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POVZETEK 

V strokovni literaturi pogosto zasledimo, da se vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja čutijo 

čedalje bolj obremenjeni, saj se pri svojem delu srečujejo s situacijami, za katere niso dovolj 

strokovno usposobljeni. Takšne situacije pri marsikaterem strokovnem delavcu povzročajo 

stres in občutek, da le-tej ne bo kos. V praksi ugotavljamo vedno večje  potrebe po dodatnem 

izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnimi potrebami ter 

po smernicah za lažje vključevanje le-teh v življenje in delo oddelka vrtca. Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, kot strokovnjaki za delo z otroki s posebnimi potrebami, jim lahko 

ponudijo različne oblike pomoči in podpore, s pomočjo katerih bi pridobivali nova znanja, jih 

nadgrajevali ter razvijali kompetence potrebne za delo z le-temi. Strokovni tim znotraj vrtca, ki 

je voden s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, je ena izmed učinkovitih oblik 

pomoči in podpore strokovnim delavcem. Preko takšnega tima strokovni delavci pridobijo 

kvalitetna znanja s področja dela z otroki s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz strokovne 

podkovanosti specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, izkušenj strokovnih delavcev ter 

različne strokovne literature. Kompetence se na takšen način nadgrajujejo, strokovni delavci pa 

se posledično lažje soočajo s situacijami, v katere so vpeti med delom z otroki s posebnimi 

potrebami.   

V raziskovalnem delu raziskave smo oblikovali in uporabili anketni vprašalnik, ki ga je ustrezno 

izpolnilo 110 strokovnih delavcev – vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov vzgojiteljev.  

iz vrtcev po celotni Sloveniji. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako strokovni delavci 

zaznavajo svoje kompetence in izobraževalne potrebe na področju dela z otroki s posebnimi 

potrebami ter katere oblike pomoči in podpore potrebujejo s strani specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga. Z vprašalnikom smo tudi ugotavljali, ali strokovni delavci v vrtcu 

izražajo potrebo po oblikovanju strokovnega tima, ki bi ga vodil specialni in rehabilitacijski 

pedagog, z namenom nudenja pomoči, podpore ter dodatnega strokovnega znanja in kompetenc 

za delo z otroki s posebnimi potrebami. S pridobljenimi podatki smo dobili vpogled v to, kakšne 

oblike pomoči in podpore pričakujejo strokovni delavci v vrtcih, da bi bilo njihovo strokovno 

delo z otroki s posebnimi potrebami uspešnejše in bolj kakovostno. Rezultati raziskave so 

pokazali, da strokovni delavci imajo pomoč in podporo specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga, vendar bi si ju želeli še več. Največ pomoči in podpore bi potrebovali predvsem na 

področjih odkrivanja otrok s posebnimi potrebami, komunikacije in sodelovanja s starši ter 

sodelovanja v strokovnem timu/skupini, saj na teh področjih zaznavajo pomanjkanje konkretnih 

kompetenc za delo z otroki s posebnimi potrebami. Obenem smo ugotovili, da si strokovni 

delavci želijo, da bi se znotraj vrtca oblikoval strokovni tim/skupina, ki bi ga vodil specialni in 

rehabilitacijski pedagog. 

KLJUČNE BESEDE:  

Otroci s posebnimi potrebami, strokovni delavci v vrtcu, izobraževalne potrebe, kompetence, 

timsko delo 

 



 
 

ABSTRACT 

In the published expert literature, we often read that teachers and assistant teachers feel 

increasingly stressed, for they encounter situations during their work, which they are not 

sufficiently trained for. Among the professional workers, such situations cause stress and a 

feeling that they are not fit for the tasks. In practice, we realize increasingly larger needs for 

education and training of the professional workers for working with children with special needs, 

and for some directives for easier incorporation of those children into the life and work of the 

kindergarten unit. Special and rehabilitation teachers, as the experts for working with children 

with special needs, can offer various forms of help and support, by means of which they would 

acquire some new knowledge, upgrade them and develop their competencies, necessary for the 

work with the children with special needs. The professional team of a kindergarten, guided by 

a special and rehabilitation teacher, is one of the effective forms of help and support to the 

professional workers. Through such team, the professional workers gain high levels of expertise 

from the field of working with children with special needs, which derive from special skills of 

the special and rehabilitation teacher, experiences of the professional workers, and various 

professional literature. The competencies are upgraded in such a way. Consequently, the 

professional workers cope with situations, which they encounter more easily while working 

with the children with special needs. 

In the research part, we formed and used a survey questionnaire, which was appropriately filled 

in by 110 professional workers – teachers of the preschool children and assistant teachers from 

kindergartens from all over Slovenia. The purpose of the research was to ascertain how 

professional workers percept their competencies and educational needs in the field of working 

with children with special needs, and which forms of help and support they need by special and 

rehabilitation teachers. By means of a questionnaire, we were also discovering, whether the 

professional workers in the kindergarten express a need for forming a professional team, led by 

the special and rehabilitation teacher, with the purpose of offering some help, support and 

additional professional knowledge and competencies for working with children with special 

needs. By means of the acquired data, we gained an insight into what kind of forms of help and 

support in working with children with special needs are expected by the professional workers 

in kindergartens in order for their professional work with children with special needs would be 

more successful and more qualitative. The results of the research have shown that professional 

workers are offered help and support by the special and rehabilitation teacher, but they would 

wish more of that. Most support and help would be needed in the fields of discovering the 

children with special needs, communication and cooperation with parents, and cooperation in 

the professional team/group, for in these fields they perceive a lack of factual competencies for 

working with children with special needs. At the same time, we have discovered that the 

professional workers wish that a special team/group would be formed within the kindergarten, 

led by a special and rehabilitation teacher. 

KEYWORDS:  

Children with special needs, professional kindergarten workers, educational needs,   

competencies, teamwork.
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I UVOD 
 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja so tisti strokovni delavci, ki imajo v življenju vsakega 

otroka, ki je vključen v vrtec, poleg njegovih staršev, izredno pomembno vlogo, saj s svojim 

strokovnim znanjem znajo in zmorejo otrokom omogočiti takšno spodbudno okolje, v katerem 

se bodo le-ti počutili varne in sprejete. Varnost in sprejetost v skupini pa je še toliko bolj 

pomembna za otroke s posebnimi potrebami (v nadaljevanju  OPP), ki so ranljivejši od svojih 

vrstnikov, ki nimajo primanjkljajev. Zato je izrednega pomena, da imajo vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja, ki so vsakodnevno v interakciji z OPP,  ustrezna strokovna znanja in 

kompetence za delo  s takšnim otrokom. D. Logar (2010) navaja, da vzgojiteljevo vodenje otrok 

z različnimi sposobnostmi predstavlja zanj izziv in zahteva kar nekaj dodatnega načrtovanja in 

izobraževanja, pa tudi  iskanja novih poti, kako neko dejavnost načrtovati, izvesti in zastavljen 

cilj doseči. Vendar pa to lahko postane težava, kadar vzgojitelji nimajo ustreznega znanja in 

kompetenc za izvedbo le-tega. Sama že štiri leta prostovoljno delam v vrtcu v svojem domačem 

kraju, kjer se vsakodnevno srečujem s problematiko pomanjkanja strokovnega znanja in 

kompetenc strokovnih delavcev za delo z OPP. Ravno to je glavni razlog, da sem se lotila 

magistrskega dela na to temo,  saj tekom svojega dela opažam, da se strokovne delavke name 

obračajo z različnimi vprašanji, ki se navezujejo na delo OPP.  

Avtorji Navodil h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) navajajo, da imajo vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja najodgovornejšo nalogo pri vzgojno-izobraževalni vključitvi OPP, saj 

področja dela z OPP zahtevajo od njih veliko znanja, izkušenj in osebne angažiranosti. V veliko 

pomoč pri delu  z OPP in pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc za delo z OPP so le-tem v 

prvi vrsti SRP (v nadaljevanju SRP) ter tudi drugi strokovni delavci, ki preko različnih 

dejavnosti in strokovnih skupin znotraj vrtca, nudijo potrebno pomoč in podporo, ki jo 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v posameznih situacijah potrebujejo. Podpore so lahko 

deležni ob sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci ter delu v timu,  ki ga v vrtcu (Polak, 

2012a) sestavljata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Člani strokovne skupine pa so lahko tudi 

drugi strokovni delavci v vrtcu (npr. SRP, psiholog, logoped itn.), kar daje posamezniku 

občutek povezanosti, varnosti in osebnega zadovoljstva ter je nujno potrebno za razvoj človeka, 

njegovo učinkovitost ter uspešnost dela (Knez, 2014). Raziskave kažejo, da je delež predšolskih 

OPP, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev, kjer se izvaja program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, iz leta v leto večji (Globačnik, 2012; 

Statistični urad/SURS, 2015), kar še dodatno nakazuje na  pomembnost vzgojiteljevega  znanja 

in kompetenc za delo z OPP v vrtcu.  
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II TEORETIČNI DEL  
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1 PREDŠOLSKO OBDOBJE 
 

Predšolska vzgoja je že več kot dve desetletji v svetu in tudi v Sloveniji prepoznana kot zelo 

pomembna naložba v obdobju otrokovega odraščanja, saj vpliva na njegov trenutni in poznejši 

razvoj, njegovo učenje, izobraževanje in socializacijo (Marjanovič Umek in Kroflič, 2009).  

Predšolsko obdobje je za vsakega otroka izjemno pomembno, saj je to čas, ko se razvijejo 

temeljni procesi in funkcije, ki se pozneje samo še nadgrajujejo. Kar v tem času zamudimo, 

kasneje stežka nadomestimo ali pa sploh ne moremo. To je obdobje otrokovega odraščanja, ko 

razvija svoje potenciale in postaja vse bolj socialno bitje (Opara, 2005, Marjanovič Umek in 

Župančič, 2009).  

L. Marjanovič Umek in Kroflič (2009) navajata, da izsledki nevrobioloških, 

razvojnopsiholoških, pedagoških, socioloških, antropoloških in drugih raziskav kažejo, da so 

razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega otroka še posebno občutljiva obdobja za 

razvoj naslednjih področij: zaznavanja, mišljenja in govora, čustvenega doživljanja, izražanja, 

gibalnih ter socialnih spretnosti. Zato je še toliko bolj pomembno, kako zagotoviti spodbudno 

okolje za neformalno in formalno učenje ter poučevanje otrok ter pri tem upoštevati vse 

specifičnosti in sposobnosti, ki so povezane s starostjo otrok, razlike med enako in podobno 

starimi otroki, ki so povezane z otrokovim družinskim, kulturnim in jezikovnim okoljem. 

Nezanemarljive pa so tudi prednosti in slabosti, ki jih s seboj prinaša vrtec in življenje otrok v  

socialni skupini. 

Cilji predšolske vzgoje v vrtcu (Zakon o vrtcih, 1996, 4. člen) so naslednji: 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; 

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah; 

- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja; 

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja; 

- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja; 

- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 

- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja; 

- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  

V zadnjem obdobju je mogoče opaziti vedno večjo integracijo otrok s posebnimi potrebami v 

vrtce, kjer se izvaja program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (Globačnik, 2012; Statistični urad/SURS, 2015), zato je potrebno zagotoviti 

dobre pogoje za celostni razvoj teh otrok. V letu 2011 je bilo v prej omenjeni program 

vključenih 853 OPP (Globačnik, 2012), leta 2015 pa se je število OPP povečalo na 1.138. 
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Opara (2005) poudarja, da imamo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem  sistemu, kjer je dobra 

polovica predšolskih otrok vključena v vrtec, relativno dobre pogoje za otroke s posebnimi 

potrebami, za katere je predšolske obdobje še pomembnejše. Predvsem z vidika zgodnjega 

odkrivanja primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kar je ena od ključnih nalog pri obravnavi 

otrok s posebnimi potrebami. Prej ko bomo odkrili posamezno motnjo in jo začeli popravljati, 

odpravljati in kompenzirati, boljše rezultate bomo dosegali, saj je za te otroke najboljša 

preventivna zgodnja obravnava. Zelo pomembno je, da otroka vključimo v socialno skupino, 

kjer bo skozi interakcije, posnemanje, prepoznavanje in drugo dinamiko znotraj skupine hitreje 

razvijal svoje sposobnosti in se učil nadomeščati svoje primanjkljaje. Hitreje ko bomo ugotovili, 

da ima otrok posebne potrebe, prej mu bomo lahko prilagodili delo, pogoje ter okolje (prav 

tam). 

Predšolska vzgoja izhaja iz pravice do vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki 

je usmerjeno k polnemu razvoju otrokove osebnosti in utrjevanju spoštovanja njegovih pravic 

in temeljnih svoboščin. Predšolska vzgoja razvija strpnost, prijateljstvo in razumevanje med 

vsemi, ki so udeleženi v vzgojno-izobraževalnem sistemu, in sicer z ustvarjanjem primernih 

pogojev za druženje, igro in učenje otrok s posebnimi potrebami z njihovimi vrstniki ter s 

stalnim sodelovanjem med strokovnjaki, ki prihajajo iz istega strokovnega področja in med 

strokovnjaki iz različnih strokovnih področij ter ne nazadnje s sodelovanjem z otrokovimi starši 

in družino (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 

Le tisti vrtec, ki bo ob ustreznih pogojih, to je z različnimi in kakovostnimi programi, dostopen 

čim večjemu številu otrok in bo hkrati prevzel vlogo izenačevanja možnosti v razvoju in učenju 

otrok, se bo lahko »spogledoval« tudi z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na področju vzgoje in 

izobraževanja (Marjanovič Umek in Kroflič, 2009). 
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2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

V različnih dokumentih oziroma predpisih so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni na 

različne načine. V nadaljevanju navajamo opredelitvi, ki sta zapisani v Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2011) ter Zakonu o vrtcih (2005)  . 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 2. člen) opredeljuje OPP 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 posameznik področjih učenja; 

- otroci z avtističnimi motnjami; 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami navaja, da ti otroci potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (prav 

tam).  

V zakonu o vrtcih (2005, 8. člen) je navedeno, da so otroci s posebnimi potrebami: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju; 

- slepi in slabovidni; 

- gluhi in naglušni; 

- z govornimi motnjami; 

- gibalno ovirani in 

- z motnjami vedenja in osebnosti. 

Opredelitev OPP v Zakonu o vrtcih (2005) je starejša od opredelitve v Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2011), zato je tudi razlika v številu skupin OPP. V starejši 

opredelitvi so bili OPP razdeljeni v šest skupin, kasneje pa je prišlo do spremembe v zakonu 

(devet skupin OPP), ki jo uporabljamo še danes.  

Od leta 1960 je bilo področje vzgoje in izobraževanja OPP področje zase, saj so takrat otroke s 

posebnimi potrebami imenovali »otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju« (Opara, 2005). Pri tem so izhajali iz otrokove hibe oziroma motnje ter preko le-te 

definirali vrsto primanjkljaja, ki se je pojavil.  

Ti otroci so bili kategorizirani v naslednje skupine: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju; 

- slepi in slabovidni otroci; 

- gluhi in naglušni otroci; 
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- govorno moteni otroci; 

- telesno prizadeti otroci ter 

- otroci z motnjami vedenja in osebnosti (prav tam). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) je prinesla konceptualno zasnovo za integracijo 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Tako je termin »otroci in mladostniki z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju« nadomestil termin »otroci s posebnimi potrebami«. 

S to spremembo področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ni bilo več 

ločeno področje, temveč je bilo integrirano v vsa druga področja, ki so zajela bistveno širši del 

populacije kot prej (Opara, 2005, str. 13). 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci, ki pri vzgoji in izobraževanju, krajši ali daljši čas 

potrebujejo najrazličnejše oblike pomoči ter prilagoditve (prav tam). 

Otroci, ki so opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami, se lahko vključijo v naslednje 

programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 5. 

člen).: 

- Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

- Prilagojen program za predšolske otroke; 

- Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

- Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

- Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

- Posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in druge posebne programe (v nadaljevanju posebni 

program vzgoje in izobraževanja); 

- Vzgojne programe. 

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili oba programa za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami, ki sta namenjena tistim, ki imajo status otroka s posebnimi potrebami oziroma so 

usmerjeni. 

V Dodatku h kurikulumu – Program za predšolske otroke s posebnim potrebami s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (2003, str. 5) so navedeni glavni poudarki predšolske 

vzgoje, ki so zelo pomembni za otroke s posebnimi potrebami. Ti poudarki temeljijo na 

aktivnosti; individualnosti v nasprotju s skupinsko rutino ter hkrati omogočanju drugačnosti; 

omogočanju fleksibilnosti pri izbiri dejavnosti, pri izvajanju dejavnosti, prostorske in časovne 

ureditve ter opreme prostora; oblikovanju pogojev za izražanje individualnih razlik, strpnosti 

in solidarnosti; spoštovanju zasebnosti; avtonomnosti in odgovornosti delavcev; večjem 

dopolnjevanju strokovnih delavcev znotraj istega področja dela in med delavci in delavkami 

različnih strokovnih področij oziroma služb ter večji odgovornosti ter sodelovanju s starši 

oziroma z družino.  
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V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 4. člen) je navedeno, da vzgoja in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljita na ciljih in načelih, ki so določeni v 

zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja ter na sledečih ciljih in načelih: 

- zagotavljanje največje koristi otroka; 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja; 

- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok; 

- vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja 

in oblike pomoči; 

- individualiziranega pristopa; 

- interdisciplinarnosti; 

- ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja; 

- čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

- takojšnje in kontinuiranega podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja; 

- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov; 

- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja; 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 

otroka.  

