicije, lahko o njih sklepamo le 
posredno, z opazovanjem zunanjega delovanja ljudi (McGuire, 1985, v Ule, 2009). 
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Psihologi stališča opredeljujejo kot: »/…/ trajna miselna, vrednostna, čustvena in 
akcijska naravnanja v odnosu do različnih objektov (predmetov, bitij, oseb, dogodkov in 
pojavov)« (Musek, 1994, str. 33). Stališče definiramo tudi kot: »/…/ stanje mentalne in 
nevrološke pripravljenosti, organizirane kot izkušnja, ki neposredno vpliva na 
posameznikove odgovore v zvezi z objekti in situacijami, s katerimi je v določenem 
odnosu« (Pečjak in Košir, 2002, str. 94). Stahberg (1990, v Ule, 2009, str. 126) stališča 
predstavi kot »/…/ predispozicije ljudi za pozitiven ali negativen odgovor na določeno 
dogajanje ali situacijo v socialnem svetu«. Pojem stališče lahko opredelimo tudi kot: 
»/…/ trajni sistem pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v 
odnosu do različnih socialnih situacij in objektov« (Krech, Crutcfield in Ballachey, 
1962, v Ule, 2009, str. 126). Podobno definicijo pojma stališče lahko najdemo tudi v 
Pedagoški enciklopediji (1984, v Pečjak, 1995, str. 23): »Stališče je dispozicija, da 
odgovorimo pozitivno ali negativno na neki objekt, osebo, institucijo ali dogodek«. Pri 
tem je potrebno omeniti, da je stališče naučena predispozicija  (Fishein in Ajzen, 1975, 
v Pečjak, 1995, str. 23). 

Kljub mnogo različnim definicijam pojma stališče lahko iz njih izpostavimo kar nekaj 
skupnih točk, ki bi jih lahko opisali tudi kot značilnosti stališč (Ule, 2009, str. 126): 

 »dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za 
določen način reagiranja; 

 pridobljenost stališč: stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih 
socializacije; 

 delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na 
obnašanje in vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost človekovega 
obnašanja;  

 sestavljenost oziroma kompleksnost stališča: stališča so integracija treh 
osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in motivacijske«. 

Naša stališča torej določajo, kako se bomo na neko osebo, predmet, situacijo ali 
dogodek odzvali. Na nek objekt se lahko odzovemo pozitivno ali negativno, način 
reagiranja pa pridobivamo skozi socializacijo. 

Pri sporazumevanju v vsakdanjem življenju pojem stališče pogosto zamenjujemo s 
pojmi, ki so pojmu stališče sicer sorodni, vendar niso enaki. Tako pojmi prepričanje, 
mnenje, vrednote niso sopomenke pojmu stališče. 

Pogosto se zgodi, da namesto pojma stališče uporabimo termin prepričanje. Bistvena 
razlika med njima je, da ima prepričanje zgolj kognitivno komponento, med tem ko je 
stališče sestavljeno iz treh komponent (kognitivne, čustvene in motivacijske). To 
pomeni, da so prepričanja del znanja, ki se še ni vkomponiral v našo duševno strukturo, 
med tem ko so stališča del sebstva oz duševne strukture. Kadar govorimo o prepričanjih, 
se pogosto zanašamo na argumente. Z dobrimi argumenti lahko prepričanje 
spremenimo, za spremembo stališča pa to ne bo dovolj (Ule, 2009). Pojem stališče 
velikokrat nadomestimo tudi s pojmom mnenje. Le-to je bolj specifično in lažje 
spremenljivo kakor stališče. Lahko pa več specifičnih mnenj o neki temi privede do 
stališča o tej temi (prav tam). Stališču soroden pojem je tudi pojem vrednote. Vrednote 
so bolj splošne kakor stališča, lahko so celo izvor stališč. Običajno imajo vrednote 
pozitivno konotacijo, medtem ko so stališča lahko pozitivna ali negativna (prav tam). 
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4.2 KOMPONENTE STALIŠČ 
 

Stališča so duševne stvarnosti, sestavljene iz treh komponent, t.j. kognitivne, čustvene 
in motivacijske oziroma vedenjske. 

Kognitivno komponento imenujemo tudi spoznavna komponenta. Sem sodijo znanje, 
izkušnje, informacije, miselna prepričanja, vrednostne sodbe in argumenti, ki jih imamo 
do osebe, dogodka, situacije, predmeta, skratka do objekta do katerega oblikujemo 
stališče (Musek, 1994; Ule, 2009). Kognitivna komponenta stališč torej predstavlja 
znanja in spoznanja o objektu, do katerega se oblikuje stališče – ali na kratko, to je vse, 
kar o nekem objektu vemo (Pečjak, 1995; Pečjak in Košir, 2002). Informacije in 
spoznanja o nekem objektu niso vedno pravilna oziroma lahko temeljijo na 
nepreverjenih dejstvih. Takrat govorimo o predsodkih in stereotipih (Pečjak, 1995; Ule, 
2009).  

Druga komponenta stališč je čustvena oziroma emocionalna oziroma evaluativna 
komponenta. Kot že samo ime pove, čustvena komponenta stališč zajema  čustveni 
odnos do objekta, občutja in ocenjevanje. Omenjena komponenta je lahko pozitivna ali 
negativna, kar pomeni, da nas lahko objekt, do katerega imamo stališče, privlači ali 
odbija (Musek, 1994; Pečjak, 1995; Ule, 2009). Običajno sta kognitivna in čustvena 
komponenta med seboj usklajeni. Kadar med njima pride do razlik, to skoraj zagotovo 
vodi v spremembo stališča: ali z dodajanjem informacij ali z vplivom na naša čustva 
(Ule, 2009).  

Motivacijsko komponento lahko poimenujemo tudi kot akcijsko ali vedenjsko ali 
dejavnostno komponento, saj predstavlja pripravljenost za reagiranje (Pečjak, 1995; 
Pečjak in Košir, 2002). »Motivacijska komponenta je težnja človeka, da deluje na 
določen način glede na objekt stališč, ko na primer podpre tiste objekte ali situacije, do 
katerih ima pozitivna stališča, oziroma prepreči tiste pojave ali situacijo, do katerih ima 
negativna stališča« (Ule, 2009, str. 127). Gre torej za komponento, ki temelji na 
pripravljenosti za ustrezno delovanje in ne na dejavnosti (Musek, 1994; Ule, 2009). Za 
ustrezno delovanje čustvena in kognitivna komponenta nista dovolj, posameznik mora 
biti pripravljen na reagiranje (Pečjak, 1995).  

V literaturi zasledimo jasno razmejitev med komponentami stališč, v praksi pa je to zelo 
težko, saj med vsemi tremi dimenzijami obstaja tesna povezanost. Katera od dimenzij 
stališča bo bolj izražena pa je odvisno od stališč samih in razmer, v katerih se pojavljajo 
(Ule, 2009). 

Med komponentami stališč, med stališčem in vedenjem ter med stališči samimi 
velikokrat prihaja do neskladja. Med stališči in vedenjem lahko pride do neujemanja 
zaradi t.i. situacijskega praga. To pomeni, koliko dražljajev je potrebno, da posameznik 
reagira. Tako je pisno izražanje situacijski prag nižji kot za vedenje (Campbel, 1963, v 
Pečjak, 1995). Če nam npr. vodja tima pisno sporoči, da imamo čez eno uro nujen 
timski sestanek, ga bomo lažje zavrnili, kakor če bi do nas pristopil osebno. Do 
razhajanja med stališči in vedenjem pogosto pride tudi zaradi pritiska okolja, ki neko 
vedenje lahko spodbuja ali zavira. Pritisk okolja učinkuje ali s povzročanjem strahu 
pred posledicami (v timu sodelujem samo zaradi tega, ker si ne želim izgubiti službe) ali 
s krepitvijo konformizma (če vsi moji strokovni kolegi sodelujejo v timih, bom pa še 
jaz) (Pečjak, 1995). Pogosto prihaja do razhajanj tudi med dimenzijami stališč, npr. 
emocionalne in spoznavne. Omenjeno razhajanje je podrobno raziskoval ameriški 
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psiholog Festinger (1957, v Pečjak, 1995) in oblikoval teorijo kognitivne disonance. 
Med komponentami stališč so možna različna neskladja: logično, neskladje med običaji 
in normami, neskladje med mnenjem in delovanjem in neskladje s preteklimi 
izkušnjami. O logičnem neskladju govorimo, kadar npr. domnevam, da timsko delo 
lahko izboljša kakovost našega dela, a sem hkrati prepričana, da nalogo še najbolje 
opravim sama. O neskladju med normami in običaji lahko govorimo takrat, kadar npr. 
ravnatelj poda navodilo, da morajo učitelji delovati v timu in se skupaj odločati, med 
tem ko on deluje in odloča sam. Kadar vodja neke ustanove v svojem izražanju zelo 
podpira timsko delo, a hkrati ne omogoča pogojev za timsko delo (npr zagotoviti 
prostor za timska srečanja, prilagoditi urnik), prihaja do neujemanja med mnenjem in 
delovanjem. Pogosto se zgodi, da se naše stališče ne ujema z našimi izkušnjami. Npr. do 
timskega dela imamo lahko dokaj negativno stališče, saj smo v preteklosti večino dela 
morali opraviti sami, pod dosežke pa so se podpisali drugi. V sedanjosti pa delujemo v 
timu, kjer si delo enakomerno delimo, kljub pozitivnim izkušnjam v sedanjosti pa se 
naša stališča še niso spremenila v pozitivno smer. Ljudje imamo številna stališča, hkrati 
imamo tudi težjo, da bi ta stališča med seboj uravnovesili in uskladili ter tako zmanjšali 
stanje kognitivne disonance (Musek, 1994). 

 

4.3 FUNKCIJA STALIŠČ 
 

Stališča vplivajo na našo mentalno pripravljenost, kako bomo v neki situaciji reagirali. 
To pomeni, da stališča vplivajo tudi na naše zaznavanje, doživljanje mišljenje ter 
čustvovanje o določenih situacijah in objektov. Stališča usmerjajo tudi našo pozornost 
in vplivajo na selekcijo zaznav tako, da v množici vtisov in dražljajev izberemo tistega, 
ki je v skladu z našimi stališči. Kadar so neke informacije v skladu z našimi stališči, se 
bomo o tem lažje učili in si informacije lažje zapomnili. Stališča torej vplivajo tudi na 
učenje in pomnjenje (Ule, 2009). 

Psiholog Katz (1967, v Ule, 2009) je oblikoval teorijo o funkcionalnem karakterju 
stališč. V njej predstavi štiri funkcije stališč. Prva je (1) obrambna funkcija. Nekatera 
stališča nam služijo kot obrambni mehanizmi, kadar je ogroženo naše samospoštovanje. 
Naloga teh vrst stališč je, da nam pomagajo ohranjati stabilno samopodobo. Ljudje 
imamo tudi potrebo, da izražamo tista stališča, ki nam omogočajo posredovanje svojih 
vrednot. Tej funkciji stališč pravimo (2) vrednostno-ekspresivna funkcija. Tovrstna 
stališča nam krepijo občutek samoizražanja in samorealizacije. Stališča imajo tudi (3) 
instrumentalno oziroma prilagoditveno funkcijo, kar z drugimi besedami pomeni, da 
nam lahko pomagajo pri prilagajanju na spremembe v življenju. Pomagajo nam, da 
uveljavimo svoj življenjski slog, da dosežemo želene cilje in se izognemo nezaželenim 
dogodkom. Zadnja med funkcijami stališč je (4) kognitivna funkcija. Stališča nam 
pomagajo pri organizaciji in strukturiranju predstav o svetu okoli nas. Razvrščajo nove 
informacije in izkušnje ter nam tako poenostavijo kompleksne dražljaje iz sveta, v 
katerem živimo (prav tam).  
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4.4 OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 
 

Stališča so osebnostne strukture, za katere nimamo nobenih bioloških preddispozicij. So 
strukture, ki nastajajo pod vplivom socializacije in socialnega učenja, oblikujemo in 
spreminjamo jih skozi celo življenje (Musek, 1994; Ule, 2009). »Stališča so pomemben 
rezultat socialne konstrukcije subjekta, saj jih spreminjamo in oblikujemo skupaj s 
sprejemanjem socialnega znanja, izkušenj in norm iz okolja« (Ule, 2009, str. 133). 
Veliko stališč prevzamemo iz našega socialnega okolja, oseb, ki nas vzgajajo, so nam 
blizu, se po njih zgledujemo in se z njimi identificiramo. Nekatera stališča pa 
oblikujemo tudi z lastno zavestno presojo (Musek, 1994). 

Stališča so relativno trajne in dosledne osebnostne strukture. Njihovo oblikovanje in 
spreminjanje je pogosto povezano s spremembo v našem obnašanju (Musek, 1994; Ule, 
2009). Če se spremeni čustvena komponenta nekega stališča se najverjetneje spremeni 
tudi stališče samo (Musek, 1994). Kadar naša stališča oz komponente stališč niso 
usklajene med seboj, pride do notranjega neskladja oziroma do kognitivne disonance. 
Takrat občutimo neko napetost in težimo k temu, da bi ponovno dosegli ravnovesje. To 
se zgodi, ko spremenimo komponento stališča, stališče ali vedenje (Pečjak, 1995).  

Na oblikovanje in spreminjanje stališč zelo močno vplivajo neposredne izkušnje, ki so 
najenostavnejša oblika formiranja in spreminjanja stališč, še posebej če je ta izkušnja 
čustvena in pretresljiva (Musek, 1994; Ule, 2009). Kadar smo podobnim situacijam 
oziroma podobnim sporočilom izpostavljeni dalj časa, takrat težimo k stališčem, ki se 
ujemajo z našim reagiranjem na te situacije oziroma sporočila (Ule, 2009).  

Pomembno vlogo pri oblikovanju stališč imajo skupine in naša pripadnost le-tem. Še 
posebej so pomembne primarne in referenčne skupine, v katerih spletamo tesne 
čustvene vezi, kar ima na nas velik vpliv (Ule, 2009). Skupina močno vpliva tudi na 
spreminjanje stališč. Ljudje bomo neko stališče spremenili prej, če je do spremembe 
stališča prišlo v skupini, kakor če se za spremembo odločimo sami (Lewin, 1947, v Ule, 
2009). Skupine, ki jim pripadamo, na naša stališča vplivajo s poudarjanjem skupnega 
vrednostnega sistema, z nudenjem socialne podpore ter z nagrajevanjem in 
kaznovanjem (Ule, 2009). Z nagrajevanjem in kaznovanjem vplivamo predvsem na 
motivacijsko komponento stališča, medtem ko lahko na kognitivno komponento stališča 
vplivamo predvsem s prepričevanjem (Pečjak, 1995; Ule, 2009). »Prepričevanje je 
spreminjanje stališč pod vplivom argumentacije oziroma govora. /…/ Prepričevanje je 
namerno govorno dejanje, s katerim skuša posameznik vplivati na stališča poslušalcev« 
(Ule, 2009, str. 139-141). V skupini lahko prepričujemo predvsem s predavanji, 
seminarji in z diskusijo (Pečjak, 1995).  

Stališče se lahko spremeni v svoji intenziteti (od manj ekstremnega k bolj ekstremnemu 
in obratno), lahko pa tudi v svoji smeri (od pozitivnega k negativnemu – lahko tudi 
obratno). Stališče je lahko zelo kompleksno, torej povezano z še drugimi stališči, in s 
tem tudi bolj odporno na spremembe (Sherif, 1984, v Ule, 2009).  
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4.5 STALIŠČA DO TIMSKEGA DELA 
 

Stališče do timskega dela lahko opredelimo kot notranje stanje, ki vpliva na to, kako se 
član tima pri neki možnosti odloči ali kako v neki situaciji ravna (Dick in Carey, 1990, 
v Baker, Horvath, Campion, Offermann, Salas, 2004). Stališče do timskega dela lahko 
definiramo tudi kot posameznikovo notranje stanje, ki vpliva na njegove izbire in 
ravnanja v timu oziroma kot pripravljenost, da posameznik nadaljuje in vztraja pri delu 
z drugimi, lahko v istem ali v drugem timu (Gardner in Korth, 1998; Ruiz Ulloa in 
Adams, 2004; Malone in Gallagher, 2010).  

Stališča do timskega dela imajo velik vpliv na to, kako se naše spretnosti timskega dela 
kažejo v praksi. Raziskave kažejo, da pozitivna stališča do timskega dela in 
želja/potreba po biti član tima izboljšujejo timske procese in timsko delovanje (Baker, 
Horvath, Campion, Offermann, Salas, 2004). Stališča do timskega dela so tudi močno 
povezana z elementi učinkovitega tima: zrela komunikacija, soodvisnost, psihološka 
varnost, skupni cilji, jasnost vlog, in jasen namen (Gardner in Korth, 1998; Ruiz Ulloa 
in Adams, 2004). 

Posameznik, ki je naklonjen timskemu delu in ima o njem pozitivno stališče, bo 
najverjetneje prepoznaval več prednsoti timskega dela. Taki posamezniki verjamejo, da 
je timski pristop boljši kot individualni pristop (Gagne in Medsker, 1996, v Gardner in 
Korth, 1998; Driskell and Salas, 1992, v Baker, Horvath, Campion, Offermann, Salas, 
2004).  

Naša naklonjenost do timskega dela je najpogosteje odvisna od naših izkušenj s timskim 
delom, na podlagi katerih razvijemo in oblikujemo stališča do timskega dela (Polak, 
2014). Stališča do timskega dela pa predstavljajo tudi pomemben dejavnik motivacije za 
timsko delovanje. Omenili smo že, da je stališče sestavljeno iz treh komponent; 
kognitivne, emocionalne in motivacijsko-vedenjske. Kognitivna komponenta stališč do 
timskega dela je poznavanje timskega dela oziroma znanje o procesih in zakonitostih pri 
timskem delu. Hkrati kognitivna komponenta stališča spodbuja in zagotavlja preostali 
dve. Čustvena komponenta stališč do timskega dela je pravzaprav naše dojemanje 
timskega dela. Lahko smo mu naklonjeni, torej nas timsko delo privlači, lahko pa nas 
odbija, ogroža, povzroča čustvene stiske. Znanje o timskem delu in naklonjenost do 
omenjenega pristopa, torej kognitivna in čustvena komponenta stališč do timskega dela, 
še nista dovolj za učinkovito izvajanje timskega dela. Za timsko delo moramo biti 
motivirani in biti pripravljeni delovati v timu – to pa predstavlja motivacijsko-vedenjsko 
komponento stališč do timskega dela (prav tam). V slovenski pedagoški prevladujejo 
pozitivna stališča do timskega dela (Polak, 2003), vendar pedagoški delavci potrebujejo 
priložnost, da stališča do timskega dela preverjajo in nadgrajujejo s konkretnim 
delovanjem v timu, saj se stališča le tako ponotranjajo (Polak, 2014). 

Stališča do timskega dela torej predstavljajo našo pripravljenost na reagiranje v timu 
glede na neko situacijo in so dela eden izmed dejavnikov, ki napovedujejo učinkovitost 
tima. Kadar imajo člani tima do timskega dela bolj pozitivna stališča in so naklonjeni 
delovanju v timu, bodo bolj verjeli v prednosti timskega dela in se temu primerno kot 
člani tima trudili, posredno pa tudi pridobivali bolj pozitivne izkušnje s timskim delom. 
Pozitivne izkušnje s timskim delom pa so dober motivacijski dejavnik za nadaljnje 
timsko delo. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 PROBLEM RAZISKAVE 
 

V tuji literaturi zasledimo kar nekaj raziskav o stališčih do timskega dela (npr. Adams, 
Simon, in Ruiz, 2002; Pfaff in Huddleston, 2003; Ruiz Ulloa in Adams, 2004; idr.), 
vendar velika večina teh raziskav preučuje študente naravoslovnih smeri. V tuji 
literaturi nisem zasledila raziskav, ki preučujejo stališča do timskega dela pri socialnih 
pedagogih, sem pa zasledila nekaj raziskav, ki raziskujejo stališča do timskega dela pri 
strokovnjakih, katerih delovno področje je podobno področju dela socialnega pedagoga, 
na primer delo v skupnosti, specialni pedagog v šoli, delo v organizacijah, ki skrbijo za 
dobrobit ljudi (Farouk, 2010; Malone in Gallagher, 2010; Malone in McPherson, 2004). 
Kljub različnim raziskovalnim vzorcem se vse omenjene raziskave ukvarjajo s 
povezanostjo različnih vidikov izkušenj s timskim delom in s stališči do timskega dela. 
Vsem raziskavam je skupen rezultat, da je med izkušnjami timskega dela in stališči do 
timskega dela pozitivna korelacijska povezanost; prisotnost pozitivnih izkušenj s 
timskim delom naj bi napovedovala bolj pozitivno stališče do timskega dela in obratno: 
bolj pozitivna stališča vodijo k več prakse timskega dela. Omenjeni rezultati so sicer 
dobra smernica za nadaljnji razvoj in spodbujanje pozitivnih stališč do timskega dela, 
vendar je potrebno tu dodati, da na stališča ne vplivajo zgolj izkušnje, temveč tudi 
posameznikove osebnostne značilnosti, vpliv skupine in skupinske pripadnosti ter drugi 
dejavniki (Ule, 2009). 

V Sloveniji je bilo narejenih že kar nekaj raziskav o timskem delu. Pomen timskega 
dela za socialno pedagogiko sta raziskovala A. Kobolt in Jerebic (2002), vendar le za 
socialne pedagoge v stanovanjski skupini. V zadnjih letih je bilo narejenih tudi nekaj 
diplomskih del, ki obravnavajo timsko delo na različnih področjih socialno-
pedagoškega dela, vendar nobeno od njih ne obravnava stališč socialnih pedagogov do 
timskega dela. S tematiko timskega dela v vzgoji in izobraževanju se v Sloveniji največ 
ukvarja A. Polak. Raziskovala je tudi stališča do timskega dela, vendar je preučevala 
zlasti stališča vzgojiteljic in učiteljic v prvem razredu devetletke (Polak, 2003). Z 
raziskavo v okviru tega magistrskega dela smo želeli priti do raziskovalnih ugotovitev s 
področja stališč do timskega dela tudi na področju timskega dela socialnih pedagogov in 
študentov socialne pedagogike.   