2. 1 Programi za otroke s posebnimi potrebami v vrtcu 

 

V predšolskem obdobju se lahko otroci s posebnimi potrebami integrirajo v enega izmed dveh 

vzgojno-izobraževalnih programov, to sta sledeča:  

- Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (redni oddelki vrtcev); 

- Prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelki vrtcev). 

Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja je prinesla Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju (1995), ki je predstavljala podlago za številne novosti na področju šolstva. Ena 

pomembnejših in vidnejših sprememb je vsekakor podlaga, da se je naredila zakonska osnova 

za uvedbo Programa s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v 

osnovnih šolah in vrtcih. Z usmeritvijo v omenjeni program lahko otroci s posebnimi potrebami 

dosegajo dobre rezultate in kasneje nadaljujejo svoje strokovno izobraževanje. 

Smernice o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgojno-

izobraževalnih ustanov so dokaj natančno opredeljene ter zapisane v konceptu vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki potekajo v smeri inkluzije. Vendar do zapleta 

pride v praksi, ki velikokrat na takšne radikalne spremembe ni povsem pripravljena ter ni 

zagotovljenih vseh primernih pogojev za izvajanje (Kaiser, 2003). 
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2. 1. 1 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo  

Predšolski otroci s posebnimi potrebami se pogosteje usmerjajo v program za predšolske otroke 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da so otroci s posebnimi 

potrebami integrirani med polno čuteče vrstnike in niso ločeni v drugih skupinah (Kurikulum 

za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). Program za otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je namenjen otrokom, ki so z odločbo 

Zavoda Republike Slovenije za šolstvo usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku.  

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) navaja, da se bodo v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo usmerjali otroci z lažjo motnjo 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 ter otroci z 

avtističnimi motnjami. Ta program predstavlja najmanjšo stopnjo prilagajanja otrokom s 

posebnimi potrebami, kar pomeni, da se uporablja splošni kurikulum za vrtce, ki je sestavljen 

tako, da ga je mogoče prilagoditi tudi otrokom s posebnimi potrebami. Prilagodi se zgolj 

izvajanje programa ter zagotovi dodatno strokovno pomoč. Zasnovan je po načelih enakih 

možnosti in upošteva razlike med otroki, kar omogoča njihov optimalni razvoj.  Kurikulum je 

zasnovan zelo operativno ter strukturiran na takšen način, da so razvojni koraki zelo jasni in 

dobro kontinuirani (prav tam). 

Otroci so v tem programu deležni dodatne strokovne pomoči v oddelku ali izven njega – 

odvisno od otrokovih potreb, težav in motenj (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

2003). 

V vrtcih se za posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami zagotovi naslednje: 

- izvajanje ustreznih programov glede na potrebe vključenega otroka; 

- strokovne delavce, ki imajo ustrezno strokovno znanje; 

- prostorske in tehnične pogoje (Bela knjiga, 2011). 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je tako 

namenjen otrokom, ki nimajo najtežjih oblik primanjkljajev in so aktivno vključeni med svoje 

vrstnike, pri tem pa potrebujejo ustrezne oblike pomoči in podpore s strani strokovnih delavcev. 

2. 1. 2 Prilagojen program za predšolske otroke  

Opara (2005) navaja, da otroci s posebnimi potrebami, ki zaradi najtežjih oblik primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj, kljub prilagojenemu izvajanju predšolskega programa z dodatno 

strokovno pomočjo tega programa ne bi zmogli. Zato so starši in člani strokovne komisije za 

usmerjanje otrok prepričani, da bodo le-ti lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do 

največje možne mere v prilagojenem programu za predšolske otroke. Ta program je zanje 

prilagojen tako glede didaktičnih pristopov, ciljev in vsebin kot tudi glede normativov in 

kadrovskih pogojev.  
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Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) navaja, da se bodo v prilagojen program za predšolske otroke usmerjali: 

- otroci z zmerno, težjo in težko motnjo 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 ter 

- otroci z avtističnimi motnjami.  

Prilagojen program vključuje temeljna vedenja o razvoju predšolskih otrok ter specialno 

pedagoške izkušnje pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami. Je osnova 

za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v oddelku in vrtcu ter za 

oblikovanje individualiziranih in individualnih programov vzgoje in izobraževanja. Prilagojen 

program se izvaja glede na neposredno odzivanje otrok v oddelku ter glede na potek otrokovega 

življenja v vrtcu ter širšem okolju (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske 

otroke, 2006). 
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3 VLOGA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK  
 

V vrtcu se večina otrok  prvič sreča z drugimi posamezniki, kot so npr. njegovi vrstniki, 

vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja ter drugi strokovni delavci vrtca. Tako otrok postane del 

popolnoma drugačnega in novega socialnega okolja, kjer imajo vsekakor najpomembnejšo in 

najzahtevnejšo vlogo prav vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, ki so vsakodnevno v interakciji 

z otrokom.  

M. Plestenjak (1990) poudarja, da so vzgojiteljeve človeške in poklicne kvalitete bile in vedno 

bodo najodločilnejši dejavnik kakovosti predšolske vzgoje. Najpomembnejše lastnosti, ki 

vplivajo na učinkovitost in uspešnost dela in jih številni avtorji najpogosteje navajajo, so: 

- dobra splošna in strokovna podkovanost; 

- ljubezen do otrok in do svojega poklica; 

- različne osebnostne lastnosti, kot so: humanost, samostojnost, sproščenost, živahnost, 

optimizem, ustvarjalnost, razumevanje, čustvena stabilnost, čustvena toplina, smisel za 

humor itd. 

Z. Cugmas (2009) med poglavitne lastnosti dobrega vzgojitelja prišteva občutljivost, 

empatičnost, prilagodljivost (po Leach idr. 2008, v Cugmas, 2009), toplino in odzivnost (po 

Ramey in Ramey 2006, v Cugmas, 2009). Vzgojitelj v vrtcu ustvarja takšno okolje, da se otrok 

počuti varnega, pri  vzgojitelju išče ugodje, se ukvarja z različnimi predmeti in stvarmi, 

preizkuša nove stvari, se z vzgojiteljem pozitivno pogaja ter proučuje odnose v katerih se znajde 

(Howes in Smith 1995; Goossens in van Ijzendoorn 1990, v Cugmas, 2009).  

Seveda pa so pomembne še druge lastnosti in sposobnosti vzgojitelja. Gogala izpostavlja, da  je 

v prvi vrsti pomembno, da se vzgojitelj otroku približa kot človek ter mu tako pokaže, da ga 

osebno čuti, ker ga ima rad, ga spoštuje in ceni.  Da pritegne otroka, mora biti osebnostno močan 

človek in za to ne potrebuje nobene zunanje avtoritete. Hkrati pa je pomembno, da zna vzbuditi 

spoštovanje in zaupanje ter je sproščen, neposreden, samostojen in avtonomen (Plestenjak, 

1990). 

Vzgojitelj ima v življenju vsakega otroka, ki je vključen v vrtec, poleg njegovih staršev izredno 

pomembno vlogo, saj s svojim strokovnim znanjem, vključno z oblikovano kulturo bivanja, zna 

in zmore otrokom omogočiti takšno spodbudno okolje, v katerem se bodo le-ti počutili varne in 

sprejete. Pri tem je izrednega pomena to, da se ohranja in razvija identiteta vsakega 

posameznika ob usklajenem delovanju obeh socialnih sistemov – vrtca in otrokove družine. Le 

kadar to poteka v takem partnerstvu je otrokom mogoče nuditi priložnosti z doživljajskimi 

izkušnjami, ki posledično vplivajo na gradnjo otrokovega odnosa do samega sebe, drugih ter 

življenja nasploh (Kobal, 2009).  

Učinkoviti vzgojitelj mora zagotoviti socialni kontekst v katerem obstajajo možnosti za učenje 

in preko katerega bo lahko otrok izvajal določen nadzor nad svojo konstrukcijo pomena in 

razumevanja. Prav tako je pomembna kakovost poučevanja in pomoč pri učenju s strani odrasle 

osebe, kar vključuje tudi učinkovito komunikacijo, empatijo, ocenjevanje ter zagotavljanje 

ustrezne podpore in navodil (Miljević-Riđički, Pahić in Šarić, 2013).  
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Petrovič-Sočo (2007, v Miljević-Riđički, Pahić in Šarić, 2013) je trdil, da je vloga vzgojitelja v 

spodbujanju in izobraževanju otrok predvsem v oblikovanju mreže medsebojnih odnosov, ki 

podpirajo različne individualne in skupinske procese, ki bi spodbudno vplivali na otrokovo 

vzgojo in razvoj. 

Vzgojitelj spremlja otroka na njegovi razvojni poti in ga pripelje do tja, do koder sam ne bi 

zmogel priti. Otroku je v vrtcu potrebno ponuditi kakovosten učni proces in okolje, ki ga vodi 

od obstoječe ravni razvoja, skozi proksimalno raven vse tja do optimalne ravni razvoja 

(Videmšek in Pišot, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Na otrokov razvoj pozitivno vplivajo različni dejavniki in vzgojitelji so tisti, ki imajo 

pomembno vlogo pri uresničevanju le-teh.  Z. Cugmas (2009) navaja naslednje dejavnike:  

- varno in zdravo okolje; 

- možnosti za razvojno primerne in spodbudne dejavnosti; 

- interakcije z odraslimi, ki dajejo otroku zaupanje; 

- možnosti za otrokovo socialno delovanje in razvoj govornih ter komunikacijskih 

spretnosti; 

- primerno okolje spodbuja otrokovo neodvisnost, sodelovanje in kompetentnost; 

- odnosi z vrstniki spodbujajo otrokov socialni in emocionalni razvoj.  

Vzgojiteljevi odnosi z otrokom so večdimenzionalni. Vzgojitelj je otroku partner pri igri, je 

tisti, ki ga poučuje in mu daje nova znanja, ga usmerja in vodi pri različnih dejavnostih ter skrbi 

za zadovoljitev njegovih potreb. Za razvoj otrokove navezanosti je še posebej pomembna 

vzgojiteljeva vloga skrbnika, ki se kaže v tem, da je le-ta odgovoren za otrokovo 

prehranjevanje, poskrbeti mora, da mu je toplo in da ni moker, odgovoren pa je tudi za njegov 

toaletni trening in za dnevni počitek ter spanje (prav tam). 

Številni strokovnjaki so mnenja, da je vloga vzgojitelja pri razvoju, oblikovanju in poteku 

otrokove igre ključna, zato mora prevzemati vlogo spodbujevalca, ki teži k razvoju otrokovih 

višjih in zahtevnejših ravni igralnih dejavnosti. Pri tem pa je pomembno, da vzgojitelj spoštuje 

občutek otroka za pobudo, njegovo zanimanje za dejavnost, ga vpleta v načrtovanje, vključno 

s samo izvedbo ter refleksijo, ter mu dopušča dovolj časa za njegovo samostojno raziskovanje 

(Kobal, 2009). 

Primarna vloga vzgojitelja je pripraviti in zagotoviti stimulativno okolje, in sicer z namenom, 

da otrokom tako damo možnosti za učenje skozi dotik, gibanje, vid in sluh. Pri tem pa ne smemo 

pozabiti vključiti raziskovanja z različnimi materiali in predmeti, ki otroku omogočajo 

zaznavanje in pridobivanje novih izkušenj (Novaković, 2015). 

Resman (1991) opozarja na trojno učiteljevo vlogo, kar lahko prenesemo tudi na vzgojitelja v 

vrtcu: 

(1.) vloga: Učitelj/vzgojitelj kot uslužbenec: »pripadnik določene institucionalizacije šolstva 

oziroma vzgoje in izobraževanja, za katerega je značilno, da ima vnaprej bolj ali manj 

opredeljen položaj in naloge, ki jih mora opraviti« (prav tam, str. 72).  
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(2.) vloga: Učitelj/vzgojitelj kot strokovnjak: Tukaj gre za strokovni vidik različnosti učiteljevih 

pristopov in dejanj (Devjak, 2004) ter za »odločanje o vseh tistih stvareh, ki ne pomenijo 

rušenja načel enotnosti šolskega sistema« (Resman, 1991, str. 75). Obenem pa zagotavljajo ne 

le visoke ravni učiteljeve strokovne avtonomije, ampak kot navaja Medveš (2002, str. 58–62, v 

Devjak, 2004), le učitelj kot strokovnjak na svojem področju lahko zagotavlja »aktivno 

pravičnost« in to takrat, ko ima vsakdo, ki je vključen v vzgojno-izobraževalni proces, možnost 

za dosego kakovostnega znanja in razvoja ter ko aktivno in neposredno spremlja proces učenja 

pri vsakem učencu posebej. 

(3.) vloga: Učitelj/vzgojitelj kot oseba in osebnost: Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in druge 

odrasle osebe, s katerimi se otrok srečuje v vrtcu, delujejo s svojim vedenjem v celoti 

spodbudno in pomirjajoče, hkrati pa so otroku zgled s svojo komunikacijo, ki vsebuje prvine 

vljudnega izražanja. Vse odrasle osebe, ki lahko sodelujejo pri vzgojnem procesu, so ves čas z 

otroki in med njimi, pa naj si bo to v majhnih ali večji skupina, lahko pa tudi individualno. V 

vseh teh interakcijah je odrasla oseba tista, ki je usmerjevalka, vendar ne direktivna, in je 

praviloma zgled za prijetno in prijazno komunikacijo (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja 

v vrtcu, 2004). 

Clutterbuck (2004, v Kalin idr., 2009) deli splošne kompetence učinkovitega učitelja, ki so 

povezane z njegovimi pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi in sposobnostmi, na pet področij, ki 

so sledeča: 

(1.) Učitelj potrebuje visoko razvito samospoštovanje. To je pomembno predvsem iz tega 

vidika, da zmore prepoznati in uravnavati svoje lastno vedenje, da je sposoben uporabe 

primerne empatije. Obenem pa pomaga učencem, da razvijejo samospoštovanje. 

(2.) Učitelj mora biti iznajdljiv na profesionalni ravni, saj se s tem izogne problemom, ki jih 

predvidi ter najde boljše možnosti kako se le-tem izogniti. Clutterbuck pravi, da je iznajdljivost 

člen med izkušnjo ter med sposobnostjo uporabe izkušnje za učinkovito vodenje druge osebe.  

(3.) Učitelj mora biti uspešen v komunikaciji. Komunikacija, kot jo opisuje avtor, ni samostojna 

spretnost, temveč je prepletena z različnimi spretnostmi. Ključno pri učitelju je predvsem to, da 

znajo poslušati ter se ustrezno odzvati na prejeta sporočila.  

(4.) Učitelj mora biti pripravljen na dodatna izobraževanja in dopolnjevanja svojih znanj, da bo 

lahko pomagal učencu. 

(5.) Učitelj mora znati jasno postavljati vzgojno-izobraževalne cilje dela ter biti sposoben 

učencu nuditi pomoč pri iskanju tistega, kar si želi doseči. 

Clutterbuck (prav tam) navaja, da mora biti učitelj »razmišljujoč praktik«, kar je takrat, ko se 

sam uči iz lastnih izkušenj ter jih vnaša v svoje delo, obenem pa zna povezati pridobljena 

teoretična znanja s prakso.  

Pomembni elementi interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi so naslednji (Kurikulum 

za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcu, 2004): 

- pogostost pozitivnih interakcij med otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v 

višini otrokovih oči itd.); 
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- odzivanje na postavljena vprašanja in prošnje s strani otroka; 

- spodbujanje otrok k zastavljanju vprašanj, razgovoru in aktivni udeleženosti; 

- spodbujanje otrok k delitvi lastnih izkušenj, idej in počutja; 

- pozorno in spoštljivo poslušanje; 

- uporabe pozitivnih navodil; 

- spodbujanje ustrezne (upoštevajoč otrokovo starost) neodvisnosti. 

Vsi ti elementi prispevajo k ugodni socialni klimi v skupini ter k vzpostavljanju ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju. 

3. 1 Kompetence vzgojiteljev za delo v vrtcu 

 

Kompetence oziroma zmožnosti so ključnega pomena za kakovostno delo vzgojiteljev v 

predšolskem obdobju, saj to, katere in koliko so oblikovane, vpliva na različna področja 

njihovega dela. Raba pojma kompetenca je zelo široka, saj se uporablja na različnih strokovnih 

in znanstvenih področjih, prav tako pa tudi v praksi.  

Pojem kompetence označuje celoto znanj, spretnosti, osebnostnih lastnosti ter oblik vedenja, ki 

vplivajo na posameznikovo delovanje v različnih priložnostih in situacijah, v katerih se znajde. 

Še posebej so kompetence pomembne v delovnem okolju, saj odgovarjajo na vprašanje, kakšen 

mora nekdo biti, da bo svoje delo opravljal dobro in učinkovito (Zore, 2014). 

Kompetence vzgojitelja predstavljajo dinamično kombinacijo kognitivnih in metakognitivnih 

spretnosti, znanj, razumevanja ter medosebnih in praktičnih spretnosti in etičnih vrednost 

(Vízek Vidovič, 2008; v Tatalović Vorkapić in Katić, 2015).  

Učiteljeve kompetence je mogoče opisati v šestih širših paradigmah, ki jih je treba obravnavati 

kot integrirane in dopolnilne z vidika tega poklica (Paquay in Wagner, 2001; v Supporting 

teacher competence development for better learning outcomes, 2013): 

- učitelj kot reflektirajoči subjekt; 

- učitelj kot izkušen strokovnjak, 

- učitelj kot spreten strokovnjak, 

- učitelj kot razredni igralec,  

- učitelj kot socialno sredstvo, 

- učitelj kot vseživljenjski učenec. 