 

5.2 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Cilj mojega magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšne so izkušnje zaposlenih socialnih 
pedagogov in študentov socialne pedagogike s timskim delom. Natančneje me je 
zanimalo, kakšne izkušnje imajo zaposleni socialni pedagogi in študenti socialne 
pedagogike s komunikacijo, evalvacijo, vlogami, cilji, konflikti, organizacijskimi pogoji 
v timu. Zanimalo me je tudi, v kakšnih timih delujejo zaposleni socialni pedagogi in 
študenti socialne pedagogike. Prav tako me je zanimalo, kako pogosto zaposleni 
socialni pedagogi in študenti socialne pedagogike delujejo v timu ter kako veliki so 
timi, v katerih običajno delujejo. Cilj moje raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšna so 
stališča zaposlenih socialnih pedagogov in študentov socialne pedagogike do timskega 
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dela ter kakšna je povezanost med izkušnjami s timskim delom in stališči do timskega 
dela pri zaposlenih socialnih pedagogih in študentih socialne pedagogike. 

 RV1: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi z organizacijskimi pogoji 
timskega dela? 

 RV2: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi z oblikovanjem in doseganjem 
ciljev v timu? 

 RV3: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi z zadovoljevanjem svojih potreb 
v timu? 

 RV4: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi z vlogami v timu? 
 RV5: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi s komunikacijo v timu? 
 RV6: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi s konflikti v timu? 
 RV7: Kakšne izkušnje imajo socialni pedagogi z evalvacijo v timu? 
 RV8: V kakšnih vrstah timov delujejo socialni pedagogi? 
 RV9: Kako pogosto socialni pedagogi delujejo v timu? 
 R10: Kako veliki so običajno timi,  v katerih sodelujejo socialni pedagogi? 
 R11: Koliko časa timi, v katerih sodelujejo socialni pedagogi, namenjajo 

timskemu delu? 
 RV12: Kakšna stališča imajo socialni pedagogi do timskega dela? 
 RV13: Kakšna je povezanost med izkušnjami socialnih pedagogov s timskim 

delom in njihovimi stališči do timskega dela? 

V okviru iskanja odgovorov na navedena raziskovalna vprašanja smo oblikovali tudi 
dve statistični hipotezi: 

 H1: Med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi so 
statistično pomembne razlike v njihovih stališčih do timskega dela; zaposleni 
socialni pedagogi imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela kot študenti 
socialne pedagogike. 

 H2: Med izkušnjami s timskim delom in stališči do timskega dela je pozitivna 
povezanost; študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi z bolj 
pozitivnimi stališči do timskega dela imajo tudi bolj pozitivne izkušnje s 
timskim delom. 
 

5.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

Uporabila sem deskriptivno, ne-eksperimentalno in kvantitativno metodo raziskovanja. 

 

5.3.1 Vzorec 
 

V raziskavi so sodelovali redni študenti socialne pedagogike, ki so v študijskem letu 
2015/2016 obiskovali četrti letnik prvostopenjskega programa socialne pedagogike, prvi 
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letnik drugostopenjskega programa socialne pedagogike in študenti socialne 
pedagogike, ki so v študijskem letu 2015/2016 imeli status absolventa ter socialni 
pedagogi, ki so zaposleni na različnih področjih socialno-pedagoškega dela. V celoti je 
anketni vprašalnik rešilo 109 anketirancev.  

V nadaljevanju predstavljam strukturo vzorca glede na spol, status in delovno dobo 
vprašanih (grafi 1-3): 

 

 

Graf 1: Predstavitev vzorca glede na spol anketirancev. 

V raziskavo je bilo vključenih skupno 109 študentov socialne pedagogike in zaposlenih 
socialnih pedagogov, od tega 18 moških, kar predstavlja 16,5% vprašanih, ter 91 žensk, 
to 83,5% sodelujočih. 

 

 

Graf 2: Predstavitev vzorca glede na status anketirancev. 

Med anketiranci je bilo 37 študentov socialne pedagogike, kar znaša 33,9% sodelujočih. 
Zaposlenih socialnih pedagogov je bilo 72, kar pomeni 66,1% vseh vprašanih. 
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Graf 3: Predstavitev vzorca glede na delovno dobo zaposlenih socialnih pedagogov. 

Na vprašanje o delovni dobi so anketiranci odgovarjali tako, da so obkrožili možen 
odgovor: 0 let, 1-5 let, 6-10 let, 11-15 let, 16-20 let ter več kot 20 let. Navodilo je bilo, 
da v primeru, da imajo delovne dobe manj kot šest mesecev, le-to zaokrožijo navzdol, v 
primeru delovne dobe šestih mesecev ali več pa zaokrožijo navzgor. Ker študenti 
socialne pedagogike še niso zaposleni in imajo nič let delovne dobe (študentskega dela 
pri raziskavi nisem upoštevala), sem v tem primeru obdelala podatke le za skupino 
zaposlenih socialnih pedagogov. Anketni vprašalnik je v celoti rešilo 72 socialnih 
pedagogov zaposlenih v praksi. Od teh ima 5 socialnih pedagogov manj kot šest 
mesecev delovne dobe, to pomeni 6,9%, 13 jih ima 1-5 let delovne dobe, kar predstavlja 
18,1% v raziskavi sodelujočih zaposlenih socialnih pedagogov. 25,0% vprašanih 
zaposlenih socialnih pedagogov, to pomeni 18 ljudi, v praksi deluje 6-10 let, 18,1% 
zaposlenih socialnih pedagogov, kar predstavlja 13 oseb, pa je na trg dela vključenih 
11-15let. 23 vprašanih zaposlenih socialnih pedagogov, to pomeni 31,5%, ima 16-20 let 
delovne dobe.  

 

5.3.2 Raziskovalni instrument 
 

Pri svojem raziskovanju sem uporabila vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh tematskih 
sklopov: ocenjevalne lestvice izkušenj s timskim delom in ocenjevalne lestvice stališč 
do timskega dela. Vprašalnik sem sestavila iz vprašalnikov različnih avtorjev (Adams, 
Simon in Ruiz, 2002; Pfaff in Huddleston, 2003; Thompson, Anitsal in Barrett, 2008; 
Farouk, 2010; Polak, 2012a). Oba dela vprašalnika temeljita na ocenjevalni lestvici 
Likertovega tipa. Anketiranci, ki so vprašalnik reševali, so pri ocenjevalni lestvici 
izkušenj s timskim delom zase ocenjevali, kako določena trditev za njih velja. Trditve 
so ocenjevali na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh ne drži) do 5 (pomeni popolnoma drži). 
Ocena opisanega vedenja in ravnanja nakazuje oceno izkušnje s timskim delom. Pri 
ocenjevalni lestvici stališč do timskega dela so anketiranci ocenjevali, kako se z neko 
trditvijo strinjajo, kjer 1 pomeni, da se sploh ne strinjajo, 5 pa pomeni popolno 
strinjanje. Ocena stališča nakazuje stopnjo strinjanja z navedenim stališčem.  

Prvi del vprašalnika vključuje ocenjevalno lestvico Izkušnje s timskim delom. Drugo 
vprašanje se nanaša na pogostost delovanja v timu, tretje pa sprašuje po številu ur, 
namenjenih timskemu delovanju v enem tednu. Pri četrtem vprašanju so anketiranci 
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odgovarjali, koliko članov šteje njihov tim. Peto in šesto vprašanje se nanašata na vrste 
timov, v katerih anketiranci delujejo. Pri petem vprašanju so lahko obkrožili več možnih 
odgovorov (v katerih timih vse delujejo), pri šestem vprašanju pa so odgovorili, v 
kakšnem timu delujejo najpogosteje. Sedmo vprašanje je v obliki ocenjevalne lestvice 
Stališča do timskega dela. V zadnjem delu vprašalnika so navedena še vprašanja o 
spolu, statusu, delovni dobi ter področju delovanja anketirancev.  

Ocenjevalna lestvica Izkušnje s timskim delom vsebuje sedem elementov: cilji tima, 
psihološki dejavniki v timu, vloge v timu, komunikacija v timu, soočanje s konflikti, 
evalvacija in organizacijski pogoji timskega dela. Trditve iz ocenjevalne lestvice 
Izkušnje s timskim delom združene v posamezni sklop izkušenj sem prikazala v tabeli 36 
(glej prilogo). 

Vrednost Cronbachovega koeficienta zanesljivosti α za ocenjevalno lestvico Izkušnje s 
timskim delom je 0,960 (tabela 312). Ker je njegova vrednost večja kot 0.8, lahko 
zaključimo, da je ta ocenjevalna lestvica dovolj zanesljiva. Vrednost Cronbachovega 
koeficienta α za ocenjevalno lestvico Stališča do timskega dela je 0,898 (tabela 32). Ker 
je vrednost Cronbachovega koeficienta zanesljivosti α tudi tukaj večja kot 0.8, je tudi 
lestvica Stališča do timskega dela dovolj zanesljiva. 

Pred zbiranjem podatkov sem vprašalnik razdelila petim naključnim študentom socialne 
pedagogike ter jih prosila za povratno informacijo razumljivosti in jasnosti vprašalnika. 
Menili so, da so trditve dovolj jasne in razumljive. 

 

5.3.3 Zbiranje podatkov 
 

Podatke o stališčih in izkušnjah s timskim delom zaposlenih socialnih pedagogov sem 
pridobila s pomočjo spletnega vprašalnika, ki sem ga poslala na elektronske naslove 
socialnih pedagogov in naslove institucij, kjer so socialni pedagogi zaposleni. 
Elektronske naslove in naslove institucij sem poiskala na spletnih straneh šol, vzgojnih 
zavodov, stanovanjskih skupin, centrov za socialno delo, prostovoljskih organizacij … 
Podatke o stališčih in izkušnjah s timskim delom študentov socialne pedagogike sem 
pridobila s pomočjo spletnega vprašalnika, ki sem ga poslala na elektronske naslove 
rednih študentov četrtega letnika prvostopenjskega programa socialne pedagogike,  
študentov prvega letnika drugostopenjskega programa socialne pedagogike ter 
študentov drugostopenjskega programa socialne pedagogike, ki imajo status absolventa. 
Zbiranje podatkov je potekalo od septembra 2015 do februarja 2016. 

 

5.3.4 Obdelava podatkov 
 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniških programov  SPSS in Microsoft Excel 
2010 ter jih oblikovala v grafe in tabele. Za vsako ocenjevalno lestvico sem izračunala 
aritmetične sredine in standardne odklone. Statistično pomembnost razlik v stališčih do 
timskega dela med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi 
sem testirala s t-preizkusom za neodvisne spremenljivke. Za izračun povezanosti med 
                                                
2 Glej prilogo. 
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samooceno izkušnje s timskim delom in stališči do timskega dela sem uporabila 
Pearsonov korelacijski koeficient. 

6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

6.1 IZKUŠNJE ŠTUDENTOV SOCIALNE PEDAGOGIKE IN 
ZAPOSLENIH SOCIALNIH PEDAGOGOV S TIMSKIM 
DELOM 

 

Timsko delo je priznan, strokovno utemeljen in uveljavljen pristop dela na socialno-
pedagoškem področju, zato me je zanimalo, kakšne izkušnje s timskim delom imajo 
študenti socialne pedagogike ter v praksi zaposleni socialni pedagogi. Zaradi lažje 
obdelave podatkov in večje preglednosti rezultatov sem trditve iz ocenjevalne lestvice 
Izkušnje s timskim delom združila v posamezne sklope izkušenj. Tabele, v katerih so 
prikazani podatki za celotno ocenjevalno lestvico Izkušnje s timskim delom (skupni 
rezultati ter rezultati za vsako skupino posebej) se nahajajo v prilogi (tabele 33, 34 in 
35). 

 

6.1.1 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov z 
organizacijskimi pogoji v timu 

 

Pri raziskovanju izkušenj s timskim delom me je najprej zanimalo, kakšne izkušnje z 
organizacijskimi pogoji za timsko delo imajo študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi (RV1). 

 
Tabela 1: Izkušnje anketirancev z organizacijskimi pogoji timskega dela 

 M σ 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na vse delovne obveznosti članov 
tima.  3,61 1,180 

Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  3,57 1,187 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti tima.  3,49 1,231 
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  3,28 1,204 
Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  3,13 1,244 
Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju.  3,08 0,908 
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 2,97 1,014 
Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 2,70 1,449 
 
Anketiranci so ocenili, da zanje najbolj pogosto drži trditev »Urnik srečanj našega tima 
si sproti prilagajamo glede na obveznosti članov tima« (M = 3,61), po njihovi oceni pa 
za njih najmanj pogosto drži trditev »Timska srečanja potekajo izven našega 
službenega/študijskega urnika« (M = 2,70). Odgovori anketirancev so bili najmanj 
razpršeni pri trditvi »Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju« (σ = 
0,908), najbolj razpršeni pa so bili pri trditvi »Timska srečanja potekajo izven našega 
službenega/študijskega urnika« (σ = 1,449). 
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Tabela 2: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov 
z organizacijskimi pogoji timskega dela 

 študenti zaposleni 
M σ M σ 

Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne 
obveznosti tima.  3,78 1,004 3,33 1,316 

Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na vse delovne 
obveznosti članov tima.  3,76 0,983 3,53 1,271 

Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 3,42 1,228 2,33 1,422 
Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju.  3,19 0,845 3,03 0,941 
Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  3,19 1,151 3,77 1,165 
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 2,97 0,971 2,97 1,042 
Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  2,95 1,224 3,23 1,253 
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  2,78 1,031 3,54 1,212 

 
Anketirani študenti socialne pedagogike so ocenili, da za njih najbolj pogosto drži 
trditev »Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti 
tima.« (M = 3,78). Po njihovi oceni pa za njih najmanj pogosto drži trditev »Naš tim se 
srečuje vedno v istem prostoru« (M = 2,78). Študenti socialne pedagogike so si bili 
najbolj enotni pri trditvi »Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju« (σ 
= 0,845), njihovi odgovori pa so bili najbolj razpršeni pri trditvi »Timska srečanja 
potekajo izven našega službenega/študijskega urnika« (σ = 1,228). 
 
Anketirani zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najbolj pogosto velja 
trditev »Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo« (M = 3,77),  najmanj 
pogosto pa za anketirane zaposlene socialne pedagoge, po njihovi oceni, velja trditev 
»Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika« (M = 2,33). 
Odgovori anketiranih zaposlenih socialnih pedagogov so bili najmanj razpršeni pri 
trditvi »Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju« (σ = 0,941), najbolj 
pa so bili razpršeni pri trditvi »Timska srečanja potekajo izven našega 
službenega/študijskega urnika« (σ = 1,422). 
 
Iz tabel 1 in 2 lahko razberemo, da si anketiranci pogosto prilagajajo urnik timskih 
srečanj glede na trenutne obveznosti članov zunaj tima oziroma glede na obveznosti 
tima. Pogosto je težko usklajevati različne druge obveznosti z obveznostmi tima. Nekdo 
je morda član več timov, člani tima imajo morda različni delavni čas oziroma različen 
urnik študijskih obveznosti. Nekateri člani imajo dodatna izobraževanja pa tudi zaradi 
družinskih obveznosti je včasih težko usklajevati srečanja tima. Menim, da je ravno 
zaradi tega dobro, da ima tim vnaprej določen okviren urnik srečanj, ki si ga sproti 
prilagaja glede na časovne zmožnosti članov tima in glede na trenutne obveznosti tima. 

Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da 
ima njihov tim pogosto primeren prostor za timska srečanja. Primeren prostor pa ni 
nujno vedno isti. Študenti socialne pedagogike so ocenili, da srečevanje tima v istem 
prostoru zanje najmanj pogosto drži, med tem ko so zaposleni socialni pedagogi ocenili, 
da za njihova timska srečanja zelo pogosto velja, da potekajo v istem prostoru. Če 
izhajam iz lastnih študijskih izkušenj, ugotavljam, da smo vsekakor večinoma našli 
primeren prostor za timska srečanja, vendar je bil ta prostor skoraj vedno drugje, saj mi 
nismo bili edini, ki smo iskali primeren prostor. Menim, da je pri tako velikem številu 
oseb v neki ustanovi, kot je študentov na fakulteti, zelo težko zagotoviti stalen prostor 
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za timska srečanja. Predstavljam si, da je v neki ustanovi, kjer so zaposleni socialni 
pedagogi, npr. v šoli ali pa v stanovanjski skupini, lažje najti stalni prostor za timska 
srečanja. Po izkušnjah s študijske prakse lahko sklepam, da so ti prostori največkrat 
različni kabineti ali pa pisarne. Glede na svoje študijske izkušnje in izkušnje s študijske 
prakse menim, da je za dobro timsko delovanje bolj kot stalen prostor pomemben 
primeren prostor za timska srečanja, torej prostor, kjer lahko tim nemoteno deluje. 

Po ocenah anketirancev njihova timska srečanja le redko potekajo izven študijskega 
oziroma službenega urnika. Raziskave kažejo, da študenti timsko delo vrednotijo bolj 
pozitivno, kadar je tudi del predavanj namenjen timskemu delu (Pfaff in Huddleston, 
2003). V raziskavi prej omenjenih avtorjev so sicer sodelovali le študenti, vendar lahko 
ugotovitve prenesemo tudi na delo zaposlenih strokovnih delavcev. Kadar timsko delo 
vključuje delo izven delovnika oziroma predavanj, je večja verjetnost, da bodo člani 
tima timsko delo vrednotili bolj negativno. Vsak član tima ima tudi svoje osebne 
interese in obveznosti (nekateri delujejo v več timih hkrati) in zato se težje dogovorijo 
za timsko srečanje izven delovnih/študijskih obveznostih. 

Organizacijski pogoji za timsko delo predstavljajo neke vrste temeljni pogoj za timsko 
delo, saj omogočajo večjo časovno predvidljivost, s tem manj osebnih stisk v zvezi z 
načrtovanjem timskega dela ter posredno prispevajo k večji osebni pripravljenosti 
pedagoških delavcev za delovanje v timu in k bolj pozitivnim stališčem do timskega 
dela (Polak, 2003). Na tem področju ima pomembno vlogo vodstvo organizacije, ki 
lahko z zagotavljanjem organizacijskih pogojev (npr. prostora in časa za timska 
srečanja) timskega dela le-to sistematično spodbuja ali pa zavira (Polak, 2007; Polak, 
2011). 

 

6.1.2 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov z 
oblikovanjem in doseganjem ciljev v timu 

 

Ko se tim oblikuje in se člani tima posvetijo timskemu načrtovanju, je pomembno, da 
člani opredelijo tudi cilje tima. Jasno definirani cilji tima so eden izmed osnovnih 
pogojev za uspešno delovanje tima. Prav zaradi tega me je pri raziskovanju izkušenj 
študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov s timskim delom 
zanimalo tudi, kakšne izkušnje imajo anketiranci z oblikovanjem in doseganjem ciljev 
timu (RV2).  

Tabela 3: Izkušnje anketirancev z oblikovanjem in doseganjem ciljev v timu 
 M σ 

Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  3,80 0,946 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  3,78 0,984 
Naš tim ima jasne cilje. 3,64 0,842 
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  3,62 0,897 
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  3,50 1,031 
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in osredotočen na 
delo.  3,50 0,884 

Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 3,44 0,910 
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  3,34 0,939 
Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  3,30 0,913 
 
Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi, ki so sodelovali v 
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raziskavi, so ocenili, da za njih najbolj pogosto velja trditev »Jasno razumem, kaj so 
cilji našega tima« (M = 3,8). Po oceni anketirancev pa za njih najmanj pogosto drži 
trditev »Člani našega tima se istovetijo s cilji tima« (M = 3,3). Anketiranci so si bili 
najbolj enotni pri trditvi »Naš tim ima jasne cilje« (σ = 0,842), njihovi odgovori pa so 
bili najbolj razpršeni pri trditvi »Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj« (σ 
= 1,031). 
 
Tabela 4: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov 

z oblikovanjem in doseganjem ciljev v timu 
 študenti zaposleni 

M σ M σ 
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  3,81 0,845 3,34 1,089 
Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  3,62 0,924 3,90 0,95 
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  3,57 0,899 3,64 0,901 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  3,54 0,96 3,54 0,937 
Naš tim ima jasne cilje. 3,49 0,901 3,72 0,802 
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in 
osredotočen na delo.  3,41 0,956 3,56 0,845 

Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  3,32 0,915 3,29 0,919 
Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 3,19 0,995 3,58 0,839 
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  2,97 0,833 3,90 0,98 
 
Anketirani študenti socialne pedagogike so ocenili, da za njih najbolj pogosto drži 
trditev »Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj« (M = 3,81). Po njihovi 
oceni pa za njih najmanj pogosto drži trditev »Cilji našega tima so pomembnejši od 
ciljev posameznih članov tima« (M = 2,97). Odgovori anketiranih študentov socialne 
pedagogike so bili najmanj razpršeni pri trditvi »Cilji našega tima so pomembnejši od 
ciljev posameznih članov tima« (σ = 0,833), najbolj pa pri trditvi »Člani našega tima so 
predani skupnim ciljem tima« (σ = 0,995). 
 
V raziskavi sodelujoči zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najbolj pogosto 
držita trditvi »Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima« in »Jasno razumem, 
kaj so cilji našega tima« (M = 3,90). Anketirani zaposleni socialni pedagogi so ocenili, 
da za njih najmanj pogosto drži trditev »Člani našega tima se istovetijo s cilji tima« (M 
= 3,29). Odgovori zaposlenih socialnih pedagogov so bili najmanj razpršeni pri trditvi 
»Naš tim ima jasne cilje« (σ = 0,802), najbolj pa so bili razpršeni pri trditvi »Cilje 
našega tima smo oblikovali člani tima skupaj« (σ = 1,089). 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da je pri dveh tretjinah trditev o ciljih v timu aritmetična 
sredina večja od 3,5 (in prav pri vseh trditvah je aritmetična sredina večja od 3), kar 
med drugim pomeni, da imajo timi, v katerih delujejo anketiranci, precej pogosto jasne 
cilje, ki jih vprašani tudi razumejo, cilji tima pa so povezani s poslanstvom tima. Iz tega 
lahko sklepam, da se anketirani socialni pedagogi v svojem timu pogovarjajo o ciljih 
tima. Jasno določeni cilji so predpogoj za uspešno in učinkovito timsko delo (Polak, 
2007), članom tima omogočajo, da ostajajo skoncentrirani na poslanstvo tima (Adams, 
Vena in Ruiz-Ulloa, 2002) in lažje soočanje s konflikti v timu (Bečaj, 2002). 