 

3. 2. 1 Opredelitev pojma kompetence 

Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na kompetence, jih je težko opredeliti, predvsem zaradi 

tega, ker se kriteriji oziroma merila za opredelitev le-teh od kulture do kulture razlikujejo 

(Tatalović Vorkapić in Katić, 2015). Skozi prebiranje strokovne literature se srečamo z 

različnimi opredelitvami pojma kompetence, saj jih avtorji oziroma strokovnjaki pojmujejo na 

različne načine. 

Po Velikem slovarju tujk (2002, str. 592) je kompetenca pristojnost, upravičenost (uradna ali 

moralna), pravica odločanja o čem; področje ali območje pristojnosti, pooblastilo. Kompetenten 
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po položaju, pravicah, avtoriteti ipd. pomeni biti pristojen, pooblaščen, upravičen za kaj, 

odločujoč o čem; fig. zmožen in odgovoren. Podobno opredelitev najdemo v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (1995, str. 419) ki prav tako opredeljuje besedo kompetenten kot 

pristojen, pooblaščen, nekdo, ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen in 

poklican. Pojem kompetenca pomeni obseg oziroma mera odločanja, ki je navadno določena z 

zakonom; pristojnost, pooblastilo; področje dejavnosti. Kompetentnost je lastnost oziroma 

značilnost kompetentnega.  

Slovar angleškega jezika (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 

Language 1989, str. 300, v Cvetek, 2004, str. 147) definira kompetentnega človeka kot nekoga, 

ki ima ustrezne ali zadostne spretnosti, znanje, izkušnje za neki namen, ki je ustrezen, vendar 

ne izjemen. Beseda kompetentnost pomeni lastnost tistega, ki je kompetenten oziroma 

ustreznost (ang. adequacy), posedovanje potrebnih spretnosti, znanja, kvalificiranosti ali 

zmožnosti. 

Coolahan (1996, v Pušnik in Zorman, 2004) meni, da naj bi kompetence obravnavali kot 

splošno sposobnost, ki sloni na znanju, izkušnjah ter vrednotah, ki jih je posameznik razvil z 

aktivnim vključevanjem v izobraževalni sistem.  

Jarvis (1983, str. 35, v Cvetek, 2004) meni, da je mogoče govoriti o kompetentnosti pri 

opravljanju nekega poklica takrat, ko le-ta obsega  vse vidike učinkovitosti, oziroma takrat, ko 

je v ozadju dobre prakse dobra teorija. Profesionalna kompetentnost po njegovem mnenju 

sestoji iz naslednjih treh elementov. Prvi element je kognitivne narave, in sicer gre predvsem 

za znanje in razumevanje akademske discipline. Drugi element vsebuje spretnosti in veščine, 

ki so potrebne za opravljanje psihomotoričnih postopkov ter interakcijo z drugimi. Tretji 

element so profesionalna stališča posameznika – poznavanje profesionalizma, čustvena 

privrženost profesionalizmu ter pripravljenost tako tudi ravnati v danih situacijah.   

Wallace (1991, v Cvetek, 2005) ima malo drugačen pristop glede pojmovanja kompetentnosti. 

Sam meni, da lahko izraz profesionalna kompetentnost uporabljamo z dveh vidikov, in sicer: 

prvi je statičen, drugi pa dinamičen. Pri statičnem vidiku gre za bolj ali manj formalno dokazilo, 

ki nam pokaže, da posameznik izpolnjuje določene minimalne zahteve svojega poklica 

(profesije). Avtor pravi, da je profesionalna kompetentnost v skladu z drugim vidikom, 

»premična tarča ali obzorje h kateremu potuje profesionalec vse svoje profesionalno življenje, 

vendar ga nikoli ne doseže« (Cvetek, 2005, str. 52–58). 

S. Tancig (2006) navaja, da so kompetence pojmovane kot sestavljene kapacitete, ki vključujejo 

tako diskurzivno kot tudi praktično znanje ter obenem predstavljajo dinamično kombinacijo 

znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednost. Hkrati pa jih pojmujemo tudi kot 

sposobnosti oziroma zmožnosti, ki se nanašajo na naslednja področja: vedeti in razumeti; 

vedeti, kako delovati, ter vedeti, kako biti.  

Muršak (1999) meni, da se kompetence nanašajo na posameznika, na njegove subjektivne 

sposobnosti ter na njegovo ravnanje v situacijah, ko nadgrajuje in uporablja svojo poklicno 

kvalifikacijo. Glede na navedeno to pomeni, da so kompetence neke vrste nadgradnja poklicni 

kvalifikaciji. Zato bi bilo smiselno in potrebno razviti sistem zagotavljanja razvoja ustrezne 
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poklicne izobrazbe s temeljnimi spretnostmi in kvalifikacijami, ki bi dajal poklicno 

kvalifikacijo in razvoj poklicnih kompetenc posameznika.  

Muršak (2001, v Kalin J. idr., 2009) navaja štiri modele kompetenc:  

a) prvi model kompetenc temelji na osebnostnih lastnostih posameznika, njegovem 

znanju, spretnostih idr.; 

b) drugi model kompetenc temelji na delovnih nalogah, kjer gre predvsem za usposabljanje 

in razvoj spretnosti potrebnih za opravljanje določenega dela; 

c) tretji model kompetenc temelji na predvidenem rezultatu ali produkciji, kjer so 

kompetence kot zmožnosti za doseganje vnaprej določenih ciljev; 

d) četrti model kompetenc  temelji na upravljanju dela in posledično njegovih rezultatih. 

Medveš (2004) meni, da kompetence ne predstavljajo nadomestka za nobenega od vsebinskih 

sklopov v vzgoji in izobraževanju, niti niso enačaj ne za splošno kot tudi ne za strokovno 

izobrazbo posameznika. Avtor navaja, da so kompetence globalni cilj izobraževanja, ki pomeni 

sintezo: 

a) znanja v smeri obvladovanja ter procesiranja vsebin, spoznanj in informacij ob uporabi 

višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje); 

b) veščin, spretnosti, obvladovanja postopkov in metod posameznega strokovnega 

področja (proceduralno znanje); 

c) razvoja interesa, motivacije in osebnega odziva posameznika ter njegove osebne 

integritete in socialne vključenosti. 

Glede na učiteljevo vlogo je B. Marentič Požarnik (2007, str. 44) izpostavila posebej primerno 

opredelitev kompetenc, ki pravi, da gre za »zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in 

poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah« 

(Perrenoud, cit. Po Rychen, Salganik, eds., 2001, v Marentič Požarnik, 2007), pri čemer je 

izpostavila, da ne gre za zgolj s treningom pridobljene veščine.  

Weinert (2001) meni, da kompetenca na splošno vključuje kompleksen sistem, ki ne vsebuje 

zgolj znanja in spretnosti, temveč tudi strategije in rutine, ki so potrebne za uporabo tega znanja 

in spretnosti. Prav tako pa so potrebna tudi ustrezna čustva in stališča ter učinkovita regulacija 

teh kompetenc. Kompetence so torej teoretični konstrukti in psihološki procesi, ki vključujejo 

naslednje komponente: kognitivne, čustvene, motivacijske, socialne in vedenjske.  

Sheridan in sodelavci (2011, v Tatalović Vorkapić in Katić, 2015) so s svojim raziskovanjem 

ugotovili tri zelo prepletene in medosebno odvisne razsežnosti vzgojiteljevih kompetenc. 

(1.) Dimenzija kompetenc znanja: KAJ IN ZAKAJ. Vzgojitelj mora imeti znanja in 

sposobnosti, da to znanje pravilno uporablja. Poleg tega mora pokazati željo po učenju in 

pridobivanju novega znanja kot tudi sposobnost, da novo znanje uporablja.  

(2.) Dimenzija kompetenc se nanaša na področje sposobnosti vodenja, organizacije in uporabe 

znanja. 

(3.) Dimenzija kompetenc vključuje interakcijo, odnos in transakcijo, ki vključuje 

komunikacijo, socialne odnose, skrb za druge in sposobnost učenja. 
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Cvetek (2004, str. 150–152) v svojem članku predstavlja izčrpen seznam kompetenc, ki jih je 

sestavil Škotski urad (The Scottish Office, Education and Industry Department) kot sestavni del 

smernic za programe izobraževanja učiteljev. Po njihovem seznamu naj bi učitelji/vzgojitelji 

(vzgojitelji predšolskih otrok se v škotskem sistemu izobraževanja izobražujejo na posebni 

smeri) oblikovali in razvijali naslednje kompetence: 

- kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja, 

- kompetence, ki se nanašajo na razred, 

- kompetence, ki se nanašajo na šolo, 

- kompetence, ki se nanašajo na profesionalnost.  

 

Schulman (1978; v Ivanuš Grmek idr., 2007) poleg specialnega didaktičnega znanja našteva še 

naslednje kategorije znanja kot sestavine učiteljeve poklicne kompetence: 

- strokovna kompetentnost na področju poznavanja predmetnih vsebin in 

metodološkega znanja; 

- kurikularno znanje, ki vključuje širše principe dela, strategije vodenja in 

organizacije razreda; 

- znanje o učencih in njihovih značilnostih; 

- znanje o učnem kontekstu, kar vključuje npr. spretnost kako posamezno vsebino 

posredovati različno sposobnim oziroma različno motiviranim učencem; 

- znanje o učnih ciljih, namenih in vrednotah ter filozofskem ozadju.  

 

Avtorja A. Kobolt in Dekleva (2006) navajata opredelitev kompetenc po Vernooijevi (1995), 

ki je klasično pedagoško usmerjena in razvršča kompetence v štiri poglavitne skupine, ki si jih 

razlaga kot ključne za socialno-pedagoško delo: 

- 1. skupina: osebnostne kompetence, h katerim prišteva  naslednje: spoznavati in 

spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke, lastne čustvene odzive, pričakovanja, 

zavedati se svojih moči, a hkrati tudi šibkosti in omejitev. 

- 2. skupina: pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega, ekspertnega znanja, 

ki posamezniku omogoča »praktično kompetenco«, kamor poleg splošno 

pridobljenih znanj sodi tudi specifično/svetovalno/socioterapevtsko znanje. 

- 3. skupina: sposobnosti analitičnega razumevanja situacij, v katerih se znajde 

posameznik v družbenih kontekstih. Od posameznika se pričakuje in obenem 

zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih 

mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij ter hkrati reševanje 

le-teh.  

- 4. skupina: kompetenca ravnanja, ki se izraža z etičnostjo posegov in 

pripravljenostjo na samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posameznih situacij, 

prilagojenih poti in načinov reševanja oziroma poseganja.  

 

Kompetence poučevanja so kompleksne kombinacije znanja, spretnosti, razumevanja ter 

vrednot in stališč, ki vplivajo na učinkovito in pravilno ukrepanje v dani situaciji. Poučevanje 

je veliko več kot zgolj naloga, saj vključuje vrednosti oziroma predpostavke glede 

izobraževanja, učenja in družbe, v kateri delujemo (Supporting teacher competence 

development for better learning outcomes, 2013). 
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Kompetence, med drugim vplivajo tudi na to, kako se posameznik vključuje v družbo in deluje 

v njej, kar pa posledično vsekakor vpliva na kvaliteto njegovega življenja. Kompetence za 

dobro življenje naj bi bile naslednje: 

- zmožnost obvladovanja zapletenih, kompleksnih situacij, odnosov, pojavov ipd., 

- odprtost duha, kar vključuje zaznavanje in sprejemanje novosti, 

- oblikovanje, spoštovanje pravil, dogovorov ipd., 

- zmožnost sodelovanja z drugimi, 

- zmožnost pripovedovanja, zapisovanja, interpretacije, načrtovanja, zaznave 

odnosov v situaciji in spremembe le-teh ter priprava in vodenje različnih projektov 

(Pušnik in Zorman, 2004). 

Glede na vse opredelitve in pojmovanja kompetentnosti lahko opazimo, da gre za izredno 

kompleksen pojem, ki presega okvirje posameznih področij dejavnosti ter posameznih strok.  

Dejstvo pa je, da postajajo kompetence v sodobnem svetu vedno bolj pomembne ter 

predstavljajo sestavni del kriterijev za ocenjevanje dela učiteljev, vzgojiteljev ter drugih 

strokovnih delavcev. Posledično pa vplivajo tudi na njihovo nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje (Cvetek, 2004).  

V skladu s tem, da govorimo o kompetencah kot o izredno kompleksnih zmožnostih, lahko tudi 

skozi literaturo opazimo, da se le-te delijo na tri dele: ključne, splošne in specifične 

kompetence.  

3. 2. 2 Ključne kompetence  pedagoških delavcev  

Avtorji posvečajo ključnim kompetencam večjo pozornost, to pa predvsem zaradi tega, ker so 

lažje prepoznavne in uporabljive v več situacijah. Opredeljujejo jih kot ključne in generične 

kompetence, med katerimi pa v opredelitvah ni ključnih razlik (Svetlik, 2005). 

Glede na zgradbo je ključno kompetenco mogoče razumeti triplastno: 

1. znanje (knowledge), 

2. spretnosti, veščine (skills), 

3. naravnanost, stališče, odnos (tudi drža) – ravnanje z znanjem, odnos do pridobivanja 

znanja (attitude) (Ivšek, 2009). 

V Eurydice (2002, v Kohont, 2005, str. 37) izstopajo tri merila določanja ključnih kompetenc.  

- Merilo 1: Ključne kompetence bi morale prispevati k blaginji vseh članov družbe. 

Pomembne morajo biti za vso populacijo, ne glede na spol, razred, raso, kulturo, 

družinske korenine ali materni jezik.  

- Merilo 2: Ključne kompetence morajo biti skladne z etičnimi, ekonomskimi in 

kulturnimi vrednotami in normami obravnavane družbe.  

- Merilo 3: Pomemben je kontekst, v katerem so ključne kompetence uporabljene. 

Kontekst ne vsebuje določenih življenjskih stilov, temveč le najbolj običajne, verjetne 

situacije in družbene vloge v življenju pripadnikov družbe. 

Robotham in Jubb (1996, v Kohont, 2005) ključne kompetence imenujeta temeljne 

kompetence. Razlagata jih kot enote vedenja, ki ga posamezniki uporabljajo pri svojem delu, 
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vendar niso neposredno povezane z uspešnostjo pri le-tem. Temeljne kompetence ne 

vključujejo elementov, ki bi jih lahko šteli med pomembne aspekte kateregakoli dela, ampak bi 

lahko raje rekli, da so minimalni pogoj, ki posamezniku omogoča opravljanje kateregakoli dela.  

Weinert (2001, str. 45–67) za koncept ključnih kompetenc meni, da je tako kot koncept 

kompetenc nejasen in dvoumen. Zanj pa je značilna večja splošnost, abstraktnost in 

prenosljivost. Ključne kompetence so torej kompleksen sistem znanja, spretnosti, ravnanja in 

stališč, ki jih vsak posameznik potrebuje za uspešno vključenost na različnih področjih – 

družba, zaposlitev, nadaljnje učenje ter za osebni razvoj. Pridobil naj bi jih ob zaključku 

osnovnošolskega izobraževanja in predstavljajo osnovo za posameznikovo vseživljenjsko 

učenje (prav tam). 

Tudi Pušnik in Zorman (2004) ključne kompetence opredeljujeta kot prenosljiv, 

večfunkcionalen »paket« znanja, veščin ter stališč, ki jih posameznik potrebuje za svoj nadaljnji 

razvoj, zaposljivost in vključenost. Tako kot Weinert menita, da morajo biti kompetence razvite 

že do konca obveznega izobraževanja, saj predstavljajo temelj vseživljenjskega učenja. 

Ključne kompetence so potrebne za uresničitev treh ciljev posameznika in družbe: 

- Prvi cilj: Osebna izpopolnitev in razvoj skozi vse življenje – ključne kompetence 

morajo ljudem omogočiti zasledovanje lastnih življenjskih ciljev, ki jih usmerjajo 

osebni interesi, nagnjena in želja nadaljevati učenje vse življenje. 

- Drugi cilj: Vključenost – te ključne kompetence bi morale vsem omogočiti, da 

sodelujejo v družbi kot aktivni državljani. 

- Zaposljivost – sposobnost vsakogar in vseh na trgu dela pridobiti spodobno delo 

(prav tam, str. 13–14). 

Canto-Sperber in Depuy (2001) opredeljujeta ključne kompetence na abstraktnem nivoju, saj 

so na tem nivoju delno neodvisne od kulturnih, vsebinskih in osebnih značilnosti. To so 

dimenzije multidimenzionalnega abstraktnega prostora, v katerem je mogoče najti določene 

sposobnosti, spretnosti, zmožnosti.  

Na Nizozemskem so v sklopu 12-letnega raziskovanja in analiziranja (Competence 

requirements for teachers, 2004, v Marentič Požarnik, 2007, str. 46) pripravili izredno 

premišljen model ključnih kompetenc pedagoškega delavca, ki ga je v končni obliki sprejel tudi 

nizozemski parlament. Oblikovali so naslednja področja kompetentnosti posameznikov : 

- Medosebna kompetentnost, ki vključuje ustvarjanje dobrega in sodelovalnega 

skupinskega ozračja, spodbujanje odprte komunikacije ob poznavanju skupinske 

dinamike in medkulturne komunikacije – po dolgem razpravljanju so dali to točko, 

kot bistveno, na prvo mesto. 