Zanimiva sta podatka, da študenti socialne pedagogike ocenjujejo, da skupno 
postavljanje ciljev za njih drži najbolj pogosto (tabela 4), medtem ko zaposleni socialni 
pedagogi ocenjujejo, da skupno postavljanje ciljev za njih drži skoraj najmanj pogosto 
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(tabela 4). Iz študentskih izkušenj sklepam, da se redko zgodi, da bi se študent pridružil 
že obstoječemu timu. Navadno se timi študentov socialne pedagogike oblikujejo zaradi 
študijskih obveznosti (npr. seminarji in seminarske naloge), kar pomeni, da vsi člani 
hkrati postanejo člani nekega tima. Predstavljam si, da je v praksi ravno obratno. 
Zaposleni socialni pedagog lahko postane član že obstoječega tima (npr. se nekje na 
novo zaposli). Predvidevam, da ostali člani tima ciljev takrat ne opredeljujejo na novo, 
temveč jih novemu članu samo predstavijo oziroma po potrebi samo dopolnijo. 

 

6.1.3 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov z 
zadovoljevanjem potreb v timu 

 

Ljudje smo socialna bitja in s članstvom v skupinah lahko zadovoljujemo različne 
potrebe. V svoji raziskavi sem se med drugim spraševala, kakšne izkušnje imajo 
študenti socialne pedagogik in zaposleni socialni pedagogi z zadovoljevanjem potreb v 
timu (RV3). 

Tabela 5: Izkušnje anketirancev z zadovoljevanjem potreb v timu 
 M σ 

V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  3,93 0,887 
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 3,87 0,802 
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  3,81 0,892 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  3,79 0,972 
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  3,79 0,932 
V našem timu se počutim varno. 3,75 1,024 
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev. 3,67 0,939 
V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 3,59 0,948 
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  3,57 1,001 
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  3,50 0,975 
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  3,50 0,884 
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 3,35 1,038 
 

Anketiranci so ocenili, da za njih najbolj pogosto velja trditev »V našem timu zlahka 
prosim druge člane za pomoč« (M = 3,93), najmanj pogosto pa za njih drži trditev »V 
našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo« (M = 3,35). Odgovori 
anketirancev so bili najmanj razpršeni pri trditvi »V našem timu člani podpiramo drug 
drugega« (σ = 0,802), najbolj pa so variirali pri trditvi »V našem timu se o težavah in 
problemih odkrito pogovarjamo« (σ = 1,038). 

Tabela 6: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov z 
zadovoljevanjem potreb v timu 

 študenti zaposleni 
M σ M σ 

V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  3,78 1,004 4,00 0,816 
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 3,70 1,024 3,96 0,647 
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev.  3,70 0,939 3,66 0,946 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  3,59 1,013 3,89 0,941 
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  3,59 1,066 3,89 0,843 
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  3,57 0,899 3,94 0,866 
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V našem timu se počutim varno. 3,49 1,216 3,89 0,887 
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  3,38 1,01 3,57 0,809 
V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 3,32 1,156 3,73 0,792 
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  3,32 1,132 3,70 0,906 
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  3,16 0,928 3,69 0,956 
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 3,08 1,064 3,49 1,004 

 

V raziskavi sodelujoči študenti socialne pedagogike so ocenili, da za njih najbolj 
pogosto velja trditev »V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč« (M = 3,78). 
Hkrati so ocenili, da za njih najmanj pogosto drži trditev »V našem timu se o težavah in 
problemih odkrito pogovarjamo« (M = 3,08). Odgovori zaposlenih socialnih pedagogov 
so bili najbolj enotni pri trditvi »Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene« (σ = 
0,899), najbolj pa so bili njihovi odgovori razpršeni pri trditvi »Če naredim napako, me 
v našem timu ne bodo obsojali« (σ = 1,132). 

Sodelujoči zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najbolj pogosto drži trditev 
»V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč« (M = 4,00), najmanj pogosto pa 
po njihovi oceni drži trditev »V našem timu se o težavah in problemih odkrito 
pogovarjamo« (M = 3,49). Odgovori zaposlenih socialnih pedagogov so bili najmanj 
razpršeni pri trditvi »Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti« (σ = 
0,809), najbolj pa so bili razpršeni pri trditvi »V našem timu se o težavah in problemih 
odkrito pogovarjamo« (σ = 1,004). 
 
Po podatkih iz tabel 5 in 6 anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi svoje izkušnje z zadovoljevanjem potreb v timu ocenjujejo precej pozitivno, 
saj ima velika večina odgovorov aritmetično sredino večjo kot 3, poleg tega se vrednosti 
aritmetičnih sredin zelo malo razlikujejo. Iz tega sklepam, da se obe skupini 
anketirancev v svojih timih dobro počutijo. Obe skupini anketiranih sta najbolje ocenili 
trditev, da lahko druge zlahka prosijo za pomoč. To pomeni, da se anketiranci lahko 
zanesejo na druge člane tima. Zmožnost, da se na nekoga zanesemo, je pravzaprav 
občutek zaupanja, ki izhaja iz naše potrebe po varnosti (Polak, 2007). Sklenem lahko, 
da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi v svojih timih 
dobro zadovoljujejo potrebo po varnosti. Anketiranci torej menijo, da zlahka prosijo za 
pomoč druge člane tima, hkrati so v raziskavi potrdili, da v timu podpirajo drug 
drugega, v čemer bi lahko prepoznali medsebojno povezanost, ki je prav tako 
pomemben psihološki dejavnik v timu (Polak, 2007).  
 
Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da se v njihovih 
timih najmanj pogosto odkrito pogovarjajo o težavah in problemih. Če bi bili ostali 
rezultati odgovorov v tem sklopu slabši oziroma bi aritmetične vrednosti bile precej 
manjše od tri (na ocenjevalni lestvici izkušenj to pomeni, da trditev o neki njihovi 
izkušnji redko drži), bi sklepala, da se socialni pedagogi v svojih timih ne počutijo 
dovolj varne oziroma, da njihova potreba po sprejetosti ni zadovoljena. Zadovoljena 
potreba po sprejetosti pomeni, da nas člani tima sprejemajo take, kot smo, mi pa lahko 
brez bojazni pred zasmehovanjem izrazimo svoja čustva in občutke, nestrinjanja, 
napetosti in odkrito spregovorimo o težavah (Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002; Bečaj, 
2002; Polak, 2007). Podatki iz tabel 5 in 6 kažejo, da anketiranci dokaj pozitivno 
ocenjujejo dejstvo, da jih v timu ne obsojajo, če naredijo napako. To pomeni, da jih tim 
sprejema oziroma v timu lahko zadovoljujejo potrebo po sprejetosti. Ker so anketiranci 
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izkušnje z zadovoljevanjem potreb v timu ocenili zelo pozitivno, sklepam, da se v timih 
manj pogosto odkrito pogovarjajo o težavah in problemih zato, ker jim enostavno 
zmanjka časa za (sprotno) evalvacijo in ne kar bi ne imeli občutka varnosti.  

 

6.1.4 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov z 
vlogami v timu 

 

Ljudje v življenju prevzemamo različne vloge, prav tako jih prevzemamo, kadar 
delujemo v timu. Pri raziskovanju izkušenj študentov socialne pedagogike in zaposlenih 
socialnih pedagogov s timskim delom me je tudi zanimalo, kakšne izkušnje z vlogami v 
timu imajo anketiranci (RV4). 

Tabela 8: Izkušnje anketirancev z vlogami v timu 
 M σ 

Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  4,12 ,883 
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. 3,86 ,733 
Poznam naloge drugih članov v našem timu.  3,79 ,858 
Vsi člani našega tima delamo dobro.  3,64 ,956 
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 3,51 ,922 
V našem timu delujemo usklajeno. 3,40 ,933 
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 3,36 ,915 
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  3,14 1,068 
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  3,11 1,022 
V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  2,58 1,259 
 
Anketiranci so ocenili, da za njih najbolj pogosto velja trditev »Razumem, kakšne so 
moje naloge znotraj tima« (M = 4,12). Hkrati so ocenili, da za njih najmanj pogosto 
velja trditev »V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela« (M = 
2,58). Odgovori anketirancev so bili najmanj razpršeni pri trditvi »Drugim članom 
našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev« (σ = 0,733), najbolj 
pa so variirali pri trditvi »V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega 
dela« (σ = 1,259). 
 
Tabela 9: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov 

z vlogami v timu 
 študenti zaposleni 

M σ M σ 
Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  3,89 1,075 4,24 0,746 
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali 
zadolžitev.  3,86 0,713 3,86 0,748 

Poznam naloge drugih članov v našem timu.  3,57 0,867 3,9 0,837 
Vsi člani našega tima delamo dobro.  3,46 1,095 3,73 0,867 
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  3,3 1,222 3,06 0,976 
V našem timu delujemo usklajeno. 3,27 1,018 3,46 0,884 
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 3,27 1,071 3,63 0,815 
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 3,19 1,076 3,46 0,811 
V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  3,08 1,362 2,31 1,123 
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  2,81 1,126 3,27 0,931 
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Študenti socialne pedagogike, ki so sodelovali v raziskavi, so ocenili, da za njih najbolj 
pogosto velja trditev »Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima« (M = 3,89), 
najmanj pogosto pa po njihovi oceni velja trditev »V našem timu je delo enakomerno 
razdeljeno« (M = 2,81). Odgovori anketiranih študentov socialne pedagogike so 
najmanj variirali pri trditvi »Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi 
njihovih idej in/ali zadolžitev« (σ = 0,713), najbolj pa so variirali pri trditvi »V našem 
timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela« (σ = 1,362). 

Anketirani zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najbolj pogost drži trditev 
»Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima« (M = 4,24), hkrati so ocenili, da za 
njih najmanj pogosto velja trditev »V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi 
svojega dela« (M = 2,31). Odgovori zaposlenih socialnih pedagogov so bili najmanj 
razpršeni pri trditvi »Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima« (σ = 0,746), 
najbolj pa so bili njihovi odgovori razpršeni pri trditvi »V našem timu se vedno najde 
nekdo, ki ne opravi svojega dela« (σ = 1,123). 

V raziskavi sodelujoči študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi so 
ocenili, da svoje naloge znotraj tima zelo dobro razumejo, prav tako naj bi po njihovih 
ocenah dobro poznali tudi naloge preostalih članov tima (tabeli 8 in 9). Iz tega lahko 
sklepam, da so naloge v njihovih timih jasno določene, s tem pa so definirane tudi 
vloge. Jasne vloge in jasno razdeljene naloge pa so pomemben element uspešnega in 
učinkovitega timskega dela (Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002; Polak, 2007).  

Glede na oceno izkušenj anketirancev, člani njihovih timov delajo dobro, saj imajo 
anketiranci najmanj izkušenj s tem, da kateri od članov ne opravlja (opravi) svojega 
dela (tabela 8). To je še ena potrditev, da so vloge v timih, v katerih sodelujejo 
anketiranci, dobro definirane, saj kadar vloge in s tem naloge  v timu niso jasno 
opredeljene, lahko pride do tega, da nekdo svojega dela ne opravi, a si kljub temu lasti 
zasluge za uspeh tima (Polak, 2007; Pieterse in Thompson, 2010).  

Izpostavila bi še eno zanimivost. Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi so pri oceni izkušenj z vlogami v timu ocenili, da pogosto pomagajo 
ostalim članom tima. Dobljeni rezultati se ujemajo z rezultati iz tabel 5 in 6, kjer so 
anketiranci ocenili, da lahko v timu zlahka prosijo za pomoč. Torej po eni strani so 
anketiranci ocenili, da se v timu lahko obrnejo po pomoč na druge člane tima, po drugi 
strani pa tudi sami pomagajo drugim članom. Gre torej za medsebojno povezanost in 
medsebojno pomoč med člani tima, kar le še potrdi ugotovitev, da anketiranci zaupajo 
drugim članom njihovega tima. 

 

6.1.5 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov s 
komunikacijo v timu 

 

V svojem magistrskem delu sem želela pri študentih socialne pedagogike in zaposlenih 
socialnih pedagogih raziskati tudi njihove izkušnje s komunikacijo v timu (RV5). 

Tabela 10: Izkušnje anketirancev s komunikacijo v timu 
 M σ 

Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago.  4,07 0,865 
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V našem timu upoštevamo nove ideje.  3,94 0,950 
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.  3,78 1,049 
V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 3,61 0,771 
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo kompromis. 3,38 0,886 
V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v 
timu.   3,17 1,120 

Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 1,21 0,683 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost.  1,17 0,609 
 
Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za 
njih najbolj velja trditev »Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati 
druge za dodatno razlago« (M = 4,07). Najmanj pa, po njihovi oceni, za njih velja 
trditev »Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično 
pripadnost« (M = 1,17). Prav pri tej trditvi so si bili anketiranci tudi najbolj enotni (σ = 
0,609). Odgovori anketirancev so najbolj variirali pri trditvi »V našem timu ustno in/ali 
pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu« (σ = 1,120). 

 

 
 študenti zaposleni 

M σ M σ 
Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za 
dodatno razlago.  3,92 0,829 4,16 0,879 

V našem timu upoštevamo nove ideje.  3,70 1,102 4,06 0,843 
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si 
mnenja.  3,54 1,145 3,90 0,98 

V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 3,38 0,828 3,73 0,716 
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo 
kompromis. 3,27 0,769 3,44 0,942 

V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino 
dela in/ali odnosi v timu.   3,16 1,143 3,17 1,116 

Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 1,30 0,777 1,16 0,629 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično 
pripadnost.  1,22 0,712 1,14 0,55 

 
Anketirani študenti socialne pedagogike so ocenili, da za njih najbolj velja trditev »Če 
česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago« 
(M = 3,92).  Po njihovi oceni pa za njih najmanj velja trditev »Neprijetno mi je 
komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost« (M = 1,22). Prav pri tej 
trditvi so si bili anketirani študenti socialne pedagogike tudi najbolj enotni (σ = 0,712). 
Odgovori anketiranih študentov socialne pedagogike so bili najbolj razpršeni pri trditvi 
»V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.« (σ = 
1,145). 
 
Anketirani zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najbolj velja trditev »Če 
česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago« 
(M = 4,16). Zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najmanj velja trditev  
»Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost« (M = 
1,14). Prav pri tej trditvi so si bili anketirani zaposleni socialni pedagogi tudi najbolj 
enotni (σ = 0,550). Odgovori anketiranih zaposlenih socialnih pedagogov so najbolj 

Tabela 11: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov 
s komunikacijo v timu 
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variirali pri trditvi »V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z 
vsebino dela in/ali odnosi v timu« (σ = 1,116). 

Raziskava je pokazala, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi izkušnje s komunikacijo v timu ocenjujejo pozitivno. Rezultati iz tabel 10 in 
11 kažejo, da obema skupinama anketirancev, študentom in zaposlenim, ni težko 
vprašati drugih članov tima za dodatno razlago. Iz tega sklepam, da se anketiranci v 
timih, v katerih delujejo, počutijo varno in sproščeno, brez strahu, da bi se jim kdo 
posmehoval, ker potrebujejo dodatno pojasnilo in razlago. Sodelujoči v raziskavi druge 
člane tima brez težav prosijo za dodatno razlago, kar je skladno tudi s prej navedeno 
ugotovitvijo, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi 
zlahka prosijo druge člane za pomoč (tabeli 5 in 6).  

Podatki iz tabel 10 in 11 kažejo, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi načeloma nimajo težav oz jim ni neprijetno komunicirati s člani tima, 
ki so nasprotnega spola in/ali druge etnične pripadnosti. To me sploh ne preseneča. 
Presenetili bi me nasprotni rezultati, saj se socialni pedagogi pri svojem delu pogosto 
srečujejo tako z osebami nasprotnega spola, kakor tudi z osebami druge etnične 
pripadnosti. Vsak diplomant Univerze v Ljubljani naj bi s študijem pridobil oziroma 
razvil komunikacijske kompetence, ki zajemajo tudi komuniciranje z nasprotnim 
spolom in ljudmi drugih etnij (Kobolt in Dekleva, 2006). Dobljeni rezultati potrjujejo, 
da omenjene kompetence študij socialne pedagogike zagotavlja. 

 

6.1.6 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov s 
konflikti v timu 

 

V timu prihaja do številnih interakcij med člani tima. Pogosto se tudi zgodi, da se člani 
tima o nečem ne strinjajo, kar lahko povzroči konflikt. V magistrskem delu me je 
zanimalo tudi, kakšne izkušnje imajo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi s konflikti v timu (RV6). 

Tabela 12: Izkušnje anketirancev s konflikti v timu 
 M σ 

V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile 
sprejemljive za vse člane tima.   3,71 0,880 

Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj. 3,50 0,915 
V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  3,37 1,055 
V našem timu konflikte rešujemo sproti.  3,36 1,092 
V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo. 3,21 0,911 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom.  2,00 1,037 
 
Anketiranci so ocenili, da zanje najbolj pogosto drži trditev »V našem timu si 
prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive za 
vse člane tima« (M = 3,71). Hkrati so ocenili, da za njih najmanj pogosto drži trditev 
»Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom« 
(M = 2,00). Odgovori anketirancev so bili najmanj razpršeni pri trditvi »V našem timu 
si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive 
za vse člane tima« (σ = 0,880), najbolj pa so bili razpršeni pri trditvi »V našem timu 
konflikte rešujemo sproti« (σ = 1,092). 
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Tabela 13: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov 
s konflikti v timu 

 študenti zaposleni 
M σ M σ 

V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne 
probleme, ki bi bile sprejemljive za vse člane tima.   3,68 1,082 3,73 0,76 

V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo. 3,32 1,002 3,16 0,862 
V našem timu konflikte rešujemo sproti.  3,22 1,228 3,43 1,015 
Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj 
povezali med seboj. 3,05 0,848 3,73 0,867 

V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  2,97 1,04 3,58 1,009 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro 
nadaljujemo z delom.  2,27 1,146 1,86 0,952 

 
Študenti socialne pedagogike, ki so sodelovali v raziskavi, so ocenili, da za njih najbolj 
pogosto drži trditev »V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za 
skupne probleme, ki bi bile sprejemljive za vse člane tima.« (M = 3,68). Hkrati so 
ocenili, da za njih najmanj pogosto velja trditev »Strinjanje z ostalimi član izrazim le z 
namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom« (M = 2,27). Odgovori anketiranih 
študentov socialne pedagogike so najmanj variirali pri trditvi »Kadar razrešimo določen 
konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj« (σ = 0,848), najbolj pa 
so bili razpršeni pri trditvi »V našem timu konflikte rešujemo sproti« (σ = 1,228). 
 
Zaposleni socialni pedagogi, ki so sodelovali v raziskavi, so ocenili, da za njih najbolj 
pogosto držita trditvi »Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu 
bolj povezali med seboj« in »V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev 
za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive za vse člane tima« (M = 3,73), hkrati pa so 
ocenili, da za njih najmanj pogosto velja trditev »Strinjanje z ostalimi član izrazim le z 
namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom« (M = 1,86). Odgovori anketiranih 
zaposlenih socialnih pedagogov so bili najmanj razpršeni pri trditvi »V našem timu si 
prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive za 
vse člane tima« (σ = 0,760), najbolj pa so bili odgovori razpršeni pri trditvi »V našem 
timu konflikte rešujemo sproti« (σ = 1,015). 
 
Obe skupini anketirancev ocenjujeta, da v njihovih timih precej pogosto strmijo k 
oblikovanju rešitev za skupne probleme, ki bi bile za vse sprejemljive (tabeli 12 in 13). 
To pomeni, da skušajo upoštevati drug drugega in so pripravljeni sklepati kompromise. 

Sodelujoči v raziskavi so ocenili, da se z neko stvarjo le redko strinjajo samo zato, da bi 
tim nadaljeval svoje delo. Iz tega sklepam, da svoja mnenja izražajo, pa čeprav so si 
nasprotujoča. Na podobno ugotovitev kažejo tudi podatki iz tabel 10 in 11, kjer so tako 
študenti socialne pedagogi kot tudi zaposleni socialni pedagogi ocenili, da lahko v 
njihovih timih zelo pogosto sproščeno izražajo različna, tudi nasprotujoča si mnenja. 
Menim, da je to odraz samega načina študija, kjer so nas profesorji vse skozi spodbujali 
h kritični presoji in izražanju svojega mnenja. Konstruktivno izražanje lastnega mnenja 
pa je tudi ena izmed generičnih kompetenc, ki naj bi jih med študijem razvil vsak, ki 
zaključi visokošolski študij (Kobolt in Dekleva, 2006). 

Izpostavila bi tudi podatek, da so študenti socialne pedagogike ocenili, da se v njihovih 
timih odkrito o konfliktih ne pogovarjajo pogosto (tabela 13). Razlog za tak rezultat je 
morda v tem, da študenti delujejo predvsem v kratkotrajnejših timih (npr. ko pripravijo 
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seminarsko nalogo in opravijo predstavitev, tim razpade), v katerih se morda še ne 
počutijo dovolj varne, da bi lahko prevzeli tveganje in jasno izrazili nestrinjanje 
oziroma kritiko. Na drugi strani pa so zaposleni socialni pedagogi ocenili, da se v 
njihovih timih o konfliktih pogosto odkrito pogovarjajo (tabela 13). Zaposleni socialni 
pedagogi pa za razliko od študentov načeloma delujejo v timih, ki trajajo dlje časa (npr. 
vsaj eno šolsko leto). Kadar tim skupaj deluje dlje časa, je proces oblikovanja tima že 
napredoval in temu primerna je večja verjetnost, da se bodo člani tima počutili dovolj 
varno, da brez strahu izrazijo svoje nestrinjanje. Torej, dlje časa tim deluje skupaj, večja 
je možnost za konstruktivno reševanje konfliktov (Buljac Samardžić, 2012). 

 

6.1.7 Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov z 
evalvacijo v timu 

 

Timska evalvacija je zadnja, a kljub temu zelo pomembna, etapa timskega dela. 
Omogoča nam vpogled v naše delovanje in predstavlja priložnost za nadaljnji strokovni 
razvoj. Pri raziskovanju izkušenj študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih 
pedagogov s timskim delom me je tako zanimalo tudi, kakšne so njihove izkušnje z 
evalvacijo v timu (RV7). 

 
 
 

 
Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za 
njih najbolj pogosto drži trditev »Od drugih članov našega tima dobivam koristne 
povratne informacije« (M = 3,79). Anketiranci so ocenili, da za njih najmanj pogosto 
velja trditev »V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima« (M = 
2,62). Odgovori anketirancev so bili najmanj razpršeni pri trditvi »Od drugih članov 
našega tima dobivam koristne povratne informacije« (σ = 0,898), najbolj pa so bili 
razpršeni pri trditvi »V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja 
problemov« (σ = 1,077). 
 
Tabela 15: Izkušnje študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov 

z evalvacijo v timu 
 študenti zaposleni 

M σ M σ 
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih 
spoznanj.  3,65 1,033 3,56 0,911 

Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  3,62 1,114 3,89 0,753 
V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  3,14 1,134 3,39 1,007 
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  2,97 1,118 3,01 0,993 
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  2,84 1,068 2,66 0,991 

Tabela 14: Izkušnje anketirancev z evalvacijo v timu 
 M σ 

Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  3,79 ,898 
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj. 3,59 ,951 
V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  3,31 1,054 
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  3,00 1,032 
V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov.  2,91 1,077 
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  2,72 1,017 
V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   2,62 ,968 
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V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja 
problemov.  2,81 1,151 2,96 1,042 

V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   2,73 1,071 2,56 0,911 

 
Anketirani študenti socialne pedagogike so ocenili, da za njih najbolj pogosto drži 
trditev »Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj« (M 
= 3,65), hkrati so ocenili, da za njih najmanj pogosto velja trditev »V našem timu 
spremljamo in analiziramo odnose med člani tima« (M = 2,73). Odgovori anketiranih 
študentov socialne pedagogike so najmanj variirali pri trditvi »Napake in/ali neuspehi 
pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj« (σ = 1,033), najbolj pa so variirali 
pri trditvi »V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov« (σ 
= 1,151). 
 
Anketirani zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da za njih najbolj pogosto drži trditev 
»Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije« (M = 3,89), 
hkrati so ocenili, da za njih najmanj pogosto velja trditev »V našem timu spremljamo in 
analiziramo odnose med člani tima« (M = 2,56). Odgovori zaposlenih socialnih 
pedagogov so bili najmanj razpršeni pri trditvi »Od drugih članov našega tima dobivam 
koristne povratne informacij« (σ = 0,753), najbolj pa so bili odgovori anketiranih 
zaposlenih socialnih pedagogov razpršeni pri trditvi »V našem timu spremljamo in 
analiziramo strategije reševanja problemov« (σ = 1,042). 
 
Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da od drugih 
članov tima pogosto dobivajo koristne povratne informacije (tabela 14). Iz tega 
sklepam, da je njihova evalvacija vsaj delno načrtovana, saj nam nenačrtovana 
evalvacija vedno ne omogoča povratnih informacij od vseh članov tima (Polak, 2007). 
Čeprav so anketiranci ocenili, da pogosto dobijo koristne informacije od drugih članov 
tima, so druge njihove ocene izkušenj, povezane z evalvacijo, precej nizke (tudi glede 
na ocene vseh izkušenj skupaj – tabela 24 v prilogi). To pomeni, da imajo z evalvacijo 
manj pogoste izkušnje oziroma imajo manj pogoste izkušnje z enim vidikom evalvacije. 
A. Polak (2007, 2012a) navaja, da lahko timsko delo evalviramo na dveh ravneh. Na 
prvi ravni je potrebno evalvirati delo, pri čemer se analizira, oblikovanje in doseganje 
ciljev tima ter kateri so morebitni razlogi za nerealizacijo ciljev. Ovrednoti se tudi 
uporabljene metode dela. Drugo raven evalvacije timskega dela pa predstavlja 
evalvacija dogajanja znotraj tima. Na tej ravni je potrebno analizirati odnose, 
komunikacijo, medsebojno zaznavanje ter strategije reševanja problemov (prav tam). 
Podatki iz tabele 14 kažejo, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi sicer imajo izkušnje z evalvacijo, tako z evalvacijo dela kakor tudi z 
evalvacijo dogajanja v timu, vendar so slednji dali dokaj nizke ocene. Anketiranci 
redkeje spremljajo, analizirajo in evalvirajo strategije reševanja problemov, 
komunikacijo med člani ter odnose znotraj tima, kakor pa samo delo tima. 
Predvidevam, da za evalvacijo skupinske dinamike v timu največkrat zmanjka časa, 
zaradi drugih obveznosti tima oziroma obveznosti članov tima izven tima. Menim, da 
tako študenti socialne pedagogike kakor tudi zaposleni socialni pedagogi potrebujejo 
dodatne usmeritve in spodbude pri evalvaciji, natančneje pri evalvaciji dinamike v timu. 
S. Žorga in A. Kobolt (2006) menita, da lahko evalvacijo v timu spodbudimo s 
procesom supervizije, ki nam omogoča, da preko lastnih izkušenj prihajamo do novih 
strokovnih in osebnostnih spoznanj, da integriramo izkušnje s teoretičnim znanjem ter 
se razbremenimo stresov in napetosti. 
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Na pomanjkanje izkušenj študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih 
pedagogov z evalvacijo dogajanja v timu kažejo tudi podatki iz tabele 5, kjer so 
anketiranci ocenili, da se izmed vseh izkušenj, povezanih z zadovoljevanjem potreb v 
timu, v njihovem timu najmanj pogosto odkrito pogovarjajo o težavah in problemih.  
 

6.1.8 Timi, v katerih delujejo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi 

 

V strokovni literaturi lahko zasledimo veliko vrst timov. Ker je področje socialno-
pedagoškega dela zelo široko, me je zanimalo v katerih timih anketiranci delujejo 
(RV8).  

V vprašalnik, s katerim sem pridobila podatke, sem vključila enajst opredelitev tima3. 
Anketiranci so pri petem vprašanju označili, v katerih timih delujejo (možnih je bilo več 
odgovorov), pri šestem vprašanju pa so morali označiti, v kakšnemu timu delujejo 
najpogosteje.  

Tabela 16: Timi, v katerih delujejo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi 

vrsta tima je član tima ni član tima skupaj 
f % f % f % 

demokratični tim 60 55,0 49 45,0 109 100,0 
sinergijski tim 58 53,2 51 46,8 109 100,0 
interdisciplinarni tim 51 46,8 58 53,2 109 100,0 
transdisciplinarni tim 49 45,0 60 55,0 109 100,0 
tim, usmerjen k nalogi 25 22,9 84 77,1 109 100,0 
klasični tim 18 16,5 91 93,5 109 100,0 
multidisciplinarni tim 16 14,7 93 85,3 109 100,0 
liberalni tim 12 11,0 97 89,0 109 100,0 
delovni tim 10 9,2 99 90,8 109 100,0 
vodstveni tim 6 5,5 103 94,5 109 100,0 
avtokratski tim 2 1,8 107 98,2 109 100,0 
 

Raziskava je pokazala, da so timi, v katerih delujejo anketiranci vseh v teoriji navedenih 
vrst. Največji delež anketirancev, to je 55%, je navedlo, da deluje v demokratičnih 
timih. Po pogostosti sledijo sinergijski timi, v katerih deluje 53,2% vseh anketirancev 
ter interdisciplinarni timi, v katere je vključenih 46,8% sodelujočih v raziskavi. Najmanj 
anketirancev deluje v avtokratskih timih, zgolj 1,8%, v vodstvenih timih sodeluje jih 
5,5% ter v delovnih timih 9,2% anketirancev. 

Tabela 17: Timi, v katerih socialni pedagogi delujejo najpogosteje 

vrsta tima f % 

intersdisciplinarni tim 20 18,3 
demokratični tim 17 15,6 
transdisciplinarni tim 16 14,7 
sinergijski tim 13 11,9 

                                                
3 Gl. poglavje 3.3 Vrste timov. 
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tim, usmerjen k nalogi 13 11,9 
multidisciplinarni tim 12 11,0 
klasični tim 7 6,4 
liberalni tim 6 5,5 
vodstveni tim 3 2,8 
delovni tim 2 1,8 
avtokratski tim 0 0,0 
skupaj 109 100,0 

 

Iz tabele 16  lahko razberemo, da socialni pedagogi pogosto delujejo v več različnih 
timih hkrati. V empiričnem delu me je, poleg tega, v kakšnih timih vse delujejo ocialne 
pedagogike in zaposleni socialni pedagogi, zanimalo tudi, v katerem delujejo 
najpogosteje. Rezultati v tabeli 17 so pokazali, da anketiranci najpogosteje delujejo v 
interdisciplinarnih timih. Tak odgovor je podalo 18,3%  anketirancev. Sodelujoči v 
raziskavi so pogosto člani  demokratičnih (15,6% anketirancev) ter transdisciplinarnih 
timov (14,7%  anketirancev). Podatki iz tabele 22 sicer kažejo, da nekateri sodelujejo v 
avtokratskih timih, iz tabele 23 pa lahko ugotovimo, da anketiranci v avtokratskih timih 
ne delujejo pogosto. Anketiranci najmanj pogosto delujejo v delovnih (1,8%) ter 
vodstvenih timih (2,8%). 

Podatki iz tabel 16 in 17 kažejo, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi delujejo v različnih vrstah timov, a hkrati ugotovimo, da nobena vrsta 
tima med anketiranci izrazito ne prevladuje, kar kaže na to, da je področje socialno-
pedagoškega dela res zrlo raznoliko. Na to opozarja tudi Kranjčan (2007), ki navaja, da 
socialni pedagogi delujejo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, prevzgojnem 
domu, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na področju sociale, 
zdravstva ter tudi na področju nevladnih organizacij. 

Sodeč po podatkih iz tabel 16 in 17 socialni pedagogi zelo podobno pogosto delujejo v 
interdisciplinarnih, demokratičnih, transdisciplinarnih, sinergijskih, multidisciplinarnih 
timih ter v timih, ki so usmerjeni k nalogi. To nas lahko opozarja, da so si nekatera 
poimenovanja timov glede na vrsto med seboj podobna in je težko točno razlikovati 
med njimi. Tako na primer Brajša (1995) opisuje demokratičen tim kot tim, v katerem 
je vodja zgolj koordinator, za tim pa sta značilni medsebojna povezanost in 
ustvarjalnost. Hkrati lahko v literaturi zasledimo, da je ustvarjalnost značilna tudi za 
interdisciplinarni tim, medsebojna povezanost članov pa za transdisciplinarni tim 
(Praper, 2001; Heinemann in Zeiss, 2002, v Buljac Samardžić, 2012) kot tudi za 
sinergijski tim (Ammelburg, 1993, v Brajša, 1995). Na omenjene rezultate je lahko 
vplivalo to, kako so si anketiranci opis tima interpretirali oziroma to, kako doživljajo 
tim, v katerem delujejo.  

 

6.1.9 Pogostost timskega dela študentov socialne pedagogike in zaposlenih 
socialnih pedagogov  

 

Delo socialnega pedagoga je zelo razgibano in večinoma vključuje timski pristop. V 
raziskovalnem delu magistrskega dela me je zanimalo tudi, kako pogosto anketiranci 
delujejo v timu (RV9). 
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Tabela 18: Kako pogosto študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi 
delujejo v timu? 

pogostost delovanja v timu f % 
več kot enkrat na teden 34 31,2 
vsak dan 28 25,7 
enkrat na teden 19 17,4 
dvakrat na mesec 17 15,6 
enkrat na mesec 9 8,3 
redko, nekajkrat na leto 2 1,8 
skupaj 109 100,0 

 

Največ anketirancev (31,2% ) v timu deluje več kot enkrat na teden. 25,7% sodelujočih 
v raziskavi se timsko udejstvujejo vsak dan. Enkrat na teden timsko deluje 17,4% 
anketirancev. 15,6%  sodelujočih v raziskavi v timu deluje vsake štirinajst dni. Enkrat 
mesečno v timu dela 8,3% sodelujočih v raziskavi. S timskim delom se redko ukvarja le 
1,8% anketirancev.  

Velik delež anketirancev, kar 74,3%, v timu deluje vsaj enkrat na teden. To pomeni, da 
je timsko delo zelo pogost pristop socialno-pedagoškega dela. Socialni pedagogi med 
drugim timsko delujejo v stanovanjskih in vzgojnih skupinah (tim vzgojiteljev, ki se 
povezujejo tudi z drugimi strokovnjaki), v zavodih za prestajanje kazni zapora (tim 
strokovnjakov, ki deluje v imenu rehabilitacije in ponovne reintegracije zaprtih oseb), 
pri izvajanju dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, pri izvedbi 
različnih projektov (npr. projekti doživljajske pedagogike), v okviru svetovalne službe 
… (Kobolt in Jerebic, 2002; Kobolt, 2012; Programske smernice za svetovalno službo v 
osnovni šoli, b.d.; Strokovna obravnava zaprtih oseb, b.d.; Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 2011). Glede na naravo socialno-pedagoškega dela pravzaprav 
niti ni presenetljivo, da velika večina anketiranih socialnih pedagogov timsko deluje 
vsaj enkrat na teden. Na podlagi dobljene ugotovitve lahko zaključimo, da je timsko 
delo na socialno-pedagoškem področju postalo zelo uveljavljen pristop. 

 

6.1.10 Čas, namenjen timskemu delu 
 

V okviru svoje raziskave o izkušnjah študentov socialne pedagogike in zaposlenih 
socialnih pedagogov s timskim delom, me je zanimalo, koliko časa anketiranci, takrat,  
ko delujejo v timu, tedensko namenijo timskemu delu v vseh treh etapah timskega dela 
(timska priprava, timska izvedba in /ali timska evalvacija) (RV11). 

Tabela 19: Čas, ki ga anketiranci tedensko namenijo timskemu delu 

h/teden f % 
1-2 uri 46 42,2 
3-4 ure 30 27,5 
manj kot 1 uro 23 21,1 
5 ur ali več 10 9,2 
skupaj 109 100,0 
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Podatki iz tabele 19 kažejo, da 42,2% anketirancev timskemu delu namenja 1-2 uri na 
teden. 3-4 ure na teden se timsko udejstvuje 27,5% sodelujočih v raziskavi. 21,1% 
anketirancev timskemu delu posveča manj kot eno uro na teden, 9,2% vseh sodelujočih 
v raziskavi pa v timu tedensko delujejo 5 ur ali več.  

Zanimiv je podatek, da kar 78,9% anketirancev timskemu delu oziroma vsem trem 
etapam timskega dela na teden posveča vsaj eno uro ali več. Dobljeni rezultati se 
ujemajo z rezultati iz tabele 18, kjer je razvidno, da skoraj tri četrtine anketirancev v 
timu deluje vsaj enkrat na teden. To samo še potrdi dejstvo, da je timsko delo na 
področju socialne pedagogike pomemben pristop, ki ga je potrebno spodbujati in 
razvijati. 

 

6.1.11 Velikost timov, v katerih delujejo študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi 

 

Delovno področje socialnih pedagogov je precej raznoliko. Narava dela vpliva na vrsto 
timov, v katerem socialni pedagogi delujejo, hkrati pa lahko področje delovanja vpliva 
tudi na velikost timov, v katerih sodelujejo socialni pedagogi. Pri raziskovanju izkušenj 
študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov s timskim delom, me 
je tako zanimalo tudi, kako veliki so timi, v katerih anketiranci delujejo (RV10). 

 Na vprašanje o številu članov tima, v katerem delujejo študenti socialne pedagogike in 
zaposleni socialni pedagogi, so anketiranci odgovarjali tako, da so na črto zapisali 
skupno število članov, vključno z njimi. Zaradi lažje obdelave podatkov in bolj 
preglednega zapisa, sem število članov združila v štiri kategorije.  

Tabela 20: Število članov v timih, v katerih delujejo študenti socialne pedagogike in 
zaposleni socialni pedagogi 

število članov f % 
2-5 članov 50 45,9 
6-10 članov 45 41,3 
11-15 članov 11 10,1 
16 članov ali več 3 2,7 
skupaj 109 100,0 
 

Največ anketirancev, to je 45,9%, deluje v timu, ki šteje od dva do 5 članov. V timu, ki 
ga sestavlja od šest do deset članov deluje 41,3% sodelujočih v raziskavi, 10,1% 
sodelujočih pa jih sodeluje v timu, ki šteje od enajst do petnajst članov. V timu, ki je 
sestavljen iz šestnajstih ljudi ali več sodeluje 2,7% anketirancev. 

Največ anketirancev torej deluje v timih, ki štejejo od dva do pet članov ter v timih, v 
katerih je od šest do deset članov. Razlog se lahko nahaja v tem, da so med vprašanimi 
socialnimi pedagogi tudi študenti socialne pedagogike. Če izhajam iz lastnih študentskih 
izkušenj s timskim delom, smo pripravljali seminarje in druge projekte združeni prav v 
skupine po približno pet oziroma šest študentov. Po drugi strani pa se v številu članov v 
timu, v katerem delujejo anketiranci odraža področje socialno-pedagoškega delovanja. 
Podatki v literaturi kažejo, da še vedno največ socialnih pedagogov zaposlenih v praksi 
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deluje na področju zavodske vzgoje (stanovanjska skupina, vzgojni zavod, prevzgojni 
zavod, mladinski domovi), precej socialnih pedagogov pa se zaposluje tudi na področju 
šolstva in sicer kot svetovalni delavci ali kot izvajalci dodatna strokovne pomoči 
(Krajnčan, 2007). V vzgojnih ustanovah socialni pedagogi najbolj pogosto in 
konstantno delujejo v timu, ki ga sestavljajo do štirje vzgojitelji (Kiehn, 1997). Socialni 
pedagogi, ki so izvajalci dodatne strokovne pomoči poleg matičnega učitelja timsko 
delujejo tudi s svetovalnim delavcem (Navodila za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno pomočjo, b.d.), socialni pedagog kot svetovalni delavec pa se 
povezuje s preostalo svetovalno službo, vodstvom šole ter drugimi strokovnimi delavci 
znotraj in zunaj šolske ustanove (Programske smernice za svetovalno službo v osnovni 
šoli, b.d.).  

Da bi bil tim učinkovit, le-ta ne sme biti ne premajhen, ne prevelik. Raziskave kažejo, 
da je optimalno število članov v timu pet (Steenkamp, 2002, v Pieterse in Thompson, 
2010) oziroma da naj bi bilo za učinkovito timsko delo potrebnih od štiri do šest članov 
(Aranda, Aranda in Conlon, 1998, v Polak, 2007) oziroma od pet do deset članov 
(Možina, 1994, v Polak, 2007). A. Polak (2007) je ugotovila, da so timi v slovenski 
pedagoški praksi najpogosteje sestavljeni iz dveh do štirih članov.  

 

6.2 STALIŠČA ŠTUDENTOV SOCIALNE PEDAGOGIKE IN 
ZAPOSLENIH SOCIALNIH PEDAGOGOV DO TIMSKEGA 
DELA 

 

Pri svojem magistrskem delu sem poleg izkušenj študentov socialne pedagogike in 
zaposlenih socialnih pedagogov s timskim delom raziskovala tudi, kakšna stališča imata 
omenjeni skupini do timskega dela (RV12). 

 

Graf 4: Aritmetične sredine stališč do timskega dela s katerimi so se anketiranci najbolj 
strinjali 
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Graf 5: Aritmetične sredine stališč do timskega dela s katerimi so se anketiranci 
najmanj strinjali  

Sodelujoči v raziskavi, se najbolj strinjajo s stališčem, da je za učinkovito delovanje 
tima potrebna dobra komunikacija (M = 4,67). Zelo se strinjajo tudi s tem, da je vsak 
član tima soodgovoren za delovanje tima (M = 4,55).  Za uspešno timsko delovanje, je 
vprašanim socialnim pedagogom, pomembno spoštovanje drugih strokovnjakov (M = 
4,54). Anketiranci so najmanj naklonjeni stališču, da se je v timu potrebno izogibati 
konfliktom (M = 2,02). Nenaklonjeni so tudi stališču: »V življenju lahko uspeš le, če se 
zanašaš samo nase« (M = 2,2). Anketiranci so izkazali nizko stopnjo strinjanja tudi pri 
stališču: »V današnji družbi je možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec« (M = 
2,37). Sodelujoči v raziskavi so si bili najbolj enotni pri strinjanju s stališčem, da je za 
učinkovito delovanje tima nujna dobra komunikacija (σ = 0,578). Odgovori anketiranih 
socialnih pedagogov so bili najbolj razpršeni pri stališču: »Pohvala za dobro timsko 
delo je vredna več kakor pohvala za dobro individualno delo« (σ = 1,087) (grafa 4 in 5 
ter tabela 27 v prilogi). 

Študenti socialne pedagogike se najbolj strinjajo s stališčem »Za učinkovito delovanje 
tima je nujna dobra komunikacija« (M = 4,76) (Tabela 6). Zelo se strinjajo tudi s 
stališčem »O konfliktih v timu se je potrebno pogovarjati« (M = 4,59). Anketirani 
študenti socialni pedagogike se zelo strinjajo, da je pri uspešnem timskem delovanju 
pomembno spoštovanje drugih strokovnjakov in da je vsak član tima soodgovoren za 
delovanje tima (M = 4,51). Najmanj se strinjajo s stališčem »V timu se je potrebno 
izogibati konfliktom« (M = 1,92). Nizko stopnjo strinjanja so izrazili pri stališču, da 
lahko v življenju uspeš le, če se zanašaš nase (M = 2,3). Nenaklonjeni so tudi stališču, 
da je v današnji družbi možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec (M = 2,65). 
Vprašani študenti socialne pedagogike so si bili najbolj enotni pri stališču »Za 
učinkovito delovanje tima je nujna dobra komunikacija« (σ = 0,495), njihovi odgovori 
pa so najbolj variirali pri stališču »Če je čas med službo/predavanji namenjen srečanju 
in/ali delovanju tima, je to produktiven čas službe/predavanj«  (σ = 1,086) (grafa 4 in 5 
ter tabela 28 v prilogi). 

0 2 4

Timi, kjer lahko vsak član tima svoje delo
opravi neodvisno od ostalih članov tima,

delujejo bolje.