- Pedagoška kompetentnost – ustvarjanje varnega učnega okolja, spodbujanje 

socialno-čustvenega in moralnega razvoja učencev, medsebojnega spoštovanja, 

spodbujanje učencev, da prevzamejo iniciativo in odgovornost za svoja dejanja in 

pri tem odkrivajo svoja nagnjenja in težnje. 

- Poznavanje vsebine predmeta in učnih metod – pedagoški delavec praktično in 

teoretično obvlada predmet, ki ga poučuje, ve, katere metode uporabiti, da bo 
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ustvaril močno učno okolje tako za posameznike kot za skupine, pri tem vzpostavlja 

povezave z uporabo znanja v praksi in v družbi, upošteva individualne razlike med 

učenci, motivira učence ipd. 

- Organizacijska kompetentnost – strokovni delavec obvlada vse organizacijske 

naloge v zvezi z učnim procesom in oblikovanjem učnega procesa – ob ravnanju s 

časom, prostorom, pripomočki, tako v šoli kot zunaj nje ipd. 

- Kompetentnost v sodelovanju s kolegi – pedagoški delavec učinkovito komunicira 

in sodeluje s svojimi kolegi, prispeva k razvoju svoje šole, tudi z obvladovanjem 

raziskovalno-razvojnega pristopa, pozna in uporablja modele zagotavljanja 

kakovosti. 

- Kompetentnost v sodelovanju s svojim delovnim okoljem – pri tej točki gre za 

sodelovanje s starši, institucijami, ki prispevajo k dobrobiti učencev, z drugimi 

šolami (mreže šol), s šolskim okoljem, poznavanje in upoštevanje socialno-

kulturnega okolja svojih učencev. 

- Kompetentnost v spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja – pedagoški delavec 

pozna svoje dobre in slabe plati; pri tem uporablja tudi informacije od otrok in 

kolegov; je odprt za nasvete kolegov; analizira in razvija svoje poglede in jih tudi 

razkriva, sistematično dela na svojem razvoju, ga usklajuje tudi s cilji svoje šole. 

Razvrstitev ključnih kompetenc v referenčnem okvirju ne pomeni hierarhičnega reda, saj so vse 

kompetence enakovredne in soodvisne druga od druge. Okvir usmerja izobraževalne sisteme 

držav članic evropske skupnosti ter je v pomoč pri vzajemnem učenju in izmenjavi dobrih praks 

na makro in mikro nivoju. Obenem pa je referenčni okvir pomemben za spremljanje razvoja, 

napredka in učinkovitost sistemov izobraževanja (Ivšek, 2009). 

Izredno pomembna ključna kompetenca je »učenje učenja«, ki se prav gotovo udejanja že pri 

uresničevanju kurikula v vrtcu in vključuje poleg razvijanja kognitivnih zmožnosti tudi 

razvijanje metakognitivnih zmožnosti. Zato bi bilo v vrtcu nujno potrebno posvetiti ogromno 

pozornosti razvoju le-teh (Ivšek, 2009).  

Ključne kompetence so torej tiste, ki so razpoznavne v različnih okoliščinah in uporabne pri 

vrednotenju dosežkov, reševanju različnih problemov, v katerih se posameznik znajde, ter pri 

opravljanju različnih nalog (Ivšek, 2004). Imajo pomembno vlogo, saj jih potrebuje vsak 

posameznik, hkrati pa koristijo celotni družbi (Svetlik, 2005). 

Temeljne oziroma ključne kompetence so učinkovite za preprečevanje predmetne izoliranosti 

in smiselne za medpredmetno povezovanje na ravni organizacije in izvedbe, kar pomeni, da 

lahko pripomorejo k bolj integriranem poteku pouka (Medveš, 2004). 

Strokovnjaki so si enotni v zaključku, da ni univerzalne definicije ključnih kompetenc, saj so 

le-te kompleksen sistem znanja, prepričanj, usmerjene aktivnosti, ki nastane na temelju dobre 

organiziranih specifičnih izkušenj, spretnosti, posplošitev in prilagajočega stila učenja (Pušnik 

in Zorman, 2004). 
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3. 2. 3 Splošne kompetence pedagoških delavcev  

Splošne kompetence se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja znanja, 

vseživljenjsko učenje. Zajemajo torej posameznikovo osebnostno in interpersonalno področje 

(Razdevšek Pučko, 2004).  

V okviru projekta Tuning so strokovnjaki oblikovali štiri sezname kompetenc, na podlagi 

katerih bi določili pomembne generične in predmetno specifične kompetence. Pri pregledu teh 

dokumentov tega projekta lahko vidimo, da se kompetence delijo na splošne (oziroma 

generične) in posebne (oziroma specifične). Na tem mestu je poudarjeno, da so poleg 

predmetno specifičnega znanja ter spretnosti izjemno pomembne tudi generične kompetence, 

ki se pojmujejo tudi kot metakompetence (Tancig, 2006). 

V prvem koraku projekta Tuning je bil sestavljen seznam 30 najbolj relevantnih splošnih 

kompetenc, ki so bile razvrščene v tri širše skupine: 

1. SKUPINA: Instrumentalne kompetence (kognitivne zmožnosti ter metodološke, 

tehnološke in jezikovne spretnosti) 

2. SKUPINA: Interpersonalne kompetence (osebne in medosebne spretnosti, npr. za 

izražanje samokritike, zmožnosti timskega dela ipd.) 

3. SKUPINA: Sistemske kompetence (spretnosti in sposobnosti, potrebne za razumevanje 

sistemov kot celote za njihovo spreminjanje) (prav tam, str. 22) 

V nadaljevanju povzemamo predmetno specifične in generične kompetence, ki so skupne 

izobraževanju učiteljev in pedagoškim študijem: 

1. Ključne predmetno specifične kompetence, skupne izobraževanju učiteljev in 

edukacijskim vedam/študijem: 

- Upravljanje z znanjem, tehnologijo in informacijami 

Učitelji in ostali strokovni delavci morajo dobro poznati predmetno področje in 

vzgojno-izobraževalno problematiko; opremljeni morajo biti s spretnostmi, kako priti 

do znanja in ga tudi analizirati, evalvirati in reflektirati ter prenesti in učinkovito 

uporabiti v praksi. Usposobljeni morajo biti, da ustvarijo ustrezno učno okolje in ga 

znajo upravljati. Znati morajo uporabljati IKT tehnologijo in jo učinkovito integrirati v 

proces učenja in poučevanja. Morajo se tudi znati učiti iz lastnih izkušenj in razviti 

široko področje poučevalnih in učnih strategij za različne potrebe učencev. 

- Delo z drugimi 

Delo strokovnih delavcev mora temeljiti na vrednotah socialnega vključevanja in 

spodbujanju razvoja potencialov vsakega učenca. Poznati morajo značilnosti rasti in 

razvoja ter biti usposobljeni delati z učenci kot posamezniki in jih podpirati v tem, da 

se razvijajo v polno udeležene in aktivne člane družbe. Sposobni morajo biti razvijati 

občutek skupnosti in sodelovanja pri učencih ter biti zmožni sodelovanja s sodelavci in 

na ta način izboljšati svoje lastno učenje in poučevanje. 

- Delo z družbo in v družbi 

Morajo biti usposobljeni promovirati mobilnost in kooperacijo v evropskem prostoru, 

spodbujati medkulturno spoštovanje, razumevanje in sprejemanje ter prispevati k 
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pripravi učencev, da bodo globalno odgovorni v svoji vlogi državljanov Evropske unije. 

Poznati in razumeti morajo dejavnike, ki ustvarjajo socialno kohezijo in preprečujejo 

izključevanje v družbi, ter se zavedati etičnih dimenzij družbe znanja. Sposobni morajo 

biti učinkovitega (so)delovanja z lokalnimi skupnostmi (tudi skupnostmi na regionalni 

in nacionalni ravni) ter s partnerji in deležniki na področju vzgoje in izobraževanja. Npr. 

starši, institucijami za izobraževanje učiteljev ipd.  

- Sposobnost refleksije 

Sposobnost reflektirati poklicne vrednote, lastne vrednostni sistem kot tudi vrednostni 

sistem drugih, reflektirati razvoj, prakso, kontekste ipd. (prav tam, str. 22–23) 

 

Ključne generične kompetence, skupne izobraževanju učiteljev in edukacijskim 

vedam/študijem so torej zmožnost učenja; komunikacijske spretnosti; timsko delo; spretnosti 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); spretnosti reševanja problemov; 

avtonomnost; reflektivne lastnosti; interpersonalne spretnosti; načrtovanje in upravljanje s 

časom; odločanje; upoštevanje različnosti in multikulturalnosti; ravnaje v skladu z etiko; 

kritičnosti in samokritičnost; zmožnost izboljšanja lastnega učenja in delovanja; zmožnost 

študija in raziskovanja; sposobnost analize, sinteze, evalvacije pri identifikaciji in reševanju 

problemov; trdno poklicno znanje v praksi (prav tam, str. 23). 

B. Marentič Požarnik (2007) poudarja, da gre za kompetence, ki naj bi jih izkazoval vsak  

učitelj, te zmožnosti pa naj bi bile vsem učiteljem skupne. Predstavljajo »skupni jezik« v 

dialogu vseh prisotnih. 

Pri nas in tudi v tujini je do sedaj nastalo že kar nekaj modelov in seznamov učiteljevih 

kompetenc, oblikujejo pa se še novi. Na podlagi izkušenj učiteljev in njihovih izobraževalcev 

ter različnih seznamov s strani tujih strokovnjakov je bil sestavljen spisek 39 kompetenc, ki so 

bile razdeljene v naslednje kategorije: učinkovito poučevanje; vseživljenjsko učenje; vodenje 

in komunikacija; ocenjevanje ter širša profesionalna kompetentnost (prav tam, str. 45). 

B. Marentič Požarnik (2007, str. 47–48) navaja splošne kompetence dobrega učitelja, te so 

sledeče: komunikacija in odnosi; učinkovito poučevanje; organizacija in vodenje; sodelovanje 

z delovnim in družbenim okoljem ter profesionalni razvoj. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

je bil sprejet dogovor, da se seznami kompetenc oblikujejo na naslednjih štirih ravneh: prva je 

raven splošnih (generičnih) kompetenc vseh visokošolskih diplomantov nasploh (ne glede na 

njihovo smer študija), druga je raven splošnih (generičnih) kompetenc vseh diplomantov – 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, tretja je raven posebnih (specifičnih) kompetenc 

diplomantov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Tancig, 2006). Četrta, zadnja raven, se 

nanaša na predmetno specifične kompetence specifičnih študijskih programov, v našem 

primeru s področja predšolske vzgoje (Devjak, Batistič Zorec in Vogrinc, 2006).  

PRVA RAVEN: Splošne (generične) kompetence visokošolskih diplomantov nasploh (ne glede 

na njihovo smer študija): 

- Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo 

- Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov 

- Fleksibilna uporaba znanja v praksi 



22 
 

- Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 

prizadevanje za kakovost 

- Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz drugih strokovnih 

in znanstvenih področij 

- Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 

usposabljanja 

- Informacijska pismenost 

- Organizacijske in vodstvene sposobnosti 

- Sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje, samokontrola 

izvajanja načrtov 

- Komuniciranje v tujem jeziku (Tancig, 2006, str. 27) 

DRUGA RAVEN: Splošne (generične) kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju: 

- Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in 

izobraževanju) 

- Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije 

- Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika 

- Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih 

temeljih 

- Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, 

dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela) 

- Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju 

- Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, mentorstvo 

študentom in pripravnikom 

- Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju 

- Razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje 

profesionalno-etičnih vprašanj 

- Poznavanje, razumevanjem usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, 

multikulturalnost (prav tam, str. 27 –28) 

TRETJA RAVEN: Posebne (specifične) kompetence diplomantov Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani: 

- Poznavanje vsebine in metodike področja 

- Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na 

predmetnem področju 

- Interdisciplinarno povezovanje vsebin 

- Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami 

- Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine 

- Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 

učenje 

- Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 

oblikovanje povratnih informacij 
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- Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij 

- Sodelovanje s starši 

- Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem; 

sistemsko gledanje in delovanje 

- Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela 

- Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih 

področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z 

ustreznimi postopki in instrumenti 

- Obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje 

intervencijskih programov 

- Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki 

oziroma skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne službe, gospodarstvo ipd.) 

- Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 

uporabnika oz. skupine.  (prav tam, str. 28) 

ČETRTA RAVEN: Predmetno specifične kompetence specifičnih študijskih programov s 

področja predšolske vzgoje. Ta raven bo predstavljena v podpoglavju Specifične kompetence 

(vzgojiteljev predšolskih otrok). 

3. 2. 4 Specifične kompetence vzgojiteljev predšolskih otrok  

Predmetno specifične kompetence specifičnih študijskih programov s področja predšolske 

vzgoje, ki so bile izoblikovane na Pedagoški fakulteti, so naslednje:  

- Poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela 

- Poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula prvega 

razreda devetletne osnovne šole 

- Poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu devetletne osnovne 

šole ter njihovo (interdisciplinarno) povezovanje v procesu učenja 

- Učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne 

dejavnosti in igro, kotiček za igro in umik, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, 

fleksibilno časovno razporejene dejavnosti in prehodov med njimi 

- Opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja otrok 

- Prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v 

osebnostnih lastnostih, spodobnostih, zmožnostih, kognitivnih stilih, družinskem oz. 

socialno-kulturnem okolju … ) pri vzgojnem delu 

- Nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo 

zrelostjo 

- Negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje 

interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja 

- Sodelovanje v paru s pomočnico vzgojiteljice, vzgojiteljico ali učiteljico timskega dela v 

strokovnem kolektivu vrtca in sodelovanje z drugimi strokovnjaki zunaj vrtca 

- Učinkovita komunikacija s starši ter prepoznavanje in uporaba različnih oblik 

sodelovanja z njimi (Devjak, Batistič Zorec in Vogrinec, 2006, str. 201–202) 
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Specifične kompetence predstavljajo cilj posameznih predmetov, splošne pa se navezujejo na 

več različnih predmetov hkrati. Ne glede na to, kakšne so ene ali druge, morajo oboje biti 

transferabilne, prenosljive in uporabne v različnih situacijah, ne zgolj v kontekstu, kjer so bile 

pridobljene (Razdevšek Pučko, 2004). 

Predmetno specifične kompetence se nanašajo na posamezne vzgojno-izobraževalne predmete, 

v večini gre pri tem za različne vrste pismenosti (jezikovna, matematična, informacijska, 

naravoslovna …), splošne, transverzalne, transferabilne, kroskurikularne, generične, predmetno 

neodvisne kompetence pa se nanašajo na naslednja področja: komunikacija, timsko delo, 

spretnosti pridobivanja znanja ter vseživljenjsko učenje. Zajemajo torej osebnostno in 

interpersonalno področje (Razdevšek Pučko, 2004). 

V analizi, ki jo je opravila Eurydice (2003, v Razdevšek Pučko, 2004; Golčer, 2014) so prišli 

do ugotovitev, da danes nobena država, ko postavlja zahteve za učitelje, ne razmišlja samo o 

klasičnih (specifičnih) kompetencah, ki so vezane na delo z učenci, učenje in poučevanje. V 

analizi so identificirali pet novih področij, ki jih ocenjujejo kot novost: 

- poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije, 

- integracija otrok s posebnimi potrebami, 

- delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturalno mešanih skupin, 

- menedžment šole in različna administrativna opravila ter 

- konfliktni menedžment. 

Kohont (2005) povzema po New (1996), da so delovne specifične kompetence aspekti 

aktivnosti v določeni posameznikovi delovni vlogi, ki so povezani z učinkovitim delovanjem 

le-tega v tej vlogi. Te specifične kompetence so atributi, ki jih posameznik potrebuje, da 

uspešno opravi določeno delovno nalogo.  

Delovne specifične kompetence so skupne pripadnikom poklicnih skupin in podobnih delovnih 

mest, kar pomeni, da so značilne za podobna delovna opravila, ne glede na to v kateri izmed 

organizacij se le-ta opravljajo. Zanje je značilno, da niso prenosljive med funkcijami znotraj 

organizacije ter ne pripomorejo k uspehu pri opravljanju drugih vlog oziroma nalog 

organizacije. Delovne specifične kompetence so povezane z uspehom, ki ga posameznik 

doživlja v določeni vlogi (Kohont, 2005). 

New (1996, v Kohont, 2005) poleg delovnih specifičnih kompetenc omenja še organizacijske 

specifične kompetence, ki so sredstva, s katerimi posameznik prilagaja svoj način delovanja 

organizacijskih kultur, ne glede na to kakšna je pri tem njegova vloga. Te kompetence pa so 

povezane s posameznikovo uspešnostjo v organizaciji kot celoti (Kohont, 2005). 

Znanja oziroma kompetence vzgojitelja, ki so potrebne, da otrok razvije in uresniči čim več 

njegovih potencialov so: 

- znati opredeliti potrebe posameznega otroka ter se nanje odzvati z ustreznimi 

načini in metodami dela; 

- spodbujati samostojno učenje otroka; 

- znati delati v večkulturnih okoljih, vrednotiti različnost ter spodbujati, z lastnim 

vzgledom, k spoštovanju razlik drug drugega; 
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- razviti zmožnosti tesnega sodelovanja s starši otrok, kolegi in okoljem (Golčer, 

2014). 

Na osnovi poglobljene obravnave področja kompetenc lahko povzamemo, da so le-te vsekakor 

zelo pomembna sposobnost vsakega posameznika, na katerem koli delovnem mestu. 