Pohvala za dobro timsko delo je vredna
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Vprašani zaposleni socialni pedagogi se najbolj strinjajo s stališčem, da je za učinkovito 
timsko delo potrebna uspešna komunikacija (M = 4,63). Zelo se strinjajo tudi s 
stališčem: »Vsak član tima je soodgovoren za delovanje tima« (M = 4,57). Anketirani 
zaposleni socialni pedagogi so tudi precej naklonjeni stališču, da je za učinkovito timsko 
delo pomembno spoštovanje drugih strokovnjakov (M = 4,56). Sodelujoči zaposleni 
socialni pedagogi se najmanj strinjajo s stališčem, da se je v timu potrebno izogibati 
konfliktom (M = 2,07). Nenaklonjeni so tudi stališču: »V življenju lahko uspeš le, če se 
zanašaš samo nase« (M = 2,15). Tudi stališču: »V današnji družbi je možno delovati, 
tudi če nisi dober timski delavec« (M = 2,22) niso najbolj naklonjeni. Zaposleni socialni 
pedagogi, ki so sodelovali v raziskavi, so si najbolj enotni pri stališču: »Spoštovanje 
drugih strokovnjakov je pomembno za uspešno timsko delovanje« (σ = 0,603). Najmanj 
so si bili  enotni pri stališču: »Pohvala za dobro timsko delo je vredna več kakor 
pohvala za dobro individualno delo« (σ = 1,187), tu so odgovori najbolj variirali (grafa 
4 in 5 ter tabela 29 v prilogi).  

Obe skupini vprašanih imata precej pozitivna stališča do timskega dela (skoraj tri 
četrtine odgovorov ima M > 3,5 in med aritmetičnimi sredinami teh stališč so zelo 
majhne razlike) (tabele 27-29 v prilogi) . Po podatkih iz tabel 18 in 19 vidimo, da se 
vprašani socialni pedagogi pogosto srečujejo s timskim delom. Študenti socialne 
pedagogike poslušajo predavanja o timskem delu, pogosto morajo kakšno obveznost 
opraviti v timu, v okviru predmeta Pedagoška psihologija, ki ga predava dr. A. Polak, pa 
morajo opraviti tudi samostojno vajo, pri kateri timsko delujejo z zunanjim 
strokovnjakom. Zaposleni socialni pedagogi pa se s timskim delom pogosto srečujejo na 
svojem delovnem mestu. Predavanja oziroma učenje o timskem delu ter neposredna 
izkušnja s timskim delom pa sta dva pomembna dejavnika pri oblikovanju stališč 
(Polak, 2007). Tudi Musek (1994) navaja, da so izkušnje najenostavnejša oblika 
oblikovanja in spreminjanja stališč. Podobno ugotavlja tudi M. Ule (2009), ki doda še, 
da na naša stališča vplivajo tudi informacije oziroma sporočila, ki smo jim izpostavljeni 
dlje časa. 

Podatki iz tabel 27, 28 in 29 (v prilogi) kažejo, da je standardni odklon najmanjši 
(anketiranci so si najbolj enotni) pri stališču, da je za učinkovito delovanje v timu nujna 
dobra komunikacija, s čimer se vprašani tudi najbolj strinjajo. To kaže tudi na to, da je 
komunikacija na socialno-pedagoškem področju oziroma pri delu z ljudmi zelo 
pomemben dejavnik. Da je komunikacija pomembna pri delu socialnega pedagoga 
kažejo tudi rezultati iz tabel 27, 28 in 29 (v prilogi). Obe skupini anketirancev, tako 
študenti socialne pedagogike kot zaposleni socialni pedagogi, se najbolj strinjata prav s 
stališčem, da je dobra komunikacija nujna za učinkovito delovanje tima. Tudi skupni 
rezultati za celoten raziskovalni vzorec omenjeno stališče postavljajo na prvo mesto. Na 
študijskem programu Socialna pedagogika, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, študij 
vključuje veliko vsebin na temo komunikacije in njej podobnih tem (npr. socialno-
interaktivne veščine, socialna interakcija, komunikacije v svetovanju …). Poleg 
teoretičnega znanja o komunikaciji študenti Socialne pedagogike sodelujejo tudi v 
raznih vajah in nastopih, kjer pridobivajo in razvijajo komunikacijske spretnosti 
(Predstavitveni zbornik, Univerzitetni študijski program prve stopnje, Socialna 
pedagogika, 2017). Vse to, npr. poslušanje predavanj, konkretne izkušnje, povezane s 
komunikacijo, utrjuje stališče, da je za učinkovito delovanje v timu nujna dobra 
komunikacija. Sposobnost komuniciranja in delovanja v timu, naj bi med študijem 
intenzivno razvijal prav vsak študent univerzitetnega programa Univerze v Ljubljani, ne 
le študenti Socialne pedagogike (Kobolt in Dekleva, 2006). 
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Tako študenti socialne pedagogike kakor zaposleni socialni pedagogi, se zeloj močno 
strinjajo, da se je potrebno o konfliktih pogovarjati. Hkrati sta si obe skupini enotni in se 
najmanj strinjata s stališčem, da se je v timu potrebno izogibati konfliktom. O konfliktih 
se pogovarjamo tako, da jih ozavestimo, reflektiramo in evalviramo. Evalvacija 
dogajanja v timu je ključnega pomena, saj se s tem razbremenimo napetosti, ozavestimo 
napake, hkrati pa krepimo strokovno identiteto (Polak, 2007; Polak, 2012b; Žorga in 
Kobolt, 2006). Konflikte lahko uspešno rešujemo le z konstruktivno komunikacijo, to 
spoznanje in s tem povezane izkušnje le še utrdijo prej potrjeno stališče, da je za 
učinkovito timsko delo dobra komunikacija nujna. 

Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi imajo zelo izraženo tudi 
stališče, da je za uspešno delovanje tima pomembno spoštovanje drugih strokovnjakov. 
Socialni pedagogi pri svojem delu redno sodelujejo z drugimi strokovnjaki. Vzgojitelji 
v vzgojni ustanovi, poleg z drugimi vzgojitelji, sodelujejo še s psihiatrom, psihologom, 
pediatrom, centrom za socialno delo, policijo … (Skalar, 1995). S podobnimi 
strokovnjaki sodelujejo socialni pedagogi, ki delujejo v zavodu za prestajanje kazni 
zapora (Strokovna obravnava zaprtih oseb, b.d.). Socialni pedagogi, zaposleni kot 
svetovalni delavci, sodelujejo z vodstvom šole, strokovnimi delavci ustanove, z 
zunanjimi ustanovami (npr. center za socialno delo, zdravstveni dom, policija …), 
socialni pedagogi kot izvajalci dodatne strokovne pomoči pa sodelujejo s svetovalnim 
delavcem, največ pa z učitelji (Programske smernice za svetovalno službo v osnovni 
šoli, b.d.). Velik delež anketirancev najbolj pogosto deluje v interdisciplinarem timu, 
transdisciplinarnem timu in multidisciplinarnem timu (tabela 23). Vsem trem vrstam je 
skupno prav sodelovanje različnih strokovnjakov (Praper, 2001).  

  

6.2.1 Primerjava stališč do timskega dela študentov socialne pedagogike in 
zaposlenih socialnih pedagogov 

 

V okviru raziskovanja stališč študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih 
pedagogov sem oblikovala tudi hipotezo H1: »Med študenti socialne pedagogike in 
zaposlenimi socialnimi pedagogi so statistično pomembne razlike v njihovih stališčih do 
timskega dela; zaposleni socialni pedagogi imajo bolj pozitivna stališča do timskega 
dela kot študenti socialne pedagogike.« 

Na osnovi tabel 28 in 29 (v prilogi) lahko ugotovimo, da imajo študenti socialne 
pedagogike podobna stališča do timskega dela kakor zaposleni socialni pedagogi. 
Stališča, s katerim se najbolj strinjajo in stališča, kateremu so najmanj naklonjeni, se 
ujemajo pri obeh skupinah. 

Tabela 21: Opisna statistika primerjava stališč do timskega dela med študenti socialne 
pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi 

 status N M σ standardna napaka aritmetične 
sredine 

stališče do timskega 
dela 

študent 37 3,86 ,395 ,065 
zaposleni 71 3,83 ,398 ,047 
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Podatki iz tabele 21 kažejo, da je standardna napaka aritmetične sredine pri obeh 
skupinah v primerjavi z velikostjo aritmetične sredine majhna, kar kaže na to, da je 
vzorec dovolj reprezentativen.  

Povprečna ocena stališč do timskega dela pri študentih socialne pedagogike znaša 3.86, 
pri zaposleni socialnih pedagogih pa 3.83. Statistična pomembnost (tabela 32 v prilogi) 
F-testa homogenosti varianc (p) znaša 0.718. Ker je p > 0.05, razlike med variancama 
obeh skupin niso statistično pomembne, torej sta varianci približno enaki. V povprečju 
imajo študenti socialne pedagogike (M = 3.86, SE = 0.395) bolj pozitivna stališča do 
timskega dela kakor zaposleni socialni pedagogi (M = 3.83, SE = 0.398) (tabela 21), 
vendar pa ta razlika ni statistično pomembna (t (106) = 0.311; p > 0.05). Hipotezo »Med 
študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi so statistično 
pomembne razlike v njihovih stališčih do timskega dela; zaposleni socialni pedagogi 
imajo bolj pozitivna stališča do timskega dela kot študenti socialne pedagogike« 
zavrnemo. Med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi nismo 
uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v stališčih do timskega dela. Razlike v 
stališčih med populacijo študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih 
pedagogov morda obstajajo, vendar jih na danem vzorcu nismo uspeli statistično 
dokazati. Dobljenih absolutnih razlik tako ne moremo posplošiti na celotno množico. 

Raziskava je pokazala, da med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi 
pedagogi sicer obstajajo absolutne razlike v stališčih do timskega dela v prid študentom 
socialne pedagogike, vendar te razlike niso statistično pomembne. Primerjala sem tudi 
aritmetične sredine posameznih trditev med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi 
socialnimi pedagogi, vendar tudi tu ni bilo statistično pomembnih razlik. Sklenemo torej 
lahko, da imajo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi podobna 
stališča do timskega dela. 

 

6.3 POVEZANOST IZKUŠENJ S TIMSKIM DELOM S STALIŠČI 
DO TIMSKEGA DELA  

 

V magistrskem delu sem raziskovala izkušnje študentov socialne pedagogike in 
zaposlenih socialnih pedagogov s timskim delom ter njihova stališča do timskega dela. 
Zanimalo pa me je tudi, kakšna je povezanost med njihovimi izkušnjami s timskim 
delom in stališči do timskega dela (RV13). Na podlagi tega raziskovalnega vprašanja 
sem zastavila tudi hipotezo H2: »Med izkušnjami s timskim delom in stališči do 
timskega dela je pozitivna povezanost; študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi z bolj pozitivnimi stališči do timskega dela imajo tudi bolj pozitivne 
izkušnje s timskim delom.« 

Pri anketiranih študentih socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogih obstaja 
statistično pomembna pozitivna, vendar nizka povezanost med izkušnjami s timskim 
delom in stališči do timskega dela, r = 0,267, p (dvostranski) < 0,01 (tabela 33 v 
prilogi). Socialni pedagogi z bolj pozitivnimi izkušnjami s timskim delom imajo tudi 
bolj pozitivna stališča in obratno. Hipotezo: »Med izkušnjami s timskim delom in 
stališči do timskega dela je pozitivna povezanost; socialni pedagogi z bolj pozitivnimi 
stališči do timskega dela imajo tudi bolj pozitivne izkušnje s timskim delom« potrdimo. 
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Da so stališča do timskega dela in izkušnje s timskim delom pozitivno povezana, lahko 
razberemo tudi iz strokovne literature o timskem delu. Kakšna stališča do timskega dela 
bo posameznik oblikoval, je odvisno od tega, kako zaznava psihodinamične procese v 
timu, kako zaznava in sprejema druge člane tima, kako doživlja uspehe in neuspehe, 
kakšne so njegove strategije reševanja konfliktov… skratka na posameznikovo stališče 
do timskega dela vplivajo posameznikovo doživljanje timskega dela in izkušnje z njim. 
Pozitivna stališča večajo motivacijo za nadaljnje timsko delo (Polak, 2012b; Polak, 
2014; Polak, 2015). Pozitivna stališča izboljšujejo timsko delovanje in procese v njem, 
torej vplivajo na bolj pozitivne izkušnje s timskim delom, bolj pozitivne izkušnje s 
timskim delom pa krepijo naklonjenost timskemu delu oziroma motivacijsko 
naravnanost za timsko delo (Gagne in Medsker, 1996, v Gardner in Korth, 1998; 
Driskell and Salas, 1992, v Baker, Horvath, Campion, Offermann, Salas, 2004; Malone 
in Gallagher, 2010). 

Do podobnih rezultatov sta prišla tudi Ruiz Ulloa in Adams (2004), ki sta ugotovila, da 
obstaja pozitivna povezanost med stališči do timskega dela in elementi učinkovitega 
tima. Kadar člani v timu vedo, kaj je namen njihovega dela in kakšni so njihovi cilji, 
kdo ima kakšno vlogo, poznajo in uporabljajo načela dobre komunikacije, se 
pogovarjajo o konfliktih, si med seboj zaupajo in se spodbujajo, svoje delo evalvirajo … 
oziroma delujejo v učinkovitem timu (prav tam). Če člani tima vse to upoštevajo, 
obstaja večja verjetnost, da bodo nalogo uspešno opravili in doživeli uspeh (Polak, 
2012b). Delovanje v učinkovitem in uspešnem timu predstavlja pozitivno izkušnjo s 
timskim delom, le-ta pa spodbuja bolj pozitivno stališče do timskega dela. Uspešno 
timsko delo je pomemben motivacijski dejavnik za nadaljnje delovanje v timu, saj člane 
time spodbuja, da nadaljujejo s timskim delom in nadaljnje izboljšujejo svoje spretnosti 
timskega dela (Ruiz Ulloa in Adams, 2004; Pieterse in Thompson, 2010; Polak, 2012b) 

Pri obdelavi podatkov sem izračunala tudi povezanost izkušenj s timskim delom in 
stališč do timskega dela za vsako skupino anketirancev posebej. Tabeli 34 in 35 s 
prikazanimi podatki se nahajata v prilogi.  

Rezultati so pokazali da povezanost izkušenj s timskim delom in stališč do timskega 
dela pri anketiranih študentih socialne pedagogike ni statistično pomembna, r = 0.050, p 
(dvostranski) > 0,05 (tabela 34 v prilogi). To pomeni, da nismo uspeli dokazati, da bi 
študenti socialne pedagogike z bolj pozitivnimi izkušnjami s timskim delom imeli tudi 
bolj pozitivna stališča do timskega dela in obratno. Pri anketiranih zaposlenih socialnih 
pedagogih pa obstaja statistično pomembna pozitivna, srednje visoka povezanost med 
izkušnjami s timskim delom in stališči do timskega dela, r = 0.420, p (dvostranski) < 
0,01 (tabela 35 v prilogi). To pomeni, da imajo anketirani socialni pedagogi z bolj 
pozitivnimi izkušnjami s timskim delom tudi bolj pozitivna stališča do timskega dela in 
obratno. Predvidevam, da imajo študenti socialne pedagogike manj izkušenj s timskim 
delom kakor zaposleni socialni pedagogi, saj le-ti imajo za seboj že nekaj let delovne 
dobe in so se s timskim delom srečevali med študijem in sedaj med delom. Pri 
oblikovanju stališč pa imajo prav naše neposredne izkušnje pomembno vlogo (Musek, 
1994; Ule, 2009). Zaradi tega sklepam, da morda pri študentih socialne pedagogike še 
ni prišlo do integracije izkušenj in stališč.  

Pri obdelavi podatkov sem želela izračunati, kakšna je povezanost med posameznimi 
izkušnjami s timskim delom s posameznimi stališči do timskega dela pri anketiranih 
študentih socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogih. Ker je to zelo veliko 
podatkov, ki so precej nepregledni, sem se odločila, da preverim povezanost med 
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izkušnjami s timskim delom po sklopih (tabela 30 v prilogi) ter stališči, ki sem jih tudi 
povezala v sklope (tabela 31 v prilogi). Stališča iz ocenjevalne lestvice stališča do 
timskega dela sem razdelila na naslednje kategorije: splošna stališča do timskega dela, 
stališča do organizacijskih pogojev, stališča so ciljev tima, stališča do zadovoljevanja 
potreb v timu, stališča do vlog v timu, stališča do komunikacije v timu, stališča do 
soočanja s konflikti v timu in stališča do evalvacije (tabela 31 v prilogi). Pri vsakem 
računanju sem preverila povezanost splošnih stališč do timskega dela, stališč do 
timskega dela iz določenega sklopa in izkušenj iz istega sklopa (npr. pri izkušnjah s 
komunikacijo v timu sem preverila povezanost s stališči, povezane s komunikacijo v 
timu in s splošnimi stališči do timskega dela) (tabele 36-42 v prilogi). Ker je podatkov 
še vedno veliko, sem s krepkim tiskom označila povezanosti, ki so statistično 
pomembne, z rdečo barvo sem označila statistično pomembne pozitivne povezanosti, ki 
so se mi zdele pomembne ter z modro barvo sem označila statistično pomembne 
negativne povezanosti. 

Hipotezo: »Med izkušnjami s timskim delom in stališči do timskega dela je pozitivna 
povezanost; socialni pedagogi z bolj pozitivnimi stališči do timskega dela imajo tudi 
bolj pozitivne izkušnje s timskim delom« potrjujejo tudi posamezni izračuni 
povezanosti izkušenj in stališč. Naj navedem nekaj primerov: 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da morajo cilje tima 
oblikovati vsi člani skupaj, imajo tudi bolj pozitivne izkušnje s skupnim 
oblikovanjem ciljev (r = 0.316, p (dvostranski) < 0.01; tabela 37 v prilogi); 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da delovanje v timu 
prispeva k osebnosti rasti, imajo tudi bolj pozitivne izkušnje s sprejemanjem 
njihovih spretnosti v timu (r = 0.380, p (dvostranski) < 0.01; tabela 38 v prilogi) 
ter bolj pozitivne izkušnje z motiviranjem in spodbujanjem drug drugega v timu 
(r = 0.381, p (dvostranski) < 0.01; tabela 38 v prilogi); 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da morajo biti pri 
sprejemanju odločitev vsi člani tima enakopravni, imajo tudi bolj jasno 
definirane vloge v timu (r = 0.257, p (dvostranski) < 0.01; tabela 39 v prilogi); 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da je pri timskem 
delu potrebno poslušati mnenja vseh članov, bolj poslušajo preostale člane v 
timu (r = 0.239, p (dvostranski) < 0.01; tabela 40 v prilogi); 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da je na timskih 
srečanjih potrebno povedati svoje mnenje, pogosteje dogovor dosežejo s 
kompromisom  (r = 0.294, p (dvostranski) < 0.01; tabela 40 v prilogi). Prav tako 
imajo anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da je na 
timskih srečanjih potrebno povedati svoje mnenje, bolj pozitivne izkušnje s tem, 
da v njihovem timu pisno in/ali ustno izražajo opažanja, povezana z vsebino dela 
in odnosi v timu (r = 0.339, p (dvostranski) < 0.01; tabela 40 v prilogi); 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da je potrebno v 
timu pogovarjati o konfliktih, imajo bolj pozitivne izkušnje z odkritimi pogovori 
o konfliktu v timu (r = 0.192, p (dvostranski) < 0.01; tabela 41 v prilogi), v 
njihovih timih konflikte pogosteje rešujejo sproti (r = 0.224, p (dvostranski) < 
0.01; tabela 41 v prilogi) ter si pogosteje prizadevajo oblikovati rešitve za 
skupne probleme, ki bi bile sprejemljive za vse (r = 0.275, p (dvostranski) < 
0.01; tabela 41 v prilogi); 

 anketirani socialni pedagogi, ki se bolj strinjajo s stališčem, da mora biti 
evalvacija del vsakega tima, imajo bolj pozitivne izkušnje z analizo odnosov v 
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njihovem timu (r = 0.203, p (dvostranski) < 0.01; tabela 42 v prilogi) ter tudi 
bolj pozitivne izkušnje z analizo strategij reševanja problemov (r = 0.193, p 
(dvostranski) < 0.01; tabela 42 v prilogi). 

Zanimiv je podatek, da je stališče »Spoštovanje drugih strokovnjakov je pomembno za 
uspešno timsko delovanje«, stališče, ki je statistično pomembno pozitivno povezano z 
največ izkušnjami. Rezultat me niti ni presenetil, saj se anketirani socialni pedagogi z 
omenjenim stališčem zelo močno strinjajo (graf 4 in tabela 27 v prilogi). 

Najmanj statistično pomembnih povezanosti je med izkušnjami z evalvacijo pri 
timskem delu, s stališči do evalvacije timskega dela in s splošnimi stališči. Podatki iz 
tabele 14 in tabele 24 kažejo na to, da so anketirani študenti socialne pedagogike in 
zaposleni socialni pedagogi izkušnje z evalvacijo v timu ocenili slabše, kakor ostale 
izkušnje, a hkrati se močno strinjajo s stališčem da se je potrebno o konfliktih 
pogovarjati oziroma se najmanj strinjajo s stališčem, da se je v timu potrebno izogibati 
konfliktom (tabela 27 v prilogi). Tu prihaja do t.i. kognitivne disonance, saj 
komponente stališča med seboj niso usklajene (Pečjak, 1995); kognitivna in čustvena 
komponenta se ne ujemata z motivacijsko. Anketiranci se strinjajo, da se je v timu 
potrebno pogovarjati o konfliktih, jih torej reflektirati in evalvirati, hkrati pa so tudi 
ocenili, da imajo s tem najmanj pozitivnih izkušenj. Tu je pomembno zavedanje, da 
kognitivna in čustvena komponenta še zdaleč nista dovolj za spreminjanje stališč v 
zaželeni smeri. Da se stališče dobro utrdi, je potrebna tudi motivacijska komponenta, to 
je pripravljenost na reagiranje (Pečjak, 1995), v našem primeru, pripravljenost na 
(sprotno) evalvacijo. Menim, da je k rezultatom prispevalo dejstvo, da članom tima 
največkrat za evalvacijo zmanjka časa, morda tudi volje in energije. Prav zaradi tega je 
še kako pomembno, da način in vsebino evalvacije načrtujemo že v začetni etapi 
timskega dela, t.j. v fazi načrtovanja (Polak, 2007). 
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7 SKLEP 
 

V magistrskem delu sem ugotavljala, kakšne izkušnje s timskim delom imajo študenti 
socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi, kakšna so stališča obeh skupin do 
timskega dela ter kakšna je povezanost med stališči do timskega dela in izkušnjami s 
timskim delom. 

Raziskava je pokazala, da tako študenti socialne pedagogike kakor zaposleni socialni 
pedagogi svoje izkušnje s timskim delom ocenjujejo kot zelo pozitivne. Obe skupini 
anketirancev izkušnje z organizacijskimi pogoji timskega dela ocenjujejo pozitivno. Iz 
njihovih ocen je razvidno, da imajo njihovi timi na voljo primeren prostor za timska 
srečanja, da je urnik srečanj fleksibilen, se pa pogosto na timskih srečanjih dobivajo 
izven študijskega/službenega urnika.  

Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi imajo dokaj 
pozitivne izkušnje z oblikovanjem in doseganjem ciljev v timu. Timi, v katerih delujejo 
anketiranci imajo cilje pogosto jasno definirane, zaradi tega člani tima razumejo cilje 
tima. Po podatkih sodeč, anketiranci cilje tima pogosto oblikujejo s preostalimi člani 
tima, prav tako so cilji timi velikokrat pomembnejši od ciljev posameznika. Jasno 
definirani cilji in večja pomembnost ciljev tima kakor ciljev posameznika so pomembni 
elementi uspešnega in učinkovitega timskega dela (Adams, Vena in Ruiz-Ulloa, 2002; 
Bečaj, 2002; Polak, 2007). 

Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi, ki so sodelovali v 
raziskavi, se v svojih timih počutijo varne, sprejete, drugim članom tima zaupajo in se 
nanje lahko zanesejo ter jih prosijo za pomoč. Kljub temu menim, da potrebujejo 
dodatno spodbudno pri sprotni evalvaciji, predvsem pri pogovoru o problemih v timu, 
saj so omenjeni izkušnji z zadovoljevanjem potreb v timu ocenili kot najmanj pogosti. 

Raziskava je pokazala, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi poznajo svojo vlogo v njihovem timu, prav tako dobro poznajo svoje naloge 
in naloge drugih članov znotraj tima. Jasno definirane vloge in naloge so pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju pogojev za učinkovito timsko delo (Polak, 2007). S tem, ko 
so vloge jasno določene, obstaja manjša možnost, da bi se kateri od članov izogibal 
svojemu delu in odgovornosti (Polak, 2007; Pieterse in Thompson, 2010). 

Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi tudi izkušnje s 
komunikacijo ocenjujejo kot pozitivne. Po njihovi oceni v njihovih timih pogosto 
pozorno poslušajo drug druga, upoštevajo ideje drugega, izražajo različna, tudi 
nasprotujoča si mnenja ter dogovore dosegajo s kompromisi. Vse to so značilnosti 
učinkovite komunikacije, ki je ključnega pomena pri vzpostavljanju učinkovitega in 
uspešnega timskega dela (Polak, 2007). 

Po ocenah anketiranih študentov socialne pedagogike in zaposlenih socialnih 
pedagogov naj bi le-ti v svojih timih pogosto iskali rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse 
člane tima. Hkrati so tudi ocenili, da se o konfliktih pogovarjajo in jih skušajo sproti 
reševati. Prav tako so ocenili, da od drugih članov tima pogosto dobivajo koristne 
povratne informacije. To pomeni, da izvajajo sprotno evalvacijo, vendar podatki kažejo, 
da anketirani socialni pedagogi pogosto evalvirajo svoje delo, manj pogosto pa 
analizirajo strategije reševanja problemov, komunikacijo in odnose med člani.  
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Raziskava je pokazala, da anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi najpogosteje delujejo v interdisciplinarnem, demokratičnem oziroma v 
transdisciplinarnem timu. S timskim delom se pri svojem delu pogosto srečujejo, saj 
skoraj tri četrtine vprašanih timsko deluje vsaj enkrat na teden, timskemu delu pa na 
teden posvečajo vsaj eno uro ali več. Anketirani socialni pedagogi največkrat delujejo v 
timih, ki štejejo 2-5 članov. 

Če sklenem vse ugotovitve, lahko zaključim, da anketirani študenti socialne pedagogike 
in zaposleni socialni pedagogi pogosto delujejo v timu ter imajo s timskim delom dobre 
in pozitivne izkušnje. Prav tako iz rezultatov sklepam, da večina anketirancev deluje v 
uspešnih in učinkovitih timih, saj so zelo pozitivno ocenili izkušnje s komunikacijo, 
cilji, vlogami in zadovoljevanjem potreb v timu. To se mi zdi zelo spodbudno pri 
nadaljnjem razvijanju in spodbujanju timskega dela. Menim pa, glede na rezultate 
raziskave, da potrebujejo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi 
dodatno spodbudo in pomoč pri evalvaciji in analizi skupinske dinamike v timu. 
Omenjeni rezultati se posredno ujemajo z rezultati raziskave o spretnostih timskega dela 
pri socialnih pedagogih (Kajič, 2013). Sodelujoči socialni pedagogi so na vprašanje, na 
katerem področju timskega dela si želijo dodatnega izobraževanja, največkrat 
odgovorili, da na področju evalvacije, konfliktov ter odnosov z drugimi. Dobljeni 
rezultati torej lahko služijo kot smernice za izobraževanje in usposabljanje za timsko 
delo na dodiplomskem in podiplomskem programu Socialne pedagogike na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, pa tudi  na področju nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja za timsko delo že zaposlenih socialnih pedagogov 

V raziskavi sodelujoči študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi 
imajo do timskega dela torej zelo pozitivna stališča. Študenti socialne pedagogike imajo 
najbolj izraženo stališče, da je za učinkovito delovanje tima potrebna dobra 
komunikacija. Omenjeno stališče imajo najbolj izraženo tudi zaposleni socialni 
pedagogi. Obe skupini anketiranih imata zelo izraženi še stališče, da je vsak član tima 
soodgovoren za delovanje tima ter stališče, da je v uspešnem timu pomembno 
spoštovanje drugih strokovnjakov. Anketirani študenti socialne pedagogike in zaposleni 
socialni pedagogi so se najmanj strinjali s trditvijo, da se je v timu potrebno izogibati 
konfliktom. Obe skupini vprašanih sta si enotni tudi glede izrazitega nestrinjanja s 
trditvijo, da lahko v življenju uspeš le, če se zanašaš samo nase ter s trditvijo, da je v 
današnji družbi možno delovati tudi, če nisi dober timski delavec. 

Hipotezo (H1), da se študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi  
statistično pomembno razlikujejo v stališčih do timskega dela, sem zavrnila, saj razlike 
niso bile statistično pomembne. Študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni 
pedagogi imajo do timskega dela podobna in pozitivna stališča. 

Hipotezo (H2), da je med izkušnjami s timskim delom in stališči do timskega dela 
pozitivna povezanost, sprejmemo. Rezultati so pokazali, da imajo anketirani študenti 
socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi do timskega dela pozitivna stališča, 
hkrati imajo v povprečju tudi bolj pozitivne izkušnje s timskim delom. Pozitivne 
izkušnje s timskim delom so pomemben motivacijski dejavnik za nadaljnje timsko delo. 
To je pravzaprav motivacijska komponenta stališč, ki stališče še bolj utrdi (Pečjak, 
1995; Polak, 2012b; Polak 2014).  

Naj se v sklepu usmerim tudi k kritični analizi moje raziskave. Pri zbiranju podatkov za 
potrebe raziskave sem uporabila spletno anketo, kar je sicer bolj ekološko, pri čemer je 
olajšana je obdelava podatkov. Rezultati se pri spletni anketi beležijo sproti in 
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številčenje vsakega vprašalnika posebej ni potrebno. Rezultate iz spletne ankete se 
lahko brez zamudnega vnašanja podatkov uvozi v program SPSS. Prednost spletne 
ankete je tudi ta, da pri pridobivanju vprašalnikov ni dodatnih stroškov. Dobra stran 
spletne ankete je tudi v zagotavljanju anonimnosti. Na sodobnih socialnih omrežjih je 
povezavo do nečesa (v mojem primeru do spletne ankete) zelo enostavno deliti naprej, 
kar pomeni, da se lahko s spletno anketo pride do širokega kroga anketirancev. Čeprav 
ima spletna anketa kar nekaj prednosti, ima hkrati tudi pomanjkljivosti. Kot 
raziskovalka z anketiranci nisem imela osebnega stika in jim nisem mogla razložiti 
morebitnih nejasnosti ob vprašanjih. Spletna anketa lahko, zahvaljujoč socialnim 
medijem, doseže velik krog anketirancev, kar pa ni nujno dobro, saj veliko morebitnih 
anketirancev vprašalnik samo preleti, ali pa ga ne reši v celoti. Ker z sodelujočimi v 
raziskavi nisem imela osebnega stika, se veliko morebitnih anketirancev sploh ni 
odzvalo. Omenim naj, da je na spletno anketo kliknilo oziroma začelo reševati več kot 
300 socialnih pedagogov, od tega je bilo veljavnih vprašalnikov, torej vprašalnikov, ki 
so bili rešeni v celoti, le 109. Predvidevam, da je na tak osip anketirancev vplivala 
dolžina vprašalnika, saj je vseboval dve razmeroma dolgi ocenjevali lestvici, reševanje 
pa je trajalo približno deset minut. Naj izpostavim tudi dejstvo, da je število zaposlenih 
socialnih pedagogov, ki so rešili spletno anketo, še enkrat večje od sodelujočih 
študentov socialne pedagogike. Sama sem pričakovala nasprotno. Glede na to, da so bili 
v raziskavo vključeni študenti zaključnih letnikov socialne pedagogike na obeh stopnjah 
ter absolventi socialne pedagogike, sem pričakovala večji odziv, saj sem predvidevala, 
da imajo oziroma bodo v kratkem imeli izkušnjo z raziskovalnim delom, v katerem vsak 
pridobljen anketiranec poveča verodostojnost dobljenih rezultatov. Zaposleni socialni 
pedagogi pri reševanju spletne ankete niso bili le številčnejši od študentov socialne 
pedagogike, bili so tudi bolj ažurni pri izpolnjevanju spletne ankete – večino rešenih 
vprašalnikov s strani zaposlenih sem dobila v dnevu oziroma dveh od dneva pošiljanja. 

Če je na eni strani prednost spletne ankete to, da se podatki sproti beležijo in ni 
zamudnega vnašanja v program SPSS, je po drugi strani pomanjkljivost, da je potrebno 
vprašanja iz vprašalnika ročno vnesti v spletno anketo. Daljši kot je vprašalnik večja je 
verjetnost, da se pri prepisovanja vprašalnika zmotiš.  

Raziskavo, predstavljeno v magistrskem delu, bi lahko izboljšala z večjim številom 
anketirancem. Spletna anketa se mi zdi še vedno dobra izbira, morda bi v prihodnje 
podatke lahko pridobila s kombiniranjem spletne ankete ter z vprašalniki v fizični obliki 
poslanimi na naslove morebitnih anketirancev ali še bolje, da bi vprašalnike razdelila 
osebno (vsaj med študente). Raziskavo bi lahko tudi razširila. V magistrskem delu sem 
ugotavljala, kakšne izkušnje s timskim delom in kakšna stališča do timskega dela imajo 
študenti socialne pedagogike ter zaposleni socialni pedagogi. V prihodnje bi lahko 
izbrali različne time z različnih delovnih področij zaposlenih socialnih pedagogov in 
znotraj vsakega tima preverili, kakšne izkušnje in stališča do timskega dela imajo člani 
dotičnega tima. S tem bi člani tima dobili nekakšen podrobnejši vpogled v njihovo 
timsko delo ter gradivo za dodatno usposabljanje, refleksijo in evalvacijo. 

Na podlagi vseh dobljenih rezultatov lahko zaključim, da so socialni pedagogi 
timskemu delu zelo naklonjeni, kar skušajo vnašati tudi v prakso. Podobno ugotavlja 
tudi A. Polak (2012b, str. 67), ki poudarja: »Slovenski pedagoški delavci imajo 
večinoma pozitivna stališča do timskega dela,« in hkrati dodaja: »vendar pa jih je treba 
preverjati in nadgrajevati z neposrednimi izkušnjami s timskim delom – le tako se bodo 
ponotranjila in preverila v pedagoškem vedenju.« 
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PRILOGE 

VPRAŠALNIK O STALIŠČIH IN IZKUŠNJAH S TIMSKIM DELOM 
Pozdravljeni! 
Sem Katja Kajič, absolventka socialne pedagogike na drugi bolonjski stopnji, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri svojem 
magistrskem delu raziskujem izkušnje socialnih pedagogov s timskim delom in njihova stališča do timskega dela. Reševanje 
vprašalnika je anonimno, zato vas prosim za iskrene odgovore.  
 

1. Izkušnje s timskim delom 

Pri vsakem od spodaj navedenih dejavnikov timskega dela iskreno in čim bolj natančno ocenite, kako pogosto velja za tim, v 
katerem delujete oz ste delovali nazadnje (Če delujete/ste delovali v več timih hkrati, ocenite delovanje tima, v katerem 
delujete/ste delovali najdlje.). Pri tem 1 pomeni nikoli ne drži, 2 pomeni redko drži, 3 pomeni pogosto drži, 4 pomeni zelo pogosto 
drži in 5  pomeni vedno drži.                                                                                                                                                                                              

 nikoli 
ne 

drži 
   vedno 

drži 

Naš tim ima jasne cilje. 1 2 3 4 5 
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 1 2 3 4 5 
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 1 2 3 4 5 
V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 1 2 3 4 5 
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  1 2 3 4 5 
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 1 2 3 4 5 
V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 1 2 3 4 5 
V našem timu se počutim varno. 1 2 3 4 5 
Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  1 2 3 4 5 
V našem timu upoštevamo nove ideje.  1 2 3 4 5 
V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  1 2 3 4 5 
V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  1 2 3 4 5 
Večino dela v našem timu naredimo na timskem srečanju.  1 2 3 4 5 
Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 1 2 3 4 5 
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 1 2 3 4 5 
Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 1 2 3 4 5 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 1 2 3 4 5 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  1 2 3 4 5 
V našem timu konflikte rešujemo sproti.  1 2 3 4 5 
V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  1 2 3 4 5 
Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  1 2 3 4 5 
Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  1 2 3 4 5 
Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj. 1 2 3 4 5 
V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   1 2 3 4 5 
Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  1 2 3 4 5 
V našem timu delujemo usklajeno. 1 2 3 4 5 
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  1 2 3 4 5 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost.  1 2 3 4 5 
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  1 2 3 4 5 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom.  1 2 3 4 5 
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  1 2 3 4 5 
Poznam naloge drugih članov v našem timu.  1 2 3 4 5 
Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  1 2 3 4 5 
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  1 2 3 4 5 
Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago.  1 2 3 4 5 
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  1 2 3 4 5 
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev.  1 2 3 4 5 
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 1 2 3 4 5 
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  1 2 3 4 5 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na vse delovne obveznosti članov tima.  1 2 3 4 5 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  1 2 3 4 5 
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.  1 2 3 4 5 
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  1 2 3 4 5 
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in osredotočen na delo.  1 2 3 4 5 
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  1 2 3 4 5 
V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov.  1 2 3 4 5 
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev.  1 2 3 4 5 
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Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  1 2 3 4 5 
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo kompromis.  1 2 3 4 5 
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  1 2 3 4 5 
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj.  1 2 3 4 5 
V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  1 2 3 4 5 
V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo.  1 2 3 4 5 
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  1 2 3 4 5 
V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v 
timu.  

1 2 3 4 5 

Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti tima.  1 2 3 4 5 
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  1 2 3 4 5 
V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile 
sprejemljive za vse člane tima.  

1 2 3 4 5 

Vsi člani našega tima delamo dobro.  1 2 3 4 5 
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  1 2 3 4 5 
 

2. Kako pogosto delate v timu (obkrožite en sam odgovor)? 

a) vsak dan b) več kot enkrat na 

teden 

c) enkrat na teden d) dvakrat na 

mesec 

e) enkrat na 

mesec 

f) redko – le nekajkrat 

na leto 

      
3. Koliko časa tedensko namenite timskemu delu (obkrožite en sam odgovor)? 

a) manj kot eno uro b) eno do dve uri c) tri do štiri ure d) pet ur ali več 

    
4. Koliko članov šteje vaš tim? __________ (dopišite skupno število članov – vključno z vami) 

 

5. Obkrožite tisto opredelitev tima, v kateri se prepoznate (možnih je več odgovorov). 

a) Člani našega tima uporabljamo le del skupnega znanja. Večina znanja posameznih članov tima je neuporabljenega.  
b) Člani našega tima uporabljamo ves nabor znanja in sposobnosti članov tima. Člani smo timu predani, timsko delo pa nas 

spodbuja in združuje.  
c) Vodja v našem timu je precej avtokratičen, saj edino on podaja ideje ter ukazuje ostalim članom. Člani našega tima smo 

pasivni, brez iniciative, brez ugovorov in razmišljanja izpolnjujemo ukaze vodje.  
d) Naš tim nima vodje, člani pa delujemo nepovezano – nismo v tesnem medsebojnem odnosu. 
e) Vodja v našem timu je enakopraven ostalim članom tima, je zgolj ustvarjalni organizator in koordinator dela. Člani 

našega tima smo med seboj bolj povezani, ustvarjalni in uspešnejši. 
f) Naš tim je oblikovan predvsem zaradi logističnih in organizacijskih razlogov. To so delovne enote, v katere smo vključeni 

člani istih delovnih področij, vendar nimamo skupne vizije oziroma cilja.  
g) Naš timi je oblikovan le za čas konkretne, ko to zaključimo, tim razpade. V času opravljanja naloge nas povezujejo 

skupni cilji in pozitivna soodvisnost.  
h) Naš tim sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih. Povezujejo nas cilji in vizija delovne organizacije. Naša naloga 

med drugim je dajanje podpore ostalim timom v organizaciji tako na osebni kot na strokovni ravni. 
i) Naš tim sestavljajo člani z različnimi poklicnimi profili. Naloge in dolžnosti vsakega od članov tima so jasno opredeljene, 

vendar med nami ni pravega sodelovanja. 
j) Za naš tim je značilno sodelovanje različnih strokovnjakov med seboj. Vsak član opravi svojo nalogo, vendar se o njej 

posvetuje tudi z ostalimi člani tima. Naš tim ohranja dobro delovno disciplino, hkrati pa spodbuja osebni razvoj in 
ustvarjalnost članov.  

k) V našem timu se posebnosti članov ohranijo, kljub temu smo člani med seboj notranje povezani. Medosebna 
povezanost prispeva k zmožnosti celostnega reševanja problemov, ne le iz zornega kota posamezne stroke oz. 
strokovnjaka. 

 

6. V katerem od zgoraj obkroženih timov delujete najpogosteje (napišite črko opredelitve tima iz prejšnjega vprašanja)? 

______________________________________ 
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7. Stališča do timskega dela 

Prosim, preberite spodnje trditve in za vsako od njih ocenite, koliko se z njo strinjate. Pri tem 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjate, 2 pomeni večinoma nestrinjanje, 3 pomeni delno strinjanje, delno nestrinjanje, 4 da se večinoma strinjate in 5 pomeni, 
da se s trditvijo popolnoma strinjate. 

 se 
nikakor 

ne 
strinjam  

   
se 

popolnoma 
strinjma 

Timsko delo omogoča prepoznati resnične potrebe uporabnika. 1 2 3 4 5 
Raznolikost članov tima veča učinkovitost timskega dela. 1 2 3 4 5 
Timsko delo razvija strokovne spretnosti in kompetence članov tima.  1 2 3 4 5 
V timu se je potrebno izogibati konfliktom.  1 2 3 4 5 
V današnji družbi je možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec.  1 2 3 4 5 
Timsko delo bi moralo vključevati delo za skupne cilje.  1 2 3 4 5 

Pri timskem delu je potrebno priznati napake, ki jih člaini naredimo. 1 2 3 4 5 
Tim opravi nalogo bolj učinkovito in bolj uspešno kot posameznik. 1 2 3 4 5 
Delovanje v timu prispeva k osebnostni rasti. 1 2 3 4 5 
Timsko delo izboljšuje storitev, ki jo opravljamo. 1 2 3 4 5 
Timsko delo veča strokovnost opravljenega dela. 1 2 3 4 5 
Pri timskem delu se je potrebno učiti drug od drugega. 1 2 3 4 5 
Spoštovanje drugih strokovnjakov je pomembno za uspešno timsko delovanje.  1 2 3 4 5 
Timsko delo je učinkovit pristop v poklicih pomoči. 1 2 3 4 5 
Spretnosti timskega dela so ene izmed pomembnejših spretnosti v življenju.  1 2 3 4 5 
Pri timskem delu je potrebno poslušati mnenja vseh članov. 1 2 3 4 5 
Na timskih srečanjih je potrebno povedati svoje mnenje. 1 2 3 4 5 
Pohvala za dobro timsko delo je vredna več kakor pohvala za dobro individualno delo. 1 2 3 4 5 
Vsak tim bi moral vključevati tudi uporabnika (učence, starše, mladostnike, uporabnike drog, ...). 1 2 3 4 5 
Pri sprejemanju odločitev morajo biti vsi člani tima enakovredni. 1 2 3 4 5 
Ljudje z dobro razvitimi spretnostmi timskega dela bodo vedno uspešni. 1 2 3 4 5 
Člani tima morajo čim več časa delovati skupaj. 1 2 3 4 5 
Člani tima si morajo med seboj pomagati. 1 2 3 4 5 
Za učinkovito delovanje tima je nujna dobra komunikacija.  1 2 3 4 5 
Cilje tima morajo oblikovati člani tima skupaj. 1 2 3 4 5 
Če je čas med službo/predavanji namenjen srečanju in/ali delovanju tima, je to produktiven čas 
službe/predavanj. 