Kompetence odražajo njegovo sposobnost soočanja in delovanja v vsakodnevnih situacijah, v 

katerih se pri svojem delu znajde. 

3. 2 Vloga vzgojitelja pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

 

V prejšnjem poglavju smo omenili, da se z leti povečuje integracija otrok s posebnimi 

potrebami v redne vrtce (Globačnik, 2012; SURS, 2015), kar pomeni, da posledično postaja 

vzgojiteljeva vloga še pomembnejša in zahtevnejša, saj od njega zahteva dodatna znanja in 

spretnosti iz specialno pedagoškega področja. Vodenje skupine, v katero je vključen otrok s 

posebnimi potrebami, predstavlja za vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja izziv ter zahteva 

veliko dodatnega načrtovanja dejavnosti in izobraževanja za iskanje novih poti ter izvedbo 

zastavljenih ciljev. 

Glede na to da je otrok s posebnimi potrebami v skupinah vedno več, vzgojitelji pa v času 

svojega poklicnega izobraževanja ne pridobijo dovolj znanja za delo z le-temi, bi bilo smiselno 

in potrebno tudi vzgojitelje opremiti tako s teoretičnim kot tudi s praktičnim znanjem iz 

področja dela z otroki s posebnimi potrebami (Logar, 2010). 

Vzgojitelj je po zakonu o vrtcih nosilec vzgojnega programa v oddelku, zato ostaja tudi nosilec 

programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 

katerega je vključen OPP, ki ima odločbo. Njegova vloga je izredno pomembna za ustrezno in 

učinkovito delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih, predvsem skozi različne 

naloge in obveznosti, ki jih ima v vsakdanjiku teh otrok v vrtcu ter skozi vse faze razvojno 

procesnega dela z le-temi (Stritih, 2010). 

Pomembno vlogo pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v vrtec ima tudi vodstvo 

ustanove. Njihova naloga je, da se pred vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

pogovori z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, h katerima bo otrok vključen ter pridobi 

njuni privoljenji (Logar, 2010), obenem pa je pomembno, da svojim zaposlenim zagotovi 

ustrezne oblike pridobivanja znanja in spretnosti za delo z otroki s posebnimi potrebami. B. 

Stritih (2010) pravi, da je smiselno, da vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja začneta s 

pridobivanjem potrebnega dodatnega znanja za delo z otrokom s posebnimi potrebami že prej, 

preden ta pride v njuno skupino. Pri tem je pomembno, da pridobivanje dodatnih strokovnih 

znanj za delo  z otrokom s posebnimi potrebami poteka sistematično. 

A. Lipovec (2014) meni, da je vzgojitelj v oddelku prvi pri prepoznavanju in zgodnjem 

odkrivanju otrok, pri katerih se pojavljajo najrazličnejše težave (čustvene, socialne, govorne, 

gibalne …), saj je  prav on tisti, ki z otroki preživi največ časa. Vzgojitelj pogosto prvi opazi 

posebnosti razvoja na posameznem področju. V takšnem primeru je njegova naloga, da se o 

svojih opažanjih in domnevah, ali lahko gre za posamezno motnjo ali le primanjkljaj v razvoju 

otroka, posvetuje s svetovalnim delavcem vrtca in starši otroka.  
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Pričakuje se, da vzgojitelj v procesu prepoznavanja in identificiranja otroka s posebnimi 

potrebami, ko je ta že vključen v skupino, vendar še nima odločbe o usmeritvi  (Stritih, 2010):  

- opazuje otroka, spremlja in dokumentira njegov razvoj in napredek razvojnih težav 

oziroma primanjkljajev; 

- načrtuje, izvaja in evalvira prilagoditve rednega programa oddelka glede na opažene 

posebnosti pri otroku; 

- sodeluje s svetovalnim delavcem pri pripravi prvega poročila o otroku, ki je del 

strokovne dokumentacije o otroku v procesu usmerjanja.  

V Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) so nanizana priporočljiva dodatna znanja 

vzgojiteljev otrok s posebnimi potrebami, ki se nanašajo predvsem na poznavanje: 

- značilnosti posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami; 

- značilnosti družin, ki imajo otroka s posebnimi potrebami; 

- metod dela, ki so značilne za posamezno skupino predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami; 

- načinov opazovanja otroka in spremljanja njegovega napredka; 

- timskega dela; 

- načrtovanja ciljev dela; 

- novih teoretičnih ugotovitev in praktičnih dosežkov; 

- prilagajanja didaktičnih sredstev ter 

- ustrezne uporabe tehničnih, ortopedskih in ortotičnih pripomočkov.  

Hkrati pa je zaželena izmenjava izkušenj med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, ki imajo v 

oddelku otroka s posebnimi potrebami, saj s tem pripomorejo k boljšemu poznavanju 

posameznih značilnosti otroka ter rokovanju z le-tem. Dodatna strokovna znanja lahko 

pridobijo na različne načine, in sicer z udeležbo na različnih seminarjih, razpisih v katalogu 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja, predavanjih domačih in tujih strokovnjakov ter preko 

rokovanja s strokovno literaturo (prav tam). 

Občutljiva in hkrati odgovorna naloga vzgojitelja je tudi priprava drugih otrok v skupini ter 

njihovih staršev na prihod otroka s posebnimi potrebami. Na tem mestu je najpomembneje, da 

vzgojitelj z lastnim zgledom in vplivom na druge otroke in starše ustvarja primerno klimo za 

sprejetje otroka in nadaljnje sožitje znotraj skupine, v katero bo otrok s posebnimi potrebami 

integriran (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

Z dobrim poznavanjem značilnosti otroka s posebnimi potrebami in njegovih sposobnosti lahko 

vzgojitelj vpliva na otrokovo aktivnost in razvija otrokov interes za raziskovanje novega okolja, 

v katerega je vključen. Pri tem je zlasti pomembno, da otroka vzgajamo tako, da bo znal znanje 

poiskati in uporabiti v situacijah, v katerih se bo znašel v življenju. Vzgojitelj je tisti, ki je 

otrokov zaupnik, zato mora zaupati v njegov razvoj in sposobnosti, kar je hkrati temelj, da se 

lahko vživi vanj ter ga spodbuja pri njegovem razvoju (prav tam). 
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Miljević-Riđički, Pahić in Šarić (2013) svetujejo, naj sodobni vzgojitelji sproti prilagajajo svoje 

delo, ki naj temelji na znanju ter razumevanju otrok na splošno. Razumeti morajo načela 

otroškega učenja ter tako prispevati k oblikovanju institucionalnega okvirja, ki podpira otroško 

kulturo. Šagud (2006, v Miljević-Riđički, Pahić in Šarić, 2013) pravi, da je osrednja 

vzgojiteljeva vloga pomagati otrokom pri prepoznavanju njihovih lastnih interesov. Poleg tega 

je njihova naloga, da zagotovijo okolje, v katerem so otroci sposobni raziskati interese, da bi s 

tem dosegli boljše razumevanje in pridobili novo znanje. Tako morajo vzgojitelji prevzeti 

različne vloge: vlogo ocenjevalca, organizatorja, motivatorja, pa tudi sodelavca otrok.  

V predšolskem obdobju so pomembna tudi pričakovanja do vzgojitelja, tako s strani otrok, 

sodelavcev kot tudi vodstva. Otroci od vzgojitelja pričakujejo, da bo zabaven, prijazen in široko 

razgledan. Sodelavci pričakujejo strokovno podkovanega vzgojitelja, ki bo svoja znanja in 

kompetence znal izmenjevati, jih dopolnjevati ter profesionalno sodelovati z njimi. Vodstvo 

pričakuje visoko usposobljenega delavca, ki bo skušal k vsaki stvari pristopiti strokovno 

poglobljeno in tako širiti tudi svoje kompetence (Golčer, 2014). 

Vloga odraslega v otrokovem odraščanju je torej ključna. Pomembno je, da otroku omogočamo, 

da sam odkriva in pridobiva znanje preko različnih dejavnost. Odrasli pa mu pri tem nudimo 

potrebno podporo, da opravi, kar zmore, ter tako zadovoljuje svoje potrebe ob upoštevanju 

pravic drugih soudeležencev. 
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4 TIMSKO DELO V VRTCU 
 

Timsko delo postaja v sodobnem času vse bolj  pomembno področje za učinkovitejše delo, tako 

učiteljev, vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev kot tudi učencev, dijakov in študentov.  

A. Polak (1998, 2001) timsko delo na področju vzgoje in izobraževanja opredeljuje kot tisto 

dejavnost, ko se dva posameznika ali več le-teh s pedagoškimi nameni hkrati usmerja na iste 

subjekte (npr. otroki, učenci, dijaki, študenti) v okviru posameznega učnega predmeta, 

kombinacije predmetov, teme, projektnega dela ali drugih aktivnosti. 

Pedagoška enciklopedija (1989, str. 446) opredeljuje timsko delo učiteljev kot obliko 

aktivnosti, ki jo opravljata dva ali več pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega  in 

enakovrednega sodelovanja in katere namen je doseči skupne cilje. 

Timsko delo se opredeljuje na različne načine, pa vendar je zaradi različnih oblik in vrst le-

tega, bolj smiselno navesti osnovne značilnosti, ki so skupne vsem tem opredelitvam timskega 

poučevanja. A. Polak (2007, str. 8) navaja sledeče: 

- timi so sestavljeni iz dveh ali več učiteljev; 

- učitelji v timu si porazdelijo odgovornost za delo s skupinami učencev; 

- člani tima skupaj načrtujejo pouk in vrednotijo napredek in uspeh učencev; 

- učitelji v timu imajo priložnost opazovati drug drugega in učence; 

- pri timskem poučevanju so lahko učenci razporejeni v različne skupine in 

različne prostorske kotičke.  

Delo v timu individualnega pedagoškega dela ne nadomesti, temveč ga zgolj nadgradi z bogato 

timsko dinamiko in kompleksnimi psihološkimi procesi na naslednjih področjih: zaupanje, 

komunikacija, intrapersonalne in interpersonalne percepcije, reševanje problemov in konfliktov 

ipd. (Devjak in Polak, 2007) 

Timsko delo lahko poteka v eni ali več etapah. Etape so sledeče: timsko načrtovanje pouka, 

timsko poučevanje ter timska evalvacija. Pri timskem poučevanju oziroma izvajanju timsko 

načrtovanega pouka je stik pedagoških delavcev, ki vodijo vzgojno izobraževalni proces z 

učenci hkraten in neposreden, pri timskem načrtovanju in timski evalvaciji pa ravno obratno, 

saj se lahko nanje usmerjajo zgolj posredno (v mislih, v diskusiji). Timska skupina se oblikuje 

na temelju pozitivne soodvisnosti ter predvsem z namenom oblikovanja in doseganja skupnih 

ciljev, ki jih vsak posamezni pedagoški delavec zase ne bi model dosegati. Skupni cilji, ki si jih 

tim zastavi, prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju in učenju (Polak, 2007). 

Timsko delo predstavlja bogat spekter različnih izkušenj in občutij, posamezniku, ki je vanj 

vključen, daje priložnost za zadovoljevanje njegovih potreb, aspiracij, potrditev ter tudi 

spoštovanja (Polak, 2012a). Vendar pa timsko delo v vrtcu strokovnim delavcem predstavlja 

tudi strah in bojazen, ne le sproščeno sprejemanje ter odzivanje na te izzive (Lepičnik 

Vodopivec, 2006). 

»Osebnostna in strokovna rast  pedagoških delavcev je kot rezultat vseživljenjskega učenja na 

tem področju usmerjena predvsem k spoznavanju in ozaveščanju omenjenih psiholoških 



29 
 

procesov, pri čemer lahko uporabljamo zelo različne metode in oblike dela.« (Devjak in Polak, 

2007, str. 41 –42). 

4. 1 Etape timskega dela v vrtcu 

 

V svoji literaturi A. Polak (2007, 2012a, 2012b) timsko delo na pedagoškem področju deli na 

tri osnovne etape. 

V nadaljevanju na kratko opredeljujem vse tri etape timskega dela v vrtcu. 

4. 1. 1 Timsko načrtovanje  

Timsko načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela je ključna in običajno izhodiščna etapa 

timskega dela. Od dobrega načrtovanja dela – sistematičnosti, vsebinske ter procesne 

poglobljenosti – je odvisno, kako bosta kasneje potekali naslednji dve etapi – timsko izvajanje 

aktivnosti z otroki in timska evalvacija dela (Polak, 2012a, 2012b).  

Timsko načrtovanje pedagoškega dela vključuje metodično, snovno, materialno in psihološko 

pripravo na timsko izvajanje dejavnosti in zagotavljanje učno-vzgojnih situacij (prav tam). 

Tim, v procesu načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, mora biti fleksibilen, prav tako se 

spodbuja in upošteva ustvarjalnost članov, ki ga sestavljajo. Načrtovanje dela poteka v 

sproščenem, čustveno varnem vzdušju, ki vključuje odprto komunikacijo med člani znotraj 

tima. Spodbujanje komunikacije je ključnega pomena, predvsem z namenom večje jasnosti, 

odprtosti in sproščenih odnosov (prav tam). 

A. Polak (2007, 2012a, 2012b) kot zelo pomembni dejavnik timskega načrtovanja izpostavlja 

čas za timsko delo. Čas za timsko delo je smiselno vnaprej načrtovati (npr. tedensko načrtovan 

v delovnem urniku) in ob tem upoštevati različne možnosti za vse druge oblike nepredvidenih 

srečanj in pogovorov. Časovni obseg timskega načrtovanja je odvisen od vsebinske zahtevnosti 

aktivnosti, ki se načrtujejo, načinov, metod in oblik dela, števila otrok pri delu ipd.  

A. Polak (2012a) na podlagi primerov iz prakse navaja, da je pri timskem načrtovanju potrebno 

spoštovati ideje vseh sodelujočih v timu ter zagotoviti enakovredno vključenost vseh strokovnih 

delavcev. Ideje, ki jih člani tima oblikujejo, postanejo last tima, saj se tako porazdeli 

odgovornost za njihovo izpeljavo, hkrati pa se zmanjša možnost, da bi si posamezniki, ki so 

ideje prispevali, edini lastili pravico do izvedbe le-teh. A. Polak meni, da je dobro, če se timske 

odločitve zapiše, saj bodo na takšen način kasneje pravilno realizirane. 

4. 1. 2 Timsko izvajanje 

Timsko izvajanje pedagoškega dela je osrednja etapa timskega dela in za večino strokovnih 

delavec v vzgoji in izobraževanju velja za najzahtevnejšo obliko timskega dela. Timsko 

izvajanje temelji na timsko izdelani pripravi za delo (Polak, 2012a, 2012b). 

Pri izvajanju dejavnosti lahko strokovna delavca iste smeri izobrazbe v timu neposredno timsko 

delo z otroki izpeljeta na najrazličnejše načine. Hkrati lahko znotraj skupine izvajata različne 

dejavnosti: lutkovne, glasbene, likovne in športne, se medsebojno prepletata in dopolnjujeta pri 

motiviranju otrok, se prepletata pri razgovoru z otroki in postavljanju vprašanj le-tem, oba 
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demonstrirata pripravljene dejavnosti ter spodbujata učenje, raziskovanje in razvijanje različnih 

spretnosti (prav tam). 

A. Polak (2012a) na podlagi primerov iz prakse navaja, da skupnih ciljev ni mogoče učinkovito 

dosegati brez aktivne vključenosti vseh članov tima. Najbolj učinkovito pa je predvsem takrat, 

ko sta v skupini hkrati prisotna oba strokovna delavca. Delitev dela znotraj strokovnih delavcev 

mora temeljiti na dogovoru med njima, pri čemer se upošteva naslednje: posameznikova močna 

področja, lastnosti, spretnosti in sposobnosti, strokovno znanje ter tudi posameznikove želje in 

potrebe. V vrtcu je življenje in odvijanje dogodkov zelo pestro, dinamično ter nepredvidljivo, 

zato je tudi delitev dela med strokovnimi delavci prej spontana kot pa vnaprej načrtovana. 

4. 1. 3 Timska evalvacija 

Kot zadnja faza timskega dela nastopi timska evalvacija in zajema posameznikova mnenja, 

doživetja oz. občutja v zvezi z dogajanjem ter odnosi pri delu v timu. V vrtcu je timska 

evalvacija izvedljiva na dveh ravneh: 

(1.) RAVEN: kot timska evalvacija (analiza) pedagoškega dela – z vidika doseganja vzgojno-

izobraževalnih ciljev, 

(2.) RAVEN: kot evalvacija dogajanja in odnosov v timu. 

Procesu, na katerem temelji evalvacija timskega dela ter lahko poteka spontano, sistematično, 

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

je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2002) opredeljen kor premišljanje, 

razglabljanje.  

Pri tej fazi je v ospredju predvsem povratna informacija, ki tako strokovnim delavcem kot tudi 

vsem vpletenim poda »feedback« ali je bilo njihovo timsko delo uspešno ali ne. Evalvacija je 

usmerjena k analizi odnosov, komunikacije in strategij reševanja problemov, na katere je tim 

naletel med svojim delom. Pri tem pa ne sodeluje samo strokovni tim, temveč lahko tudi starši, 

učenci ter administrativno osebje. Vloga slednjih je predvsem na področju evalviranja 

materialnih stroškov in porabljenih finančnih sredstev (Polak, 2012a).  

Timska evalvacija dela lahko poteka na različne načine, s pomočjo uporabe različnih metod in 

tehnik evalviranja. Smiselne so sledeče: razgovor, usmerjena ali prosta diskusija, refleksija, 

dnevniški zapis, anketni vprašalnik, anonimni nestrukturirani zapis, pisno mnenje (prav tam). 

Timska evalvacija pedagoškega dela je namenjena pregledu doseženih vzgojno-izobraževalnih 

ciljev, ki si jih tim zastavi v prvi fazi timskega načrtovanja dela. V procesu timske evalvacije 

dela člani tima, po navedbi A. Polak (2012a), ugotovijo, v kolikšni meri so bili cilji, ki so bili 

izpeljani z dejavnostmi, doseženi, kako so jih prilagajali posebnostim otrok, ki so bili vključeni 

v dejavnosti, zakaj mogoče kateri izmed ciljev niso bili doseženi ipd. Timska evalvacija 

dogajanja in odnosov v timu pa je usmerjena bolj navznoter, k samemu timu. Poteka lahko s 

pomočjo prej omenjenih metod in tehnik. Poleg omenjenih vidikov pa evalvacija vključuje tudi 

analizo metodično/didaktičnih pristopov, načinov dela, uspešnih in manj uspešnih načinov 

motiviranja otrok, socialno interakcijo med otroki, predvidevanje dodatne razlage ali pomoči 

posameznim otrokom ipd. (Polak, 2007). 
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M. Aubreht in M. Pur (2000) si po posamezni dejavnosti o evalvaciji njunega dela izmenjata 

mnenja, opazke, kritike ipd., ki se nanašajo na: 

- njuno splošno uspešnost pri samem procesu, izvedbi dela; 

- dosežke zastavljenih ciljev; 

- aktivnost otrok med izvedbo dejavnosti; 

- izbiro in uporabo učnih pripomočkov, metod in oblik dela; 

- nepozornost pri načrtovanju glede določenih stvari ter 

- spremembo v primeru, da bi se situacija ponovila.  

Na primerih iz prakse, ki jih navaja A. Polak (2012a), lahko ugotovimo, da poudarja predvsem 

to, da si je za timsko evalvacijo, v prvi vrsti, potrebno rezervirati dovolj časa in jo vnaprej 

časovno jasno opredeliti, obenem pa opredeliti tudi samo vsebino in temo pogovora. S tem se 

članom tima zagotovi psihološko varnost in predvidljivost delovnega okolja, hkrati pa 

preprečuje negativna občutja ter negodovanje ob prekomerni neracionalni porabi časa. Na 

timsko evalvacijo je potrebno priti pripravljen (psihološko in vsebinsko), kar pomeni, da 

posameznik ve o čem bo pogovor potekal, v pomoč si lahko pripravi tudi individualno pisno 

refleksijo, saj se na tak način tim izogne nepotrebni zadregi in izgubi časa z iskanjem ključnih 

točk timske evalvacije. Ob koncu evalvacijskega srečanja morajo biti končni dogovori timske 

skupine sprejeti s soglasjem vseh sodelujočih v timu. 
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5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV 

TER NJIHOVO NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE  
 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev je vseživljenjski proces razvoja posameznika, ki se 

prične z začetkom izobraževanja in se nadaljuje skozi celo poklicno pot. S tem, ko posameznik 

stremi k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju s področja svojega dela, nadgrajuje znanja 

in kompetence, ki jih je tekom svojega izobraževanja in službovanja že pridobil.  

Craft (2004, v  Erčulj idr., 2009) navaja, da so strokovni delavci, kot še nikoli doslej, zaradi 

nenehnih sprememb, ki so vezane na zahteve po visokih standardih in zahteve po večji 

kakovosti dela, postavljeni pred potrebo, da s profesionalnim razvojem nadgradijo svoja znanja 

in veščine. 

M. Valenčič Zuljan (2011), T. Devjak in A. Polak (2007) navajajo, da se profesionalni razvoj 

strokovnih delavcev začenja s samim začetkom formalnega, dodiplomskega izobraževanja ter 

kasneje nadaljuje ali s podiplomskim ali z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem.   

V Sloveniji je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev svoj razvoj 

doživelo po letu 1991, saj je takrat stalno strokovno spopolnjevanje in izpopolnjevanje postalo 

sestavni del sistema, ki omogoča napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

v nazive. Gre za obliko vseživljenjskega učenja posameznika, katerega osnovni cilj je 

profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast le-tega. Na tak način pa se povečuje tudi 

sama kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 

2007).  

Kakovost je odvisna od izobraževalnih programov, ki so namenjeni bodočim strokovnim 

delavcem, usposobljenosti njihovih izvajalcev, samega uvajanja v pedagoški poklic ter od 

podpore (sistemske in osebne), ki je posameznikom zagotovljena v različnih fazah 

profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev pomaga pri opremljanju posameznika z 

novimi kompetencami, ki jih od njega zahtevajo družba, znanja in spremembe na delovnem 

mestu, ki ga opravlja (Devjak in Polak, 2007). Izobraževanje mu mora zagotoviti široko 

razgledanost, pridobitev tistih teoretičnih znanj, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega 

poklica ter ustrezne praktične izkušnje. Zelo pomembno je, da strokovni delavci niso prepuščeni 

samim sebi, temveč imajo možnost in spodbudo za sodelovanje (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Valenčič Zuljan in sodelavci (2011, str. 18) profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

opredeljujejo kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem pedagoški 

delavci osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo poklicno prakso…«. 

Navajajo, da gre pri tem za proces, ki vključuje posameznikovo osebnostno, poklicno in 

socialno dimenzijo ter pomeni njegovo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, 

odgovornega odločanja in ravnanja. To, da se posameznik zaveda svojega profesionalnega 
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razvoja, je eden od pomembnih pogojev za nadaljnje razvijanje profesionalnih kompetenc 

(Erčulj idr., 2009). 

Da bodo strokovni delavci ustrezno usposobljeni in pripravljeni na vseživljenjsko poklicno rast 

ter posledično s tem na kakovostno profesionalno delovanje tekom svoje poklicne poti, je 

pomembno, da se na sistemski ravni ustrezno zasnuje ter na izvedbeni ravni kakovostno izpelje 

začetno izobraževanje strokovnih delavcev. Obenem pa ne smemo pozabiti na ustrezno 

uvajanje v poklic ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje v strokovne 

nazive (Valenčič Zuljan idr., 2011). 
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III EMPIRIČNI DEL 
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Med praktičnim udejstvovanjem v vrtcu sem opazila, da se strokovni delavci pri delu z OPP 

velikokrat znajdejo v situacijah, za katere nimajo dovolj znanja in kompetenc, da bi jih rešili 

brez pomoči SRP. Z  uspešnejšo integracijo OPP v redne programe vrtca vzgojitelji vedno bolj 

pogosto opažajo in se zavedajo, da so njihovo strokovno znanje in kompetence na  področju 

dela z OPP ter njihovega vključevanja v skupino pomanjkljive. D. Logar (2014) navaja, da se 

vzgojitelji čutijo čedalje bolj obremenjene, saj že nekaj časa ni njihova edina naloga zgolj skrb 

za vzgojo in izobraževanje otrok v predšolskem obdobju, ampak se pri svojem delu srečujejo 

tudi z obveznostmi, za katere niso pridobili primernega specifičnega znanja, niti se zanje niso 

nadaljnje strokovno izpopolnjevali. Zato bi bilo potrebno vzgojitelje opremiti z več  

teoretičnega kot tudi praktičnega znanja za delo z OPP (Logar, 2010). Vzgojitelj je po Zakonu 

o vrtcih (1996) nosilec vzgojnega programa v oddelku, prav tako pa ostaja tudi nosilec 

programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vloga 

strokovnih delavcev v vrtcu  je in je bila izredno pomembna za ustrezno delo z OPP v rednih 

oddelkih vrtca. Opravljajo jo skozi različne naloge in odgovornosti, ki jih ima vsakodnevno v 

življenju teh otrok v vrtcu ter skozi vse faze razvojno procesnega dela z OPP (Stritih, 2010). 

Pomembno je, da sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja deležna sistematičnega pridobivanja 

dodatnih strokovnih znanj za delo z OPP, ki se vključuje v njuno skupino (prav tam). V 

predšolskih ustanovah nastopajo v pomembni vlogi tudi SRP, katerih naloga ni zgolj nudenje 

dodatne strokovne pomoči otrokom, temveč tudi pomoč in podpora strokovnim delavcem v 

vrtcu pri delu z OPP. M. Knez (2014) meni, da rezultati dela vzgojiteljev niso odvisni samo od 

strokovnih kompetenc zaposlenih, temveč tudi od sodelovanja, timskega dela, zlasti pa od 

osebne pripravljenosti za sodelovanje in medsebojno pomoč, delitev znanja med zaposlenimi 

idr. Zato je smiselna priprava srečanj različnih strokovnih aktivov znotraj vrtca, kjer se lahko 

obravnavajo izbrane tematike o delu z OPP. Strokovni delavci so na tak način spodbujeni k 

študiju izbrane strokovne literature, hkrati pa je sodelovanje med svetovalnim delavcem in 

izvajalcem DSP (SRP) intenzivnejše (Stritih, 2010). J. Erčulj idr. (2008) so v svoji raziskavi 

ugotovili, da bi si vzgojitelji želeli izboljšati kompetence na področju prepoznavanja otrok in 

prilagajanja dela njihovim potrebam in posebnostim, tako za nadarjene kot tiste s posebnimi 

potrebami. Pa vendar omenjena raziskava ne poda celotnega okvirja kompetenc in znanj, ki bi 

jih vzgojitelji in njihovi pomočniki želeli pridobiti za delo z OPP, kot tudi ne obsega znanja o 

delu z OPP, ki ga že imajo, oblik pomoči in podpore, ki bi si jo pri tem želeli pridobiti itd. Zato 

se nam zdi zelo pomembno, da to področje raziščemo in z rezultati pripomoremo h 

kakovostnejšemu pridobivanju znanj in kompetenc vzgojiteljev za delo z OPP ter nudenju 

učinkovite podpore in pomoči le-tem. 
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7 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 

HIPOTEZE 
 

Cilji raziskave so usmerjeni na proučevanje zaznavanja izobraževalnih potreb in kompetenc 

strokovnih delavcev (vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja) v vrtcu na področju dela z otroki s 

posebnimi potrebami in se odražajo v naslednjih raziskovalnih vprašanjih: 

RV1: Kako strokovni delavci v vrtcu zaznavajo svoje znanje, svojo usposobljenost in svoje 

kompetence za delo z OPP? 

RV2: Ali strokovni delavci v vrtcu potrebujejo/pričakujejo podporo in pomoč s strani SRP za 

učinkovitejše delo z OPP? 

RV3: Na katerih področjih strokovni delavci v vrtcu zaznavajo, da so  za delo z OPP premalo 

izobraženi ali usposobljeni? 

RV4: Kako poteka komunikacija (v kakšnih oblikah in obsegu) med SRP in strokovnimi delavci 

vrtca? 

RV5: Ali si strokovni delavci v vrtcu želijo sodelovanja v timu, ki bi ga vodil SRP, z namenom 

pomoči in podpore za delo z OPP? 

RV6: Kakšne vsebine in procese si strokovni delavci želijo, da bi se znotraj timske skupine 

udejanjali? 

 

Glede na raziskovalna vprašanja smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu se ne čuti dovolj usposobljenih in kompetentnih za 

delo z OPP v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

H2: Strokovni delavci v vrtcu s krajšo delovno dobo izražajo potrebo po več strokovne pomoči 

in podpore s strani SRP.  

H3: Strokovni delavci v vrtcu z daljšo delovno dobo izražajo večje potrebe po dodatnem 

izobraževanju in usposabljanju za delo z OPP.  

H4: V samozaznavanju izobraževalnih potreb za delo z OPP so statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci glede na delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja). 

H5: Večina strokovnih delavcev v vrtcu si želi sodelovati v timu, ki bi ga vodil SRP.  
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8  METODOLOGIJA 
 

8. 1 Raziskovalna metoda 

V raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno-raziskovalno metodo in kvantitativni 

raziskovalni pristop.  Za anketna vprašanja odprtega tipa smo uporabili kombinacijo 

kvalitativnega raziskovalnega pristopa in kvantitativnega, saj smo s pomočjo metode analize 

vsebine oblikovali frekvenčne distribucije odgovorov, ki smo jih lahko uporabili v nadaljnji 

statistični obdelavi podatkov. 

8. 2 Merski inštrumenti in karakteristike 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan v sodelovanju z 

mentorico. Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi (Priloga 1). 

Anketni vprašalnik je razdeljen na dva vsebinska sklopa, ki zajemata splošne podatke ter 

potrebe in kompetence vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za delo z OPP. Sestavljen je iz 

18 vprašanj, od tega je 17 vprašanj zaprtega tipa, kjer anketiranci izberejo med ponujenimi 

možnostmi, ter 1 vprašanje odprtega tipa, kjer lahko anketirani podajo lastno mnenje glede 

vprašane vsebine.  

Merske karakteristike: 

- Vsebinska veljavnost instrumenta je zagotovljena z usklajenostjo vsebine vprašanj s 

spoznanji iz relevantne strokovne literature. 

- Objektivnost merjenja smo zagotovili z enotnimi navodili in enotno obliko vprašalnika za 

vse sodelujoče v raziskavi.  

- Zanesljivost numeričnih postavk vprašalnika smo preverili s pomočjo  koeficienta 

Cronbach alfa. Pri vprašanju 9 je vrednost koeficienta Cronbrach alfa 0,814, pri vprašanju 

10 je ta vrednost 0,788. 

8.3 Seznam neodvisnih in odvisnih spremenljivk 

Neodvisne spremenljivke v raziskavi: 

- delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja), 

- število let delovne dobe. 

Odvisne spremenljivke v raziskavi:  

- potrebe strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja) po podpori in pomoči 

SRP pri delu z OPP, 

- potrebe po dodatnem izobraževanju. 

8. 4 Postopek pridobivanja podatkov 

Po študiju literature in postavitvi ciljev ter hipotez raziskave sem osebno vzpostavila stik z 

ravnatelji pomurskih vrtcev, z ravnatelji ostalih vrtcev po Sloveniji pa sem stik vzpostavila 

preko elektronske pošte. Predstavila sem jim namen in cilje raziskave ter jih prosila, da so 

anketne vprašalnike v elektronski obliki posredovali svojim zaposlenim – vzgojiteljem in 

pomočnikom vzgojiteljev (v nadaljevanju bom uporabljala izraz strokovni delavci v vrtcu), ki 
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imajo ali so v preteklosti imeli v skupini OPP. Zbiranje podatkov je potekalo anonimno, preko 

spletnega portala za izdelovanje spletnih anket 1KA. Zbiranje podatkov je potekalo konec 

šolskega leta 2016/2017. Spletni vprašalnik je bil aktiven med 2. 6. 2017 in 2. 7. 2017.  

8. 5 Statistična obdelava podatkov 

Za opis bistvenih značilnosti zbranih podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko. Podatke 

smo obdelali s statističnim programom SPSS, za nazorni prikaz rezultatov smo uporabili 

Microsoft Office Excel. Za deskriptivno statistiko smo pri atributivnih spremenljivkah 

izračunali absolutne frekvence (f) in strukturne frekvence  (f %). Pri numeričnih spremenljivkah 

smo izračunali aritmetične sredine (M) in standardne odklone (SD). Odgovore na odprta in pol 

odprta vprašanja smo analizirali z metodo analize vsebine, ki je temeljila na kodiranju in 

kategoriziranju v vsebinske kategorije. Razlike med anketiranci glede na delovno mesto smo 

računali s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Izračunali smo tudi Cronbachov koeficient alfa 

kot mera zanesljivosti numeričnih postavk. 

8. 6 Opis vzorca 

V raziskavi smo uporabili namenski, neslučajnostni način vzorčenja. Vzorec raziskave zajema 

strokovne delavce v vrtcu z različno izobrazbo, različnim številom let delovne dobe na področju 

vzgoje in izobraževanja ter z različnimi izkušnjami pri delu z OPP v skupini. Strokovni delavci, 

zajeti v vzorec, so zaposleni v enem od vrtcev v Sloveniji in imajo ali pa so imeli v bližnji v 

preteklosti v svoji skupini vsaj enega OPP. Končni vzorec empirične raziskave zajema 110 

anketirancev, ki so ustrezno izpolnili vprašalnik. 

Spol anketirancev 

V raziskavi je sodelovalo 110 strokovnih delavcev iz vrtcev po Sloveniji. Iz Tabele 1 je 

razvidno, da sta izmed vseh sodelujočih v anketi bili samo dve  (1,8 %) osebi moškega spola, 

ostalo je bila ženska (98,2 %) populacija. Zaradi neenakomerne zastopanosti spola v 

raziskovalnem vzorcu smo vzorec obravnavali kot homogen in dobljenih podatkov nismo 

analizirali po spolu.  

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f f % 

Ženski 108 98,2 

Moški 2 1,8 

Skupaj 110 100,0 
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Starost anketirancev 

Iz Slike 1 je razvidno, da je bilo največ strokovnih delavcev, ki so bili zajeti v anketo, starih 

med 31 in 40 let (36,4 %), po deležu jim sledijo strokovni delavci stari med 41 in 50 let (22,7 %) 

ter več kot 55 let (14,5 %). Ostale starostne skupine strokovnih delavcev so zastopane v  

manjšem deležu in sicer 10,9 % med 51 in 55 let, 9,1 % do 25 let ter 6,4 % med 26 in 30 let. 

 

Slika 1: Struktura vzorca glede na starost 

Delovno mesto anketirancev 

V raziskavi je sodelovalo 71 (64,5 %) vzgojiteljev predšolskih otrok ter 39 (35,5 %) 

pomočnikov vzgojitelja v vrtcu.  