1 2 3 4 5 

O konfliktih v timu se je potrebno pogovarjati. 1 2 3 4 5 
Timi, kjer lahko vsak član tima svoje delo opravi neodvisno od ostalih članov tima, delujejo bolje. 1 2 3 4 5 
Vsak član tima je soodgovoren za delovanje tima. 1 2 3 4 5 
V življenju lahko uspeš le, če se zanašaš samo nase. 1 2 3 4 5 
Evalvacija med člani tima bi morala biti del vsakega tima. 1 2 3 4 5 
 

8. spol (obkrožite):  

a) M b) Ž 

  
9. status (obkrožite): 

a) študent socialne pedagogike b) socialni pedagog (oziroma defektolog MVO oziroma domski pedagog) 

 
10. Označite, koliko let delovne dobe imate (študentsko delo ne šteje). Če imate manj kot 6 mesecev delovne dobe, označite 0 

let, če imate delovne dobe šest mesecev ali več, zaokrožite navzgor - označite 1 leto. 

a) 0 let b) 1-5 let c) 6-10 let d) 11-15 let e) 16-20 let f) več kot 20 let 

 

11. Prosim, če karseda natančno opredelite področje, na katerem delujete. Če delujete na več področjih hkrati, obkrožite 
tisto, ki pri vašem delu prevladuje. Če ste še študent socialne pedagogike, obkrožite, na katerem področju bi najraje 
delovali. 

a) svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli 
b)  dodatna in/ali individualna strokovna pomoč  
c) svetovalni center 
d) zavod za prestajanje kazni zapora 
e) vzgojni zavod 
f) stanovanjska skupina 
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g) ulično delo z mladimi 
h) delo z brezdomnimi 
i) center za socialno delo 
j) prevzgojni zavod  
k) delo z uporabniki drog  
l) delo z osebami s težavami v duševnem zdravju  
m) materinski dom 
n) varna hiša 
o) mladinski dom 
p) razne terapevtske prakse 
q) drugo ___________________________ (dopišite) 

 
Zahvaljujem se vam za reševanje. Lep dan še naprej!  

Katja Kajič 
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TABELE 
 

Tabela 22: Zanesljivost ocenjevalne lestvice izkušenj s timskim delom 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,960 ,963 60 
 

Tabela 23: Zanesljivost ocenjevalne lestvice stališč do timskega dela 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,898 ,907 31 
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Tabela 24: Izkušnje socialnih pedagogov s timskim delom 

IZKUŠNJA S TIMSKIM DELOM M σ 
Naš tim ima jasne cilje. 3,64 0,842 
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 3,87 0,802 
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 3,51 0,922 
V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 3,61 0,771 
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  3,00 1,032 
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 2,97 1,014 
V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 3,59 0,948 
V našem timu se počutim varno. 3,75 1,024 
Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  4,12 0,883 
V našem timu upoštevamo nove ideje.  3,94 0,950 
V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  3,37 1,055 
V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  3,31 1,054 
Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju.  3,08 0,908 
Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 3,44 0,91 
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 3,36 0,915 
Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 2,7 1,449 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 1,21 0,683 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  3,78 0,984 
V našem timu konflikte rešujemo sproti.  3,36 1,092 
V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  3,93 0,887 
Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  3,79 0,898 
Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  3,57 1,187 
Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj. 3,5 0,915 
V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   2,62 0,968 
Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  3,8 0,946 
V našem timu delujemo usklajeno. 3,4 0,933 
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  3,5 0,975 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost.  1,17 0,609 
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  3,57 1,001 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom.  2 1,037 
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  3,28 1,204 
Poznam naloge drugih članov v našem timu.  3,79 0,858 
Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  3,3 0,913 
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  2,72 1,017 
Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago.  4,07 0,865 
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  3,81 0,892 
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev.  3,86 0,733 
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 3,35 1,038 
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  3,34 0,939 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na obveznosti članov tima.  3,61 1,18 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  3,79 0,972 
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.  3,78 1,049 
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  3,11 1,022 
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in osredotočen na delo.  3,5 0,884 
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  3,14 1,068 
V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov.  2,91 1,077 
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev.  3,67 0,939 
Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  3,13 1,244 
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo kompromis.  3,38 0,886 
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  3,62 0,897 
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj.  3,59 0,951 
V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  2,58 1,259 
V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo.  3,21 0,911 
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  3,5 0,884 
V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu.  3,17 1,12 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti tima.  3,49 1,231 
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  3,5 1,031 
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V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile 
sprejemljive za vse člane tima.  3,71 0,88 
Vsi člani našega tima delamo dobro.  3,64 0,956 
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  3,79 0,932 
 

Tabela 25: Izkušnje študentov socialne pedagogike s timskim delom 

IZKUŠNJA S TIMSKIM DELOM M σ 
Naš tim ima jasne cilje. 3,49 0,901 
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 3,7 1,024 
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 3,27 1,071 
V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 3,38 0,828 
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  2,97 1,118 
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 2,97 0,971 
V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 3,32 1,156 
V našem timu se počutim varno. 3,49 1,216 
Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  3,89 1,075 
V našem timu upoštevamo nove ideje.  3,7 1,102 
V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  2,97 1,04 
V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  3,14 1,134 
Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju.  3,19 0,845 
Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 3,19 0,995 
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 3,19 1,076 
Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 3,42 1,228 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 1,3 0,777 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  3,54 0,96 
V našem timu konflikte rešujemo sproti.  3,22 1,228 
V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  3,78 1,004 
Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  3,62 1,114 
Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  3,19 1,151 
Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj. 3,05 0,848 
V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   2,73 1,071 
Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  3,62 0,924 
V našem timu delujemo usklajeno. 3,27 1,018 
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  3,16 0,928 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost.  1,22 0,712 
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  3,32 1,132 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom.  2,27 1,146 
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  2,78 1,031 
Poznam naloge drugih članov v našem timu.  3,57 0,867 
Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  3,32 0,915 
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  2,84 1,068 
Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago.  3,92 0,829 
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  3,57 0,899 
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev.  3,86 0,713 
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 3,08 1,064 
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  2,97 0,833 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na obveznosti članov tima.  3,76 0,983 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  3,59 1,013 
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.  3,54 1,145 
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  2,81 1,126 
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in osredotočen na delo.  3,41 0,956 
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  3,3 1,222 
V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov.  2,81 1,151 
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev.  3,7 0,939 
Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  2,95 1,224 
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo kompromis.  3,27 0,769 
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  3,57 0,899 
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj.  3,65 1,033 
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V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  3,08 1,362 
V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo.  3,32 1,002 
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  3,38 1,01 
V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu.  3,16 1,143 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti tima.  3,78 1,004 
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  3,81 0,845 
V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive 
za vse člane tima.  3,68 1,082 
Vsi člani našega tima delamo dobro.  3,46 1,095 
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  3,59 1,066 
 

Tabela 26: Izkušnje zaposlenih socialnih pedagogov s timskim delom 

IZKUŠNJA S TIMSKIM DELOM M σ 
Naš tim ima jasne cilje. 3,72 0,802 
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 3,96 0,647 
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 3,63 0,815 
V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 3,73 0,716 
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  3,01 0,993 
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 2,97 1,042 
V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 3,73 0,792 
V našem timu se počutim varno. 3,89 0,887 
Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  4,24 0,746 
V našem timu upoštevamo nove ideje.  4,06 0,843 
V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  3,58 1,009 
V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  3,39 1,007 
Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju.  3,03 0,941 
Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 3,58 0,839 
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 3,46 0,811 
Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 2,33 1,422 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 1,16 0,629 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  3,9 0,98 
V našem timu konflikte rešujemo sproti.  3,43 1,015 
V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  4 0,816 
Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  3,89 0,753 
Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  3,77 1,165 
Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj. 3,73 0,867 
V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   2,56 0,911 
Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  3,9 0,95 
V našem timu delujemo usklajeno. 3,46 0,884 
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  3,69 0,956 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost.  1,14 0,55 
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  3,7 0,906 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom.  1,86 0,952 
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  3,54 1,212 
Poznam naloge drugih članov v našem timu.  3,9 0,837 
Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  3,29 0,919 
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  2,66 0,991 
Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago.  4,16 0,879 
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  3,94 0,866 
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev.  3,86 0,748 
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 3,49 1,004 
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  3,54 0,937 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na obveznosti članov tima.  3,53 1,271 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  3,89 0,941 
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.  3,9 0,98 
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  3,27 0,931 
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in osredotočen na delo.  3,56 0,845 
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  3,06 0,976 
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V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov.  2,96 1,042 
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev.  3,66 0,946 
Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  3,23 1,253 
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo kompromis.  3,44 0,942 
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  3,64 0,901 
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj.  3,56 0,911 
V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  2,31 1,123 
V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo.  3,16 0,862 
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  3,57 0,809 
V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu.  3,17 1,116 
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti tima.  3,33 1,316 
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  3,34 1,089 
V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive 
za vse člane tima.  3,73 0,76 
Vsi člani našega tima delamo dobro.  3,73 0,867 
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  3,89 0,843 
 

Tabela 27: Stališča anketirancev do timskega dela 

STALIŠČE DO TIMSKEGA DELA M σ 
Za učinkovito delovanje tima je nujna dobra komunikacija.  4,67 0,578 
Vsak član tima je soodgovoren za delovanje tima. 4,55 0,673 
Spoštovanje drugih strokovnjakov je pomembno za uspešno timsko delovanje.  4,54 0,646 
Pri timskem delu je potrebno poslušati mnenja vseh članov. 4,52 0,647 
O konfliktih v timu se je potrebno pogovarjati. 4,50 0,661 
Evalvacija med člani tima bi morala biti del vsakega tima. 4,38 0,73 
Pri timskem delu se je potrebno učiti drug od drugega. 4,35 0,644 
Timsko delo je učinkovit pristop v poklicih pomoči. 4,34 0,683 
Cilje tima morajo oblikovati člani tima skupaj. 4,32 0,756 
Na timskih srečanjih je potrebno povedati svoje mnenje. 4,28 0,768 
Pri timskem delu je potrebno priznati napake, ki jih člani naredimo. 4,24 0,732 
Člani tima si morajo med seboj pomagati. 4,23 0,715 
Delovanje v timu prispeva k osebnostni rasti. 4,13 0,747 
Timsko delo izboljšuje storitev, ki jo opravljamo. 4,08 0,722 
Pri sprejemanju odločitev morajo biti vsi člani tima enakovredni. 4,06 0,901 
Timsko delo veča strokovnost opravljenega dela. 4,05 0,778 
Timsko delo razvija strokovne spretnosti in kompetence članov tima.  3,99 0,674 
Timsko delo bi moralo vključevati delo za skupne cilje.  3,96 0,881 
Če je čas med službo/predavanji namenjen srečanju in/ali delovanju tima, je to produktiven čas 
službe/predavanj. 3,93 0,95 
Spretnosti timskega dela so ene izmed pomembnejših spretnosti v življenju.  3,92 0,795 
Raznolikost članov tima veča učinkovitost timskega dela. 3,83 0,792 
Timsko delo omogoča prepoznati potrebe uporabnika. 3,78 0,75 
Tim opravi nalogo bolj učinkovito in bolj uspešno kot posameznik. 3,70 0,887 
Vsak tim bi moral vključevati tudi uporabnika (učence, starše, mladostnike, uporabnike drog, ...). 3,57 0,985 
Ljudje z dobro razvitimi spretnostmi timskega dela bodo vedno uspešni. 3,27 0,929 
Člani tima morajo čim več časa delovati skupaj. 3,27 0,812 
Timi, kjer lahko vsak član tima svoje delo opravi neodvisno od ostalih članov tima, delujejo bolje. 3,07 0,92 
Pohvala za dobro timsko delo je vredna več kakor pohvala za dobro individualno delo. 2,94 1,087 
V današnji družbi je možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec.  2,37 0,801 
V življenju lahko uspeš le, če se zanašaš samo nase. 2,20 0,96 
V timu se je potrebno izogibati konfliktom.  2,02 0,86 
 

Tabela 28: Stališča študentov socialne pedagogike do timskega dela 

 STALIŠČE DO TIMSKEGA DELA M σ 
Za učinkovito delovanje tima je nujna dobra komunikacija.  4,76 0,495 
O konfliktih v timu se je potrebno pogovarjati. 4,59 0,644 
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Spoštovanje drugih strokovnjakov je pomembno za uspešno timsko delovanje.  4,51 0,731 
Vsak član tima je soodgovoren za delovanje tima. 4,51 0,768 
Pri timskem delu je potrebno poslušati mnenja vseh članov. 4,49 0,731 
Cilje tima morajo oblikovati člani tima skupaj. 4,46 0,691 
Pri timskem delu se je potrebno učiti drug od drugega. 4,43 0,603 
Pri timskem delu je potrebno priznati napake, ki jih člani naredimo. 4,41 0,551 
Evalvacija med člani tima bi morala biti del vsakega tima. 4,41 0,686 
Člani tima si morajo med seboj pomagati. 4,38 0,681 
Timsko delo je učinkovit pristop v poklicih pomoči. 4,27 0,804 
Na timskih srečanjih je potrebno povedati svoje mnenje. 4,24 0,83 
Delovanje v timu prispeva k osebnostni rasti. 4,22 0,712 
Pri sprejemanju odločitev morajo biti vsi člani tima enakovredni. 4,19 0,776 
Timsko delo razvija strokovne spretnosti in kompetence članov tima.  4,08 0,682 
Timsko delo izboljšuje storitev, ki jo opravljamo. 4,05 0,78 
Timsko delo bi moralo vključevati delo za skupne cilje.  4,00 0,913 
Vsak tim bi moral vključevati tudi uporabnika (učence, starše, mladostnike, uporabnike drog, ...). 3,97 0,928 
Timsko delo veča strokovnost opravljenega dela. 3,89 0,875 
Spretnosti timskega dela so ene izmed pomembnejših spretnosti v življenju.  3,78 0,917 
Timsko delo omogoča prepoznati potrebe uporabnika. 3,76 0,683 
Raznolikost članov tima veča učinkovitost timskega dela. 3,68 0,915 
Če je čas med službo/predavanji namenjen srečanju in/ali delovanju tima, je to produktiven čas 
službe/predavanj. 3,65 1,086 
Tim opravi nalogo bolj učinkovito in bolj uspešno kot posameznik. 3,62 1,01 
Člani tima morajo čim več časa delovati skupaj. 3,38 0,861 
Ljudje z dobro razvitimi spretnostmi timskega dela bodo vedno uspešni. 3,19 0,908 
Timi, kjer lahko vsak član tima svoje delo opravi neodvisno od ostalih članov tima, delujejo bolje. 3,00 0,882 
Pohvala za dobro timsko delo je vredna več kakor pohvala za dobro individualno delo. 2,84 0,866 
V današnji družbi je možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec.  2,65 0,919 
V življenju lahko uspeš le, če se zanašaš samo nase. 2,30 0,909 
V timu se je potrebno izogibati konfliktom. 1,92 0,829 
 

Tabela 29: Stališča zaposlenih socialnih pedagogov do timskega dela 

STALIŠČE DO TIMSKEGA DELA M σ 
Za učinkovito delovanje tima je nujna dobra komunikacija.  4,63 0,615 
Vsak član tima je soodgovoren za delovanje tima. 4,57 0,624 
Spoštovanje drugih strokovnjakov je pomembno za uspešno timsko delovanje.  4,56 0,603 
Pri timskem delu je potrebno poslušati mnenja vseh članov. 4,54 0,604 
O konfliktih v timu se je potrebno pogovarjati. 4,44 0,669 
Timsko delo je učinkovit pristop v poklicih pomoči. 4,38 0,615 
Evalvacija med člani tima bi morala biti del vsakega tima. 4,36 0,756 
Pri timskem delu se je potrebno učiti drug od drugega. 4,31 0,664 
Na timskih srečanjih je potrebno povedati svoje mnenje. 4,29 0,74 
Cilje tima morajo oblikovati člani tima skupaj. 4,25 0,783 
Pri timskem delu je potrebno priznati napake, ki jih člani naredimo. 4,15 0,799 
Člani tima si morajo med seboj pomagati. 4,15 0,725 
Timsko delo veča strokovnost opravljenega dela. 4,13 0,716 
Timsko delo izboljšuje storitev, ki jo opravljamo. 4,10 0,695 
Delovanje v timu prispeva k osebnostni rasti. 4,08 0,765 
Če je čas med službo/predavanji namenjen srečanju in/ali delovanju tima, je to produktiven čas 
službe/predavanj. 4,07 0,845 
Spretnosti timskega dela so ene izmed pomembnejših spretnosti v življenju.  3,99 0,722 
Pri sprejemanju odločitev morajo biti vsi člani tima enakovredni. 3,99 0,957 
Timsko delo razvija strokovne spretnosti in kompetence članov tima.  3,94 0,669 
Timsko delo bi moralo vključevati delo za skupne cilje.  3,94 0,87 
Raznolikost članov tima veča učinkovitost timskega dela. 3,90 0,715 
Timsko delo omogoča prepoznati resnične potrebe uporabnika. 3,79 0,786 
Tim opravi nalogo bolj učinkovito in bolj uspešno kot posameznik. 3,74 0,822 
Vsak tim bi moral vključevati tudi uporabnika (učence, starše, mladostnike, uporabnike drog, ...). 3,36 0,954 
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Ljudje z dobro razvitimi spretnostmi timskega dela bodo vedno uspešni. 3,31 0,944 
Člani tima morajo čim več časa delovati skupaj. 3,21 0,786 
Timi, kjer lahko vsak član tima svoje delo opravi neodvisno od ostalih članov tima, delujejo bolje. 3,11 0,943 
Pohvala za dobro timsko delo je vredna več kakor pohvala za dobro individualno delo. 3,00 1,187 
V današnji družbi je možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec.  2,22 0,697 
V življenju lahko uspeš le, če se zanašaš samo nase. 2,15 0,988 
V timu se je potrebno izogibati konfliktom.  2,07 0,877 
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Tabela 30: Trditve iz ocenjevalne lestvice izkušnje s timskim delom združene v posamezni sklop 
izkušenj 

Člani našega tima so predani skupnim ciljem tima. 

CILJI TIMA 

Naš tim ima jasne cilje. 
Cilji našega tima so povezani s poslanstvom tima.  
Jasno razumem, kaj so cilji našega tima.  
Člani našega tima se istovetijo s cilji tima.  
Cilji našega tima so pomembnejši od ciljev posameznih članov tima.  
Doseganje kratkoročnih ciljev pomaga našemu timu, da ostaja zbran in osredotočen na delo.  
V našem delovanju zlahka prepoznam cilje našega tima.  
Cilje našega tima smo oblikovali člani tima skupaj.  
V našem timu člani podpiramo drug drugega. 

ZADOVOLJEVANJE 
POTREB V TIMU 

V našem timu vsak član prevzema odgovornost za svoje ravnanje . 
V našem timu se počutim varno. 
V našem timu zlahka prosim druge člane za pomoč.  
V našem timu lahko uporabim vse svoje spretnosti.  
Če naredim napako, me v našem timu ne bodo obsojali.  
Moje spretnosti so v timu sprejete in cenjene.  
V našem timu se o težavah in problemih odkrito pogovarjamo. 
Člani našega tima se med seboj motiviramo in spodbujamo.  
V našem timu drug brez drugega ne moremo dosegati skupnih ciljev.  
Naš tim je zmožen presegati razlike med člani in se poenotiti.  
Članom našega tima zaupam, da bodo opravili svoj del naloge.  
Vloge v našem timu so jasne in vsak član ve, kaj je njegova naloga. 

VLOGE V TIMU 

Razumem, kakšne so moje naloge znotraj tima.  
Naše timsko delo poteka tako, kot sem pričakoval/-a. 
V našem timu delujemo usklajeno. 
Poznam naloge drugih članov v našem timu.  
Drugim članom našega tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev.  
V našem timu je delo enakomerno razdeljeno.  
V našem timu nekateri člani delajo(-mo) več kakor ostali člani tima.  
V našem timu se vedno najde nekdo, ki ne opravi svojega dela.  
Vsi člani našega tima delamo dobro.  
V našem timu pozorno poslušamo drug drugega. 

KOMUNIKACIJA V 
TIMU 

V našem timu upoštevamo nove ideje.  
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima nasprotnega spola. 
Neprijetno mi je komunicirati s člani tima, ki imajo različno etnično pripadnost.  
Če česa glede timskega dela ne razumem, mi ni težko vprašati druge za dodatno razlago.  
V našem timu lahko sproščeno izražamo različna - tudi nasprotujoča si mnenja.  
V našem timu ustno in/ali pisno izražamo opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu.  
V našem timu skupne dogovore dosežemo tako, da oblikujemo kompromis.  
V našem timu se o konfliktih odkrito pogovarjamo.  

KONFLIKTI 

V našem timu konflikte rešujemo sproti.  
Kadar razrešimo določen konflikt, ugotovimo,  da smo se v timu bolj povezali med seboj. 
Strinjanje z ostalimi član izrazim le z namenom, da lahko hitro nadaljujemo z delom.  
V našem timu si prizadevamo k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile sprejemljive za vse 
člane tima.  
V našem timu je nestrinjanje sprejeto kot dobronamerno in dobrodošlo.  
V našem timu sproti reflektiramo in evalviramo delovanje tima.  

EVALVACIJA 

V našem timu sproti evalviramo svoje delo.  
Od drugih članov našega tima dobivam koristne povratne informacije.  
V našem timu spremljamo in analiziramo odnose med člani tima.   
V našem timu spremljamo in analiziramo komunikacijo med člani.  
Napake in/ali neuspehi pri našem timskem delu so nam vir novih spoznanj.  
V našem timu spremljamo in analiziramo strategije reševanja problemov.  
V našem timu bi morali skupaj delati več časa (npr. več ur). 

ORGANIZACIJSKI 
POGOJI 

TIMSKEGA DELA 

Večino delo v našem timu naredimo na timskem srečanju.  
Timska srečanja potekajo izven našega službenega/študijskega urnika. 
Naš tim ima na voljo primeren prostor za timsko delo.  
Naš tim se srečuje vedno v istem prostoru.  
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na obveznosti članov tima.  
Urnik srečanj našega tima je točno določen in se ga vsi člani držimo.  
Urnik srečanj našega tima si sproti prilagajamo glede na trenutne obveznosti tima.  
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TABELA 31: Trditve iz ocenjevalne lestvice stališča do timskega dela, združene v posamezni 
sklop stališč 

Timsko delo razvija strokovne spretnosti in kompetence članov tima.  

POTREBE ČLANOV TIMA 

Člani tima si morajo med seboj pomagati. 
Timi, kjer lahko vsak član tima svoje delo opravi neodvisno od ostalih članov tima, 
delujejo bolje. 
Vsak član tima je soodgovoren za delovanje tima. 
Delovanje v timu prispeva k osebnostni rasti. 
V timu se je potrebno izogibati konfliktom.  KONFLIKTI O konfliktih v timu se je potrebno pogovarjati. 
Timsko delo bi moralo vključevati delo za skupne cilje.  

CILJI Pohvala za dobro timsko delo je vredna več kakor pohvala za dobro individualno 
delo. 
Cilje tima morajo oblikovati člani tima skupaj. 
Tim opravi nalogo bolj učinkovito in bolj uspešno kot posameznik. 