 

 

Slika 2: Struktura vzorca glede na delovno mesto 
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Izobrazba anketirancev 

 
Slika 3: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

 

Iz Slike 3 je razvidno, da največji delež glede na izobrazbo predstavljajo tisti anketirani, ki so 

zaključili Visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje (nov program) – ti 

predstavljajo 47,3 %, približno enak delež predstavljajo anketiranci z srednjo strokovno 

izobrazbo s področja predšolske vzgoje (21,8 %) ter anketiranci z višješolskim strokovnim 

študijskim programom (star program) (20,9 %). 6,4 % anketiranih ima zaključeno poklicno ali 

srednjo izobrazbo druge smeri s prekvalifikacijo za predšolsko vzgojo, 0,9 % anketiranih je 

zaključilo magistrski (bolonjski) študijski program druge stopnje. Tri (2,7 %) anketirane osebe 

imajo drugo izobrazbo, kar je razvidno iz Slike 3. Dve osebi sta zaključili univerzitetni študijski 

program pedagogike in sociologije, ena oseba svoje izobrazbe ni opredelila.  
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Delovna doba anketirancev 

 

 
Slika 4: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

 

Iz Slike 4 je razvidno, da je število let delovne dobe strokovnih delavcev, ki so bili vključeni v 
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do 20 let delovne dobe. 12,7 % strokovnih delavcev ima 21 do 25 let delovne dobe ter 6,4 % 

26 do 30 let delovne dobe.  
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Število OPP, ki so jih strokovni delavci imeli v času svojega službovanja v skupini ter 

vrsta primanjkljaja, ovire oziroma motnje, ki jo je otrok imel.  

 

Tabela 2: Število OPP, ki jih je imel posamezni strokovni delavec v svoji skupini (v celotnem 

času službovanja) 

Število OPP v skupini f f % 

1 22 20,9 

2 25 23,8 

3 13 12,3 

4 11 10,5 

5 9 8,6 

6 4 3,8 

7 1 1 

8 2 1,8 

10 3 2,9 

11 2 1,8 

12 1 1 

13 1 1 

15 2 1,8 

17 1 1 

18 1 1 

19 1 1 

20 1 1 

23 1 1 

24 1 1 

25 1 1 

31 2 1,8 

Skupaj 105 100,0 

 

Pet anketiranih strokovnih delavcev ni podalo odgovora o številu OPP, ki so jih imeli v času 

svojega službovanja v skupini ter vrste primanjkljaja, ovire oziroma motnje, ki jo je otrok imel. 

Vzorec šestega anketnega vprašanja zajema odgovore 105 anketirancev. 

 

Tabela 2 prikazuje rezultate glede na število OPP, ki so bili vključeni v skupino strokovnega 

delavca v času njegovega službovanja. Največji odstotek (23,8 %) anketiranih je imelo v vsem 

času svojega službovanja v skupino vključena dva OPP, sledila je vključenost enega otroka s 

PP, kar predstavlja 20,9 %, treh otrok s PP (12,3 %) ter štirih otrok s PP (10,5 %). S petimi 

otroki s PP se je v času svojega službovanja  ukvarjalo 8,6 % anketiranih, s šestimi otroki s PP 

3,8 % anketiranih, 2,9 % anketiranih pa je imelo izkušnje z desetimi otroki s PP. Po dva 

anketiranca sta odgovorila, da sta imela do sedaj v skupini po osem (1,8 %) , enajst (1,8 %), 

petnajst (1,8 %) in enaintrideset (1,8 %)  otrok s PP. Iz tabele 2 je razvidno, da je imelo deset 

anketirancev popolnoma različno število OPP znotraj svoje skupine, kar predstavlja 1 % za 
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vsako skupino (7 OPP, 12 OPP, 13 OPP, 17 OPP, 18 OPP, 19 OPP, 20 OPP, 23 OPP, 24 OPP 

in 25 OPP).  

Tabela 3: Število OPP v skupini (kumulativno) glede na primanjkljaj, oviro oziroma motnjo 

Motnja, ovira oziroma primanjkljaj otroka  f  f % 

Otrok/ci z govorno – jezikovnimi motnjami 121 21,5  

Gibalno ovirani otrok/ci 107 19,1  

Otrok/si s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 78 13,9 

Otrok/ci z motnjami v duševnem razvoju 71 12,6  

Otrok/ci z avtističnimi motnjami 64 11,4  

Otrok/ci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja* 57 10,1  

Dolgotrajno bolni otrok/ci 38 6,8  

Gluhi in naglušni otrok/ci 16 2,8  

Slepi in slabovidni otrok/ci 10 1,8  

Skupaj 562 100,0 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da so anketirani strokovni delavci, ki so sodelovali v raziskavi, imeli 

znotraj svoje skupine največ izkušenj z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, kar predstavlja 

21,5 % ter gibalno oviranimi otroci, kar predstavlja 19,1 %. Najmanjkrat so bili v skupino vrtca 

vključeni dolgotrajno bolni otroci (6,8 %), gluhi in naglušni otroci (2,8 %) ter slepi in slabovidni 

otroci (1,8 %). 

*Otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se v vrtcu še ne odkriva in usmerja, 

temveč je usmeritev v to skupino OPP mogoča šele znotraj osnovnošolskega izobraževanja. 

Glede na podane odgovore (Tabela 3) lahko sklepamo, da tega dejstva (da se otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, v predšolskem obdobju, še ne usmerja) 

strokovne delavke najverjetneje niso poznale oziroma upoštevale, zato so njihovi odgovori s 

tega področja brezpredmetni. Sklepamo, da so imele strokovne delavke pri omenjeni skupini 

OPP v mislih področja Kurikuluma za vrtce (2004). To so: gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika. 
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9 REZULTATI  
 

9. 1 Samozaznavanje  splošne usposobljenosti in kompetentnosti za delo z OPP s 

strani strokovnih delavcev v vrtcu 

 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja (RV1) nas je zanimalo, kako strokovni delavci v 

vrtcu zaznavajo svoje znanje, svojo usposobljenost in svoje kompetence za delo z OPP. To smo 

preverjali s pomočjo vprašanj številka 7 in 8 v anketnem vprašalniku (Priloga 1). Osem 

anketiranih strokovnih delavcev (7,3 %) na omenjeno anketno vprašanje ni podalo odgovora,  

102 strokovna delavca pa sta na  vprašanje  odgovorila.  

Tabela 3: Ocena kompetenc za delo z OPP  

Ocena kompetenc za delo z OPP  

1 (nezadostno) 2 (zadostno) 3 (dobro) 4 (prav dobro) 5 (odlično) 

F f % f f % f f % f f % f f % 

2 2,0% 4 3,9% 60 58,8% 35 34,3% 1 1,0% 

 

Iz Tabele 3 lahko razberemo, da je več kot polovica (58,8 %) anketiranih strokovnih delavcev 

svoje kompetence za delo z OPP, na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (1 je pomenilo nezadostno 

in ocena 5 odlično) ocenila kot dobre, 34,3 % jih je ocenilo svoje kompetence ocenilo z oceno 

prav dobro, en anketiranec je menil, da so njegove kompetence za delo z OPP odlične.  

Tabela 4: Opisna statistika spremenljivke ocena kompetenc za delo OPP  

 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena kompetenc za 

delo z OPP v skupini 
102 1 5 3,28 ,651 

Veljaven N 102     

 

Povprečna vrednost ocene kompetenc z OPP v skupini je znašala 3,28. Vrednost standardnega 

odklona je znašala 0,651 in je bila manjša kot tretjina vrednosti aritmetične sredine, iz česar 

izhaja, da so bili odgovori 102 strokovnih delavcev, ki so na vprašanje odgovorili, relativno 

skladni. 

Tabela 5  prikazuje  samo-ocene strokovnih delavcev glede zadostnosti lastnega strokovnega 

znanja za delo z OPP. Anketirani so imeli na voljo naslednje tri trditve: 

 Nimam nobenega strokovnega znanja za delo z OPP.  

 Imam nekaj strokovnega znanja za delo z OPP, vendar bi si ga želel/a še več. 

 Imam veliko strokovnega znanja za delo z OPP, vendar ga je potrebno vedno 

nadgrajevati. 
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Slika 5: Ocena zadostnosti lastnega strokovnega znanja za delo z OPP1 

Iz Slike 5 lahko razberemo, da je največji odstotek (73,8 %) anketiranih mnenja, da imajo nekaj 

strokovnega znanja za delo z OPP, vendar bi si ga želeli še več. 16,5 % anketiranih strokovnih 

delavcev je izbralo tretjo trditev, ki pravi, da imajo veliko strokovnega znanja za delo z OPP, 

vendar se zavedajo, da ga je potrebno nadgrajevati. Deset (9,7 %) anketiranih oseb je mnenja, 

da nimajo nobenega strokovnega znanja za delo z OPP.  

Iz dobljenih rezultatov, prikazanih v Tabeli  4 in  na Sliki 5 lahko sklepamo, da bi vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja potrebovali dodatne kompetence oziroma nadgradnjo dosedanjih 

kompetenc s področja dela z OPP.  

V okviru  danega raziskovalnega vprašanja (RV1) smo postavili hipotezo H1: Večina 

strokovnih delavcev v vrtcu se ne čuti dovolj usposobljenih in kompetentnih za delo z OPP v 

predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Hipotezo H1 

smo preverjali s pomočjo sedmega vprašanja v anketnem vprašalniku. Pri preverjanju hipoteze 

H1 smo uporabili  t-testa za en vzorec, za katerega Rovan in Turk (2008, str. 157), navajata, da 

je namenjen primerjavi vzorčne ocene aritmetične sredine in vrednosti aritmetične sredine, ki 

jo upoštevamo v domnevi.  

Pri tem smo uporabili spremenljivko: »Splošna ocena kompetenc za delo z OPP v skupini.« 

Kot testno vrednost smo izbrali vrednost 3, ki je pomenila, da je bila ocena kompetenc dobra. 

                                                           
1 Tabela k sliki se nahaja v Prilogi 2 

9,7 %

73,8 %

16,5 %

Nimam nobenega strokovnega znanja za delo z OPP.

Imam nekaj strokovnega znanja za delo z OPP, vendar bi si ga želel/a še več.

Imam veliko strokovnega znanja za delo z OPP, vendar ga je potrebno vedno nadgrajevati.
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Tabela 5: Opisne statistike za en vzorec za spremenljivko Splošna ocena kompetenc za delo 

z OPP 

 N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Ocenite zadostnost 

svojega strokovnega 

znanja za delo z OPP v 

skupini? 

103 2,07 ,510 ,050 

 

Iz raziskave izhaja, da je povprečna ocena splošnih kompetenc pri pedagogih znašala 2,07 in se 

je najbolj približala oceni 2, da je zadostna. Nato smo preverili, ali je navedeno tudi statistično 

značilno. 

  

Tabela 6: T-test za en vzorec pri preverjanju hipoteze H1 

 Testirana vrednost = 3 

t df Sig. (2-

stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin  

95% interval zaupanja za 

razliko 

Spodnji Zgornji 

Ocenite zadostnost 

svojega strokovnega 

znanja za delo z 

OPP v skupini? 

-18,549 102 ,000 -,932 -1,03 -,83 

 

Izvedeni t-test za en vzorec nam je pokazal, da je znašala razlika v oceni med dejansko in 

testirano vrednostjo 0,932 enot, za kolikor je bila dejanska ocena nižja od testirane. Razlika je 

bila statistično značilna (p < 0,05).  

Iz navedenega izhaja, da lahko statistično značilno rečemo, da so strokovni delavci izrazili, da 

je njihovo znanje s področja dela z OPP zadostno (povprečna ocena, se je najbolj približala 

oceni 2), iz česar izhaja, da ima večina strokovnih delavcev v vrtcu minimalno vedenje za delo 

z OPP v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Če 

bi bili dovolj usposobljeni, bi podali višjo povprečno oceno usposobljenosti oziroma vsaj dobro 

usposobljenost. Na podlagi ugotovljenega smo tako hipotezo H1 potrdili in ugotovili, da se 

večina strokovnih delavcev v vrtcu  ne čuti dovolj usposobljenih in kompetentnih za delo z OPP 

v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
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9. 2 Pomoč in podpora strokovnim delavcem v vrtcu s strani SRP za učinkovitejše 

delo z OPP 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) nas je zanimalo, ali strokovni delavci v vrtcu 

potrebujejo oziroma pričakujejo podporo in pomoč s strani SRP, da bodo pri svojem delu z OPP 

učinkovitejši. To smo preverjali s pomočjo vprašanja 12 (Priloga 1). Deset anketiranih 

strokovnih delavcev ni podalo odgovora na vprašanje o oceni kompetenc za delo z OPP v 

skupini, na vprašanje pa je odgovorilo 100 strokovnih delavcev. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje smo dobili na podlagi ponujenih odgovorov na 12 vprašanje 

(Priloga 1). Ponujeni odgovori so bili sledeči: 

 Da, s strani SRP imam dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP. 

 S strani SRP imam podporo pri delu z OPP, vendar bi je lahko bilo še več. 

 Ne, podpore in pomoči SRP pri svojem delu sploh nisem deležen/a. 

 S strani SRP ne potrebujem nobene pomoči in podpore.  

 

 

Slika 6: Mnenje strokovnih delavcev glede podpore in pomoči s strani SRP pri delu z OPP2 

Iz Slike 6 je razvidno, da so v največji meri s 64,0 % vprašani strokovni delavci odgovorili, da 

imajo s strani SRP podporo pri delu z OPP, vendar bi je lahko bilo še več. Nobeden od 

strokovnih delavcev, ki so reševali anketni vprašalnik, se ni odločil za četrto ponujeno trditev, 

ki se glasi: »S strani SRP ne potrebujem nobene pomoči in podpore«. Iz tega lahko sklepamo, 

da ni strokovnega delavca, ki si ne bi želel podpore in pomoči s strani strokovnjaka s področja 

dela z OPP. 

                                                           
2 Tabela k sliki se nahaja v Prilogi 3 

19,0 %

64,0 %

17,0 %

Da, s strani SRP imam dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP.

S strani SRP imam podporo pri delu z OPP, vendar bi je lahko bilo še več.

Ne, podpore in pomoči SRP pri svojem delu sploh nisem deležen/na.
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Iz rezultatov na 12 vprašanje lahko ugotovimo, da so strokovni delavci v vrtcu v večini  deležni 

podpore in pomoči pri delu z OPP s strani SRP, vendar pa menijo, da je le-te  premalo in si je 

želijo še več. S povečano možnostjo podpore in pomoči s strani SRP bi se kakovost njihovega 

dela z OPP vsekakor izboljšala.  

V okviru raziskovalnega vprašanja RV2 smo postavili hipotezo H2: Strokovni delavci v vrtcu 

s krajšo delovno dobo izražajo potrebo po več strokovne pomoči in podpore s strani SRP. Pri 

preverjanju hipoteze H2 smo uporabili spremenljivki: delovna doba in odgovor na vprašanje, 

ali menite, da imate s strani SRP dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP?  

Spremenljivko delovna doba smo zaradi lažje obdelave podatkov preoblikovali. Prvotno 

oblikovane razrede delovne dobe (Priloga 1) smo družili v dva razreda, in sicer: 

 delovna doba do vključno 15 let, 

 delovna doba 16 in več let.  

 

Tudi odgovore na vprašanje, ali menite, da imate s strani SRP dovolj podpore in pomoči pri 

delu z OPP, smo preoblikovali tako, da smo izpustili odgovore tistih strokovnih delavcev, ki so 

navedli, da pomoči ne potrebujejo. 

Tabela 7: Kontingenčna tabela povezanosti med delovno dobo in dovolj podpore in pomoči pri 

delu z OPP s strani SRP 

Delovna doba * Ali menite, da imate s strani SRP dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP?  

 *Ali menite, da imate s strani SRP 

dovolj podpore in pomoči pri delu z 

OPP? 

Skupaj 

Da, s strani 

SRP imam 

dovolj 

podpore in 

pomoči pri 

delu z 

OPP. 

S strani 

SRP imam 

podporo 

pri delu z 

OPP, 

vendar bi 

je lahko 

bilo še več. 

Ne, 

podpore in 

pomoči 

SRP pri 

svojem 

delu sploh 

nisem 

deležen/na. 

Delovna 

doba 

delovna doba do 

vključno 15 let 

Število 13 35 2 50 

% znotraj 

Delovna doba 
26,0 % 70,0 % 4,0 % 100,0 % 

% od celote 13,0 % 35,0 % 2,0 % 50,0 % 

delovna doba 16 in 

več let 

Število 6 29 15 50 

% znotraj 

Delovna doba 
12,0 % 58,0 % 30,0 % 100,0 % 

% od celote 6,0 % 29,0 % 15,0 % 50,0 % 

Skupaj 

Število 19 64 17 100 

% znotraj 

Delovna doba 
19,0 % 64,0 % 17,0 % 100,0 % 

% od celote 19,0 % 64,0 % 17,0 % 100,0 % 
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Rezultati navzkrižne tabele 7 nam prikazujejo, da je pri vprašanih strokovnih delavcih z delovno 

dobo do vključno 15 let 13 vprašanih strokovnih delavcev od skupno 100 (13,0 %) izrazilo, da 

ima dovolj pomoči in podpore s strani SRP, medtem ko jih je 35 od skupno 100 (35,0 %) 

navedlo, da ima podporo pri delu z OPP, vendar bi je lahko bilo več. Dva strokovna delavca od 

skupno 100 (2,0 %) sta navedla, da nista deležna podpore in pomoči s strani SRP pri svojem 

delu. 