SPLOŠNA STALIŠČA DO 
TIMSKEGA DELA 

Timsko delo izboljšuje storitev, ki jo opravljamo. 
Timsko delo omogoča prepoznati resnične potrebe uporabnika. 
V današnji družbi je možno delovati, tudi če nisi dober timski delavec.  
Timsko delo veča strokovnost opravljenega dela. 
Pri timskem delu se je potrebno učiti drug od drugega. 
Spoštovanje drugih strokovnjakov je pomembno za uspešno timsko delovanje.  
Timsko delo je učinkovit pristop v poklicih pomoči. 
Spretnosti timskega dela so ene izmed pomembnejših spretnosti v življenju.  
V življenju lahko uspeš le, če se zanašaš samo nase. 
Vsak tim bi moral vključevati tudi uporabnika (učence, starše, mladostnike, 
uporabnike drog, ...). 
Ljudje z dobro razvitimi spretnostmi timskega dela bodo vedno uspešni. 
Pri timskem delu je potrebno poslušati mnenja vseh članov. 

KOMUNIKACIJA Na timskih srečanjih je potrebno povedati svoje mnenje. 
Za učinkovito delovanje tima je nujna dobra komunikacija.  
Pri sprejemanju odločitev morajo biti vsi člani tima enakovredni. VLOGE Raznolikost članov tima veča učinkovitost timskega dela. 
Člani tima morajo čim več časa delovati skupaj. 

ORGANIZACIJSKI POGOJI Če je čas med službo/predavanji namenjen srečanju in/ali delovanju tima, je to 
produktiven čas službe/predavanj. 
Evalvacija med člani tima bi morala biti del vsakega tima. EVALVACIJA Pri timskem delu je potrebno priznati napake, ki jih člani naredimo. 
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Tabela 32: t-preizkus za neodvisne vzorce 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

stališča do 
timskega dela 

Equal 
variances 
assumed 

,131 ,718 ,311 106 ,756 ,025 ,081 -,135 ,185 

Equal 
variances not 
assumed 

  
,312 73,620 ,756 ,025 ,080 -,135 ,185 

 

 

Tabela 33: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje s 
timskim delom in stališča do timskega dela 

 stališča do timskega dela izkušnje s timskim 
delom 

stališča do timskega dela 
Pearson Correlation 1 ,267** 
Sig. (2-tailed)  ,008 
N 108 98 

izkušnje s timskim delom 
Pearson Correlation ,267** 1 
Sig. (2-tailed) ,008  
N 98 98 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabela 34: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje s timskim delom in 
stališča do timskega dela pri študentih socialne pedagogike 

 stališča do timskega dela izkušnje s timskim delom 

stališča do timskega dela 

Pearson Correlation 1 ,050 

Sig. (2-tailed)  ,777 

N 37 35 

izkušnje s timskim delom 

Pearson Correlation ,050 1 

Sig. (2-tailed) ,777  
N 35 35 
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Tabela 35: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje s timskim delom 
in stališča do timskega dela pri zaposlenih socialnih pedagogih 

 stališča do timskega 
dela 

izkušnje s timskim 
delom 

stališča do timskega dela 

Pearson Correlation 1 ,420** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 71 63 

izkušnje s timskim delom 

Pearson Correlation ,420** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 63 63 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabela 36: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje z organizacijskimi 
pogoji za timsko delo in stališča do organizacijskih pogojev za timsko delo 
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Tabela 37: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje s cilji v timu in 
stališča do ciljev v timu 

  
jasni 
cilji 

predani 
skupni

m 
ciljem 

cilj = 
name

n 
razume
m cilje 

vsi se 
istovetim

o s cilji 

skupn
i cilj > 
moj 
cilj 

kratkotraj
ni cilji so 
zbranost 

v  
delovanju 
prepozna

m cilje 

cilje 
smo 

oblikova
li skupaj 

ok, če nisi 
timski 
delavec 

Pearson 
Correlatio
n 

-,188 -,171 -,073 -,190 ,000 -,022 ,024 -,128 ,009 

Sig. (2-
tailed) 

,053 ,077 ,457 ,050 ,996 ,824 ,803 ,189 ,924 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

delo za 
skupne cilje 

Pearson 
Correlatio
n 

,055 ,044 ,220* -,018 ,104 ,236* ,151 ,093 ,150 

Sig. (2-
tailed) 

,577 ,653 ,023 ,855 ,287 ,015 ,120 ,339 ,123 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

tim 
uspešnejši 
kot posam 

Pearson 
Correlatio
n 

,247* ,100 ,210* ,050 ,125 ,284*

* 
,247* ,251** ,181 

Sig. (2-
tailed) 

,011 ,304 ,030 ,606 ,198 ,003 ,010 ,009 ,063 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

td izboljša 
stroitev 

Pearson 
Correlatio
n 

,308*

* 
,208* ,229* ,179 ,258** ,295*

* 
,340** ,333** ,253** 

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,031 ,017 ,065 ,007 ,002 ,000 ,000 ,008 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

td veča 
strokovnost 
dela 

Pearson 
Correlatio
n 

,162 ,159 ,180 ,081 ,150 ,175 ,290** ,222* ,189 

Sig. (2-
tailed) 

,097 ,103 ,065 ,409 ,124 ,074 ,003 ,022 ,052 

N 106 107 106 106 106 105 106 106 106 

učim se od 
drugih 

Pearson 
Correlatio
n 

,133 ,113 ,223* ,042 ,119 ,257*

* 
,207* ,148 ,134 

Sig. (2-
tailed) 

,175 ,244 ,021 ,670 ,221 ,008 ,032 ,128 ,168 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

spoštovanje 
drugih 
strokovnjak
ov 

Pearson 
Correlatio
n 

,234* ,194* ,266** ,237* ,154 ,217* ,292** ,263** ,123 

Sig. (2-
tailed) 

,016 ,044 ,006 ,014 ,114 ,026 ,002 ,006 ,206 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

td učikonit 
pristop v 
poklicih 
pomoči 

Pearson 
Correlatio
n 

,234* ,218* ,213* ,105 ,059 ,173 ,300** ,171 ,071 

Sig. (2-
tailed) 

,016 ,023 ,028 ,281 ,546 ,078 ,002 ,079 ,469 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 
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std zelo 
pomembne 
v življ 

Pearson 
Correlatio
n 

-,050 ,059 ,075 -,095 ,005 -,072 ,121 ,039 -,034 

Sig. (2-
tailed) 

,612 ,545 ,445 ,332 ,959 ,467 ,214 ,692 ,728 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

pohvala za 
td je več kot 
za delo izven 
td 

Pearson 
Correlatio
n 

,074 -,069 ,014 ,007 -,049 ,151 ,146 ,103 ,042 

Sig. (2-
tailed) 

,450 ,478 ,883 ,939 ,616 ,124 ,133 ,293 ,668 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

vključiti tudi 
uporabnika 

Pearson 
Correlatio
n 

-,018 -,038 ,049 -,201* ,028 -,038 ,140 ,089 ,120 

Sig. (2-
tailed) 

,854 ,693 ,614 ,038 ,774 ,702 ,152 ,363 ,220 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

vsi 
oblikujemo 
cilje 

Pearson 
Correlatio
n 

,164 ,222* ,237* ,024 ,170 ,156 ,299** ,268** ,316** 

Sig. (2-
tailed) 

,094 ,021 ,014 ,803 ,080 ,113 ,002 ,005 ,001 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 

zaneseš se 
lahko le 
nase 

Pearson 
Correlatio
n 

,006 ,041 -,081 -,017 -,049 ,066 -,068 ,016 -,125 

Sig. (2-
tailed) 

,949 ,677 ,409 ,858 ,614 ,503 ,487 ,873 ,200 

N 106 108 107 107 107 105 107 107 107 
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Tabela 38: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje z zadovoljevanjem 
potreb v timu in stališča do zadovoljevanje potreb v timu 

 

podpiranje

vsak 
prevzema 
odgovorno

st varno

lahko 
prositi za 
pomoč

vse 
spretnosti

napaka ni 
obsojena

moje 
spretnosti 
sprejete

odkrito o 
težavah

se 
motiviram

o in 
spodbuja

mo

drug brez 
drugega ni 

skupnih 
ciljev

presegam
o razlike in 

se 
poenotimo

zaupam 
članom, 
da bodo 
opravili 
nalogo

Pearson 
Correlatio
n

-,172 -,091 ,003 -,040 -,124 -,152 -,140 -,010 -,103 ,052 -,016 -,056

Sig. (2-
tailed)

,076 ,351 ,976 ,681 ,203 ,119 ,150 ,923 ,293 ,598 ,871 ,566

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,047 ,239* ,151 ,208* ,148 ,156 ,199* ,106 ,140 ,171 ,163 ,191*

Sig. (2-
tailed)

,630 ,013 ,119 ,031 ,129 ,108 ,040 ,278 ,150 ,079 ,093 ,048

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,069 ,276** ,210* ,232* ,241* ,148 ,321** ,234* ,298** ,282** ,310** ,213*

Sig. (2-
tailed)

,482 ,004 ,029 ,016 ,012 ,129 ,001 ,015 ,002 ,003 ,001 ,028

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,055 ,229* ,157 ,201* ,140 ,105 ,125 ,164 ,181 ,249* ,248* ,200*

Sig. (2-
tailed)

,578 ,018 ,106 ,039 ,153 ,285 ,203 ,093 ,063 ,010 ,010 ,040

N 106 107 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106

Pearson 
Correlatio
n

,034 ,007 -,049 ,032 ,066 -,033 ,105 ,065 ,159 ,249** ,106 ,165

Sig. (2-
tailed)

,732 ,940 ,611 ,743 ,501 ,735 ,283 ,509 ,103 ,010 ,276 ,089

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,262** ,238* ,233* ,202* ,220* ,188 ,356** ,238* ,277** ,263** ,243* ,226*

Sig. (2-
tailed)

,006 ,013 ,015 ,037 ,023 ,052 ,000 ,014 ,004 ,006 ,012 ,019

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,218* ,231* ,136 ,105 ,131 ,081 ,245* ,201* ,169 ,206* ,160 ,205*

Sig. (2-
tailed)

,024 ,016 ,159 ,284 ,178 ,408 ,011 ,038 ,082 ,033 ,099 ,034

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,116 ,084 ,023 ,059 ,098 ,196* ,166 ,054 ,113 ,055 ,067 ,131

Sig. (2-
tailed)

,232 ,389 ,813 ,548 ,318 ,043 ,088 ,578 ,246 ,572 ,490 ,180

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,031 ,004 ,000 ,015 -,023 ,115 ,042 -,038 ,015 ,113 ,030 ,036

Sig. (2-
tailed)

,749 ,963 1,000 ,881 ,818 ,236 ,670 ,699 ,881 ,246 ,760 ,712

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

-,109 ,014 -,193* -,082 ,160 -,241* -,043 ,004 -,043 -,103 -,057 -,098

Sig. (2-
tailed)

,263 ,885 ,045 ,404 ,099 ,012 ,661 ,970 ,658 ,293 ,561 ,316

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,065 ,184 ,078 ,174 ,129 ,084 ,157 ,135 ,188 ,224* ,206* ,165

Sig. (2-
tailed)

,503 ,057 ,425 ,073 ,184 ,390 ,106 ,165 ,053 ,020 ,033 ,088

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,231* ,259** ,237* ,230* ,135 ,221* ,338** ,278** ,381** ,295** ,250** ,288**

Sig. (2-
tailed)

,017 ,007 ,013 ,017 ,164 ,022 ,000 ,004 ,000 ,002 ,010 ,003

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,056 ,064 -,058 ,074 -,015 -,024 ,057 ,102 ,008 ,162 ,133 ,108

Sig. (2-
tailed)

,565 ,511 ,551 ,449 ,876 ,805 ,557 ,294 ,935 ,095 ,171 ,268

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,271** ,190* ,145 ,101 ,103 ,047 ,220* ,116 ,182 ,272** ,146 ,220*

Sig. (2-
tailed)

,005 ,048 ,134 ,301 ,289 ,632 ,023 ,236 ,060 ,005 ,134 ,023

N 107 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107

td razvija 
strokovno
st

delovanje 
v timu in 
osebnostn
a rast

pomagam 
članom

vsi smo 
soodgovor
ni

učim se 
od drugih

spoštovan
je drugih 
strokovnja
kov

td učikonit 
pristop v 
poklicih 
pomoči

std zelo 
pomembn
e v življ

vključiti 
tudi 
uporabnik
a

zaneseš 
se lahko 
le nase

ok, če nisi 
timski 
delavec

tim 
uspešnejš
i kot 
posam

td izboljša 
stroitev

td veča 
strokovno
st dela
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Tabela 39: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje z vlogami v timu in 
stališča do vlog v timu 

 

jasne 
vloge

poznam 
moje 

naloge
pričakovan 
potek dela

usklajeno 
delovanje

poznam 
naloge 
drugih

drugim 
pomagam

delo 
enakomer

no 
razdeljeno

nekateri 
delajo več

nekdo ne 
opravlja 

dela

vs i 
delamo 
dobro

Pearson 
Correlatio
n

-,177 -,186 -,064 -,113 -,033 ,026 ,076 -,029 ,121 -,042

Sig. (2-
tailed)

,067 ,054 ,513 ,248 ,734 ,790 ,439 ,767 ,215 ,664

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,157 ,178 ,192* ,115 ,183 ,049 ,193* -,162 -,108 ,132

Sig. (2-
tailed)

,105 ,066 ,047 ,242 ,059 ,619 ,046 ,096 ,269 ,175

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,309** ,248** ,293** ,254** ,170 ,150 ,165 -,091 -,143 ,187

Sig. (2-
tailed)

,001 ,010 ,002 ,009 ,080 ,123 ,089 ,353 ,141 ,054

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,189 ,225* ,175 ,179 ,191* -,019 ,172 -,020 -,131 ,232*

Sig. (2-
tailed)

,051 ,020 ,073 ,067 ,049 ,846 ,078 ,835 ,182 ,017

N 107 107 106 105 106 106 106 106 106 106
Pearson 
Correlatio
n

,026 ,040 -,003 ,217* ,093 ,172 ,082 ,007 -,078 ,190

Sig. (2-
tailed)

,790 ,683 ,972 ,025 ,340 ,077 ,402 ,940 ,426 ,050

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,195* ,376** ,189 ,252** ,211* ,281** ,092 -,056 -,157 ,231*

Sig. (2-
tailed)

,043 ,000 ,052 ,009 ,029 ,003 ,343 ,565 ,106 ,017

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,254** ,333** ,172 ,271** ,223* ,191* ,105 -,002 -,179 ,265**

Sig. (2-
tailed)

,008 ,000 ,076 ,005 ,021 ,049 ,280 ,980 ,065 ,006

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,090 ,146 ,089 ,104 -,010 ,095 -,048 ,079 ,100 ,150

Sig. (2-
tailed)

,353 ,131 ,360 ,288 ,919 ,331 ,627 ,419 ,306 ,124

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,025 ,019 ,001 -,046 -,029 ,068 -,043 ,035 ,118 ,022

Sig. (2-
tailed)

,795 ,844 ,989 ,638 ,770 ,488 ,662 ,720 ,225 ,824

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,035 ,080 -,068 -,114 -,003 -,053 -,004 ,193* ,119 -,010

Sig. (2-
tailed)

,721 ,411 ,484 ,246 ,975 ,591 ,963 ,047 ,222 ,918

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,098 ,124 -,019 ,053 ,192* -,011 ,071 -,015 ,066 -,061

Sig. (2-
tailed)

,314 ,202 ,849 ,591 ,048 ,913 ,468 ,880 ,501 ,533

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,257** ,120 -,003 ,225* ,185 ,182 ,044 -,057 -,012 ,208*

Sig. (2-
tailed)

,007 ,215 ,973 ,020 ,057 ,061 ,653 ,562 ,901 ,031

N 108 108 107 106 107 107 107 107 107 107

ok, če nis i 
timski 
delavec

tim 
uspešnejš
i kot 
posam

td izboljša 
stroitev

td veča 
strokovno
st dela

učim se 
od drugih

spoštovan
je drugih 
strokovnja
kov

raznolikost 
je 
učinkovito
st

enakovred
nost pri 
odločitvah

td učikonit 
pristop v 
poklicih 
pomoči

std zelo 
pomembn
e v življ

vključiti 
tudi 
uporabnik
a

zaneseš 
se lahko 
le nase
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Tabela 40: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje s komunikacijo v 
timu in stališča do komunikacije v timu 
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Tabela 41: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje s konflikti v timu in 
stališča do konfliktov v timu 

 

odkrito o 
konfliktih

konflikti 
sproti

razrešen 
konflikt = 

povezanos
t

strinjam 
se le da 
gremo 
dalje

nestrinjanj
e je 

dobrodošl
o

rešitve 
sprejemlji
ve za vse

Pearson 
Correlatio
n

-,036 -,002 -,088 ,080 ,122 -,073

Sig. (2-
tailed)

,715 ,982 ,366 ,412 ,209 ,455

N 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,102 ,142 ,119 -,081 ,094 ,209*

Sig. (2-
tailed)

,295 ,144 ,221 ,405 ,337 ,031

N 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,176 ,149 ,172 -,177 ,113 ,281**

Sig. (2-
tailed)

,068 ,125 ,076 ,069 ,248 ,003

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,152 ,090 ,134 -,036 ,144 ,232*

Sig. (2-
tailed)

,117 ,361 ,171 ,714 ,140 ,017

N 107 106 106 106 106 106

Pearson 
Correlatio
n

-,001 ,043 ,060 -,143 ,043 ,174

Sig. (2-
tailed)

,992 ,662 ,541 ,141 ,663 ,073

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,199* ,205* ,195* -,196* ,168 ,344**

Sig. (2-
tailed)

,039 ,034 ,044 ,043 ,083 ,000

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,094 ,074 ,115 -,093 ,061 ,214*

Sig. (2-
tailed)

,332 ,452 ,238 ,343 ,533 ,027

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,078 ,020 ,116 -,023 ,061 ,076

Sig. (2-
tailed)

,424 ,838 ,235 ,816 ,531 ,434

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

-,011 ,012 -,018 ,252** ,197* ,064

Sig. (2-
tailed)

,910 ,899 ,852 ,009 ,042 ,513

N 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,069 ,056 -,106 0,000 ,035 -,085

Sig. (2-
tailed)

,477 ,569 ,275 1,000 ,718 ,382

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

-,079 -,074 -,101 ,369** -,278** -,096

Sig. (2-
tailed)

,415 ,451 ,298 ,000 ,004 ,326

N 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,192* ,224* ,083 -,210* ,213* ,275**

Sig. (2-
tailed)

,046 ,021 ,393 ,030 ,027 ,004

N 108 107 107 107 107 107

vključiti 
tudi 
uporabnik
a

zaneseš 
se lahko 
le nase

izogibanje 
konfliktov

o konfliktih 
se je treba 
pogovarjat
i

ok, če nisi 
timski 
delavec

tim 
uspešnejš
i kot 
posam

td izboljša 
stroitev

td veča 
strokovno
st dela

učim se 
od drugih

spoštovan
je drugih 
strokovnja
kov

td učikonit 
pristop v 
poklicih 
pomoči

std zelo 
pomembn
e v življ
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Tabela 42: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama izkušnje z evalvacijo v timu 
in stališča do evalvacije v timu 

 

sprotna 
refl in eval 
delovannj

a tima
sprotna 

eval dela

dobivam 
koristne 
povr inf

spremlja
mo in 

analiziram
o odnose

spremljanj
e in 

analiza 
komunika

cije

analiza 
reševanja 
problemov

neuspehi 
so nova 

spoznanja

Pearson 
Correlatio
n

-,171 -,151 -,090 ,041 -,021 -,146 -,007

Sig. (2-
tailed)

,077 ,119 ,359 ,677 ,831 ,133 ,944

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,041 ,180 ,273** ,113 ,070 ,077 ,127

Sig. (2-
tailed)

,676 ,062 ,004 ,247 ,474 ,428 ,193

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,139 ,160 ,292** ,255** ,229* ,157 ,359**

Sig. (2-
tailed)

,152 ,098 ,002 ,008 ,018 ,106 ,000

N 108 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,108 ,109 ,302** ,142 ,081 ,123 ,173

Sig. (2-
tailed)

,269 ,266 ,002 ,145 ,406 ,210 ,076

N 107 107 106 106 106 106 106
Pearson 
Correlatio
n

-,014 ,047 ,083 ,061 -,001 ,036 ,172

Sig. (2-
tailed)

,885 ,633 ,395 ,536 ,992 ,709 ,076

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,126 ,168 ,258** ,169 ,118 ,181 ,273**

Sig. (2-
tailed)

,194 ,082 ,007 ,082 ,225 ,062 ,004

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,013 ,022 ,147 ,031 -,035 -,032 ,162

Sig. (2-
tailed)

,892 ,822 ,132 ,752 ,717 ,741 ,096

N 108 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,023 ,005 ,123 ,097 ,009 ,058 ,071

Sig. (2-
tailed)

,815 ,959 ,206 ,320 ,928 ,555 ,467

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,176 ,142 ,118 ,142 ,136 ,031 ,080

Sig. (2-
tailed)

,069 ,143 ,227 ,144 ,163 ,753 ,413

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,066 ,009 -,104 ,096 ,011 ,055 ,000

Sig. (2-
tailed)

,496 ,926 ,287 ,326 ,908 ,572 ,996

N 108 108 107 107 107 107 107

Pearson 
Correlatio
n

,049 ,085 ,167 ,179 ,084 -,030 ,110

Sig. (2-
tailed)

,612 ,381 ,086 ,066 ,391 ,761 ,258

N 108 108 107 107 107 107 107
Pearson 
Correlatio
n

,173 ,103 -,034 ,203* ,125 ,193* ,086

Sig. (2-
tailed)

,073 ,291 ,726 ,036 ,198 ,047 ,379

N 108 108 107 107 107 107 107

priznati 
svoje 
napake

evalvacija 
del 
vsakega 
tima

učim se 
od drugih

spoštovan
je drugih 
strokovnja
kov

td učikonit 
pristop v 
poklicih 
pomoči

std zelo 
pomembn
e v življ

vključiti 
tudi 
uporabnik
a

zaneseš 
se lahko 
le nase

ok, če nis i 
timski 
delavec

tim 
uspešnejš
i kot 
posam

td izboljša 
stroitev

td veča 
strokovno
st dela