 

Iz raziskave lahko zaključimo, da ima več strokovnih delavcev, ki niso bili deležni podpore, 

daljšo delovno dobo (16 let in več), saj jih je bilo tovrstnega mnenja 15 od skupno 100 vprašanih 

(15,0%). Manjše pa je bilo tudi število odgovorov strokovnih delavcev (6 od skupno 100  

oziroma 6,0 %), da imajo s strani SRP dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP. Tako kot pri 

skupini anketirancev s krajšo delovno dobo, je tudi pri skupini z daljšo delovno dobo največ 

vprašanih strokovnih delavcev izrazilo, da imajo podporo pri delu z OPP, vendar bi je lahko 

bilo še več (29,0 % odgovorov)3.   

V nadaljevanju smo izvedli hi-kvadrat preizkus, da bi ugotovili, ali obstaja statistično značilna 

povezanost med delovno dobo in podporo ter pomočjo strokovnim delavcem pri delu z OPP.4  

Izvedeni hi-kvadrat test je pokazal, da znaša vrednost pomembnosti 0,001 (p > 0,05), iz česar 

izhaja, da obstaja povezanost med delovno dobo in potrebo po podpori ter pomoči pri delu z 

OPP. Strokovni delavci s krajšo delovno dobo so v večji meri izrazili, da imajo podpore in 

pomoči s strani SRP pri delu z OPP dovolj in dodatne ne potrebujejo.  

Na podlagi ugotovljenega smo hipotezo H2 zavrnili; strokovni delavci v vrtcu s krajšo delovno 

dobo niso statistično pomembno izražali potrebe po več strokovne pomoči in podpore s strani 

SRP, saj je bila potreba po podpori in pomoči SRP večja pri strokovnih delavcih z daljšo 

delovno dobo.  

 

9. 3 Zaznavanje strokovnih delavcev o lastni pomanjkljivi usposobljenosti za delo 

z OPP 

 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja (RV3) nas je zanimalo, na katerih področjih 

strokovni delavci v vrtcu zaznavajo, da so za delo z OPP premalo  usposobljeni. To smo 

preverjali s pomočjo 10. in 11. vprašanja v anketnem vprašalniku (Priloga 1). 

Pri 10. vprašanju smo s pomočjo ocenjevalne lestvice dobili podatke o tem, na katerih področjih 

strokovni delavci osebno občutijo pomanjkanje konkretnih kompetenc (svojega znanja, 

spretnosti in izkušenj), ki so potrebne za delo z OPP v skupini. Ocenjevalna lestvica je bila 

sestavljena od 1 (nimam nobenih kompetenc (znanja, spretnosti in izkušenj) do 4 (imam dovolj 

kompetenc (znanja, spretnosti in izkušenj). Iz dobljenih podatkov smo naredili opisno statistiko 

po področjih, na katerih strokovni delavci osebno občutijo pomanjkanje konkretnih kompetenc, 

                                                           
3 Navedeno prikazujemo tudi grafično v okviru Priloge 10. 
4 Tabelaričen prikaz se nahaja v Prilogi 13 
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ki so potrebne za delo z OPP. Na nekatere trditve niso podali odgovora vsi, ki so izpolnjevali 

anketni vprašalnik, zato se numerusi pri nekaterih trditvah posledično razlikujejo.  

Tabela 8: Opisna statistika področij na katerih strokovni delavci občutijo pomanjkanje 

konkretnih kompetenc za delo z OPP 

  

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Področje sodelovanja v 

strokovnem timu/ 

skupini (spretnosti 

timskega dela)  

100 1 4 2,73 ,737 

Področje odkrivanja OPP 100 1 4 2,59 ,726 

Področje motiviranja 

OPP za delo v skupini 
101 1 4 2,55 ,714 

Področje dela z OPP s 

težavami na področju 

vedenja 

101 1 4 2,44 ,639 

Področje komunikacije 

in sodelovanja s starši 

OPP 

101 1 4 2,42 ,725 

Področje dela z otroki z 

določeno vrsto 

primanjkljaja, ovire oz. 

motnje. Navedite 

motnjo: 

93 1 4 2,22 ,587 

Drugo: 10 1 3 1,30 ,675 

Veljaven N 10     

 

Iz Tabele 8 lahko razberemo, da je najvišja povprečna ocena področja, kjer strokovni delavci 

osebno občutijo pomanjkanje konkretnih kompetenc, ki so potrebne za delo z OPP, na  področju 

sodelovanja v strokovnem timu/skupini (spretnost timskega dela), s povprečno oceno 2,73. Pri 

tej trditvi je tudi najvišja razpršenost odgovorov; vrednost standardnega odklona znaša 0,737.  

Najnižje povprečne ocene področja, kjer strokovni delavci osebno občutijo pomanjkanje 

konkretnih kompetenc, ki so potrebne za delo z OPP, je bil deležen ponujen odgovor Drugo, 

kjer področja niso bila predhodno navedena. Pri tem so anketirani strokovni delavci podali 

najnižjo povprečno oceno (M = 1,3).  Vendar nobeden od anketiranih strokovnih delavcev, ki 

je označil odgovor Drugo, konkretno ni navedel področja, na katerem osebno občuti 

pomanjkanje konkretnih kompetenc za delo z OPP v skupini. Pod odgovor Drugo so anketiranci 

v okviru odprtega vprašanja odgovorili abtizem. Iz tega sklepamo, da so najverjetneje menili, 

da morajo, kot pri ostalih trditvah, označiti eno od ponujenih možnosti, da lahko anketni 

vprašalnik rešujejo naprej. 
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Tabela 9: Frekvence odgovorov področij, na katerih strokovni delavci osebno občutijo 

pomanjkanje konkretnih kompetenc za delo z OPP 

Področja  

Ocena na lestvici od 1 do 4 

1 (nimam nobenih 

kompetenc - 

znanja, spretnosti 

in izkušenj) 

2 (moje 

kompetence so 

občutno 

pomanjkljive) 

3 (moje 

kompetence so 

delno 

pomanjkljive) 

4 (imam dovolj 

kompetenc - 

znanja, spretnosti 

in izkušenj) 

f f % f f % f f % F f % 

Področje odkrivanja OPP 
4 4,0 % 43 43,0 % 43 43,0 % 10 10,0 % 

Področje komunikacije in 

sodelovanja s starši OPP 

10 9,9 % 43 42,6 % 44 43,6 % 4 4,0 % 

Področje dela z OPP s 

težavami na področju 

vedenja 

7 6,9 % 44 43,6 % 49 48,5 % 1 1,0 % 

Področje motiviranja OPP 

za delo v skupini 

5 5,0 % 43 42,6 % 45 44,6 % 8 7,9 % 

Področje sodelovanja v 

strokovnem timu/ skupini 

(spretnosti timskega dela)  

2 2,0 % 38 38,0 % 45 45,0 % 15 15,0 % 

Področje dela z otroki z 

določeno vrsto 

primanjkljaja, ovire oz. 

motnje. 

7 7,5 % 60 64,5 % 25 26,9 % 1 1,1 % 

Drugo. 
8 80,0 % 1 10,0 % 1 10,0 % 0 0,0 % 

 

V Tabeli 9 so prikazane ocene kompetentnosti na področjih, na katerih strokovni delavci v vrtcu 

osebno občutijo največje pomanjkanje  kompetenc (znanja, spretnosti in izkušenj), ki so 

potrebne za delo z OPP. Strokovni delavci so pri večini kompetenc (petih od skupno sedmih 

ponujenih področij) podali oceno 3 (moje kompetence so delno pomanjkljive), kar pomeni da 

so njihove kompetence za delo z OPP delno pomanjkljive. Obenem je iz Tabele 9 mogoče 

razbrati, da je pri oceni kompetenc področja odkrivanja OPP bila v enaki meri  (43,0 %) kot 

ocena 3 podana še ocena 2 (moje kompetence so občutno pomanjkljive).  

Oceno 2 so pri ocenah kompetenc vprašani strokovni delavci s 64,5 % podali še pri oceni 

področja dela z otroki z določeno vrsto primanjkljaja, ovire oz. motnje. Pri tem področju so 

strokovni delavci imeli odprto možnost, da zapišejo pri kateri motnji oziroma oviri je občutek 

pomanjkanja konkretnih kompetenc najbolj prisoten. Večina anketiranih strokovnih delavcev 

je navedla sledeče motnje oziroma ovire: avtizem, govorno-jezikovne motnje ter slepi in 

slabovidni.  

Najnižjo oceno kompetenc – 1, ki je pomenila, da so anketiranci izrazili, da nimajo nobenih 

kompetenc – znanja, spretnosti in izkušenj, pa so z 80-odstotnim deležem podali pri drugih 

področjih, ki pa jih žal niso konkretno navedli. 
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Pri 10. vprašanju v anketnem vprašalniku (Priloga 1) so strokovni delavci lahko izbirali med 

več različnimi področji, na katerih bi si želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje. Izbirali so 

lahko med sledečimi trditvami: 

 Na področju prepoznavanja posamezne ovire oziroma primanjkljaja pri otroku. 

 Na področju poznavanja značilnosti posamezne ovire oziroma primanjkljaja pri otroku. 

 Na področju vključevanja OPP med vrstnike. 

 Na področju iskanja/priprave ustreznih dejavnosti za OPP. 

 Na področju rokovanja z OPP (ustrezni prijemi gibalno oviranega otroka ipd.). 

 Na področju pravilnega načina komunikacije s straši OPP. 

 Na področju sodelovanja in komunikacije v strokovni skupini. 

 

Pri navedbi področij dela z OPP v skupini, na katerih bi si strokovni delavci želeli dodatno 

znanje, pomoč in usmerjanje, so vprašani strokovni delavci imeli možnost navedbe več 

področij, saj smo vprašanje podali z več možnimi odgovori. 

  

S Slike 7 lahko razberemo, da je 21,4 %  anketiranih strokovnih delavcev navedlo, da bi v 

največji meri potrebovali dodatno znanje, pomoč in usmerjanje na področju iskanja/priprave 

ustreznih dejavnosti za OPP. V najmanjšem deležu (6,1 %)  pa so odgovorili, da bi potrebovali 

pomoč na področju sodelovanja in komunikacije v strokovni skupini. 
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Slika 7: Področja dela z OPP na katerih bi strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in 

usmerjanje5 

Dvanajsto vprašanje v anketnem vprašalniku smo statistično obdelali tudi glede na to, koliko 

od sedmih ponujenih področij, na katerih bi si strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč 

in usmerjanje, je označil posamezni strokovni delavec pri tem vprašanju (Slika 8). Na ta način 

smo dobili vpogled v to, na koliko področjih si strokovni delavci v povprečju želijo dodatno 

znanje, pomoč in usmerjanje pri delu z OPP. To lahko pripomore k jasnejši predstavi o tem, 

kako velike potrebe po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za delo z OPP izražajo 

strokovni delavci v vrtcu.  

 

                                                           
5 Tabela k sliki se nahaja v Prilogi 4 
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Slika 8: Število področij, na katerih si strokovni delavci želijo dodatno znanje, pomoč in 

usmerjanje pri delu z OPP6 

V okviru  raziskovalnega vprašanja tri (RV3) smo postavili naslednji hipotezi: 

 H3: Strokovni delavci v vrtcu z daljšo delovno dobo izražajo večje potrebe po dodatnem 

strokovnem izobraževanju in usposabljanju za delo z OPP. 

 H4: V samozaznavanju izobraževalnih potreb za delo z OPP so statistično pomembne 

razlike med strokovnimi delavci glede na delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja). 

Hipotezi H3 in H4 smo preverjali s pomočjo dvanajstega vprašanja v anketnem vprašalniku 

(Priloga 1). Za preverjanje hipoteze smo uporabili kategorizirane rezultate o številu področij, 

na katerih si želi posamezni strokovni delavec dodatno znanje, pomoč in usmerjanje pri delu z 

OPP (Slika 8). 

Pri preverjanju hipoteze H3 smo uporabili spremenljivki delovna doba in število področij, na 

katerih bi si anketirani strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje. 

Spremenljivko delovna doba smo zaradi lažje obdelave podatkov preoblikovali. Prvotno 

oblikovane razrede delovne dobe (Priloga 1) smo družili v dva razreda, in sicer: 

 delovna doba do vključno 15 let, 

 delovna doba 16 in več let. 

 

Spremenljivko število področij, na katerih bi si anketirani strokovni delavci želeli dodatno 

znanje, pomoč in usmerjanje, smo prav tako preoblikovali in namesto prvotnih sedmih 

oblikovali dva razreda:  

 od 1 do 4 področja, 

 od 5 do 7 področij. 

 

                                                           
6 Tabela k sliki se nahaja v Prilogi 5 
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Tabela 10: Kontingenčna tabela povezanosti med delovno dobo in številom področij na 

katerih bi si strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje 

Število področij, na katerih bi si anketirani želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje * Delovna doba  

 

 *Delovna doba Skupaj 

delovna 

doba do 

vključno 

15 let 

delovna 

doba 16 in 

več let 

Število področij na 

katerih bi si 

anketirani želeli 

dodatno znanje, 

pomoč in 

usmerjanje 

Od 1 do 4 

področja 

Število 41 35 76 

% znotraj Število 

področij 
53,9 % 46,1 % 100,0 % 

% od celote 40,6 % 34,7 % 75,2 % 

Od 5 do 7 

področij 

Število 9 16 25 

% znotraj Število 

področij 
36,0 % 64,0 % 100,0 % 

% od celote 8,9 % 15,8 % 24,8 % 

Skupaj 

Število 50 51 101 

% znotraj Število 

področij 
49,5 % 50,5 % 100,0 % 

% od celote 49,5 % 50,5 % 100,0 % 

 

Iz dobljenih rezultatov, ki so prikazani v Tabeli 10, ugotavljamo, da so anketirani strokovni 

delavci z delovno dobo do 15 let v večji meri  (40,6 %) odgovorili, da bi si želeli dodatno znanje 

in pomoč na od 1 do 4 področjih. 8,9 % strokovnih delavcev, ki spadajo v skupino, ki ima do 

15 let delovne dobe, je izrazilo, da potrebujejo dodatno znanje, pomoč in usmerjanje na 5 do 7 

področjih dela z OPP. Tudi anketirani strokovni delavci z delovno dobo nad 15 let so v večji 

meri odgovorili, da bi potrebovali  pomoč pri od 1 do 4 področjih dela z OPP, saj je 34,7 % 

strokovnih delavcev izbralo ta odgovor, dodatno znanje, pomoč in usmerjanje na od 5 do 7 

področjih dela z OPP si želi  15,8 % anketiranih strokovnih delavcev.   

 

Iz navedenega tako izhaja, da so ne glede na delovno dobo, ki jo strokovni delavci imajo,  v 

večji meri odgovarjali, da bi potrebovali dodatno znanje, pomoč in usmerjanje pri od 1 do 4 

področjih7 dela z OPP. Za statistično potrditev navedenega smo izvedli še hi-kvadrat test za en 

vzorec.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Navedeno prikazujemo tudi grafično v Prilogi 11.  
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Tabela 11: Hi-kvadrat test pri preverjanju hipoteze H3 

 Vrednos

t 

df Asimptopska 

signifikanca 

(2-stranska) 

Eksaktna sig. 

(2-stranska) 

Eksaktna sig. 

(1-stranska)  

Pearsonov hi kvadrat 2,424a 1 ,119   

Continuity Correctionb 1,759 1 ,185   

Razmerje verjetnosti 2,451 1 ,117   

Fisher's Exact Test    ,167 ,092 

Asociacija »linearna z 

linearno« 
2,400 1 ,121 

  

N od veljavnih 

primerov 
101 

    

a. 0 polj (0,0%) ima pričakovano število manj kot 5. Minimalno pričakovano število je 

12,38. 

b. Izračunano samo za 2x2 tabelo 

 

Izvedeni hi-kvadrat test (Tabela 11) nam je pokazal, da znaša vrednost pomembnosti 0,119 (p 

> 0,05) iz česar izhaja, da ne obstaja povezanost med delovno dobo in številom področij, na 

katerih bi si anketirani strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje. Na 

podlagi ugotovljenega smo tako hipotezo H3 zavrnili. Strokovni delavci v vrtcu z daljšo 

delovno dobo ne izražajo večje potrebe po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za delo z 

OPP kot strokovni delavci s krajšo delovno dobo. 

 

Pri preverjanju hipoteze H4 smo uporabili spremenljivki: delovno mesto in število področij, na 

katerih bi si anketirani strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje. 

 

Pred izvedbo hi-kvadrat testa smo spremenljivko število področij, na katerih bi si anketirani 

strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje, preoblikovali iz prvotnih sedmih 

razredov področij na tri razrede. To smo naredili zaradi lepšega prikaza podatkov. Razredi so 

sledeči:  

 eno in dve področji, 

 tri in štiri področja, 

 od 5 do 7 področij. 
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Tabela 12:  Kontingenčna tabela povezanosti med delovno dobo in številom področij na 

katerih bi strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje 

Število področij na katerih bi si anketirani želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje * Delovno mesto, 

ki ga opravljate  

 *Delovno mesto Skupaj 

vzgojitelj 

predšolskih 

otrok v 

vrtcu 

pomočnik 

vzgojitelja v 

vrtcu 

Število področij na 

katerih bi si 

anketirani želeli 

dodatno znanje, 

pomoč in usmerjanje 

Eno in dve 

področji 

Število 12 14 26 

% znotraj Število 

področij 
46,2 % 53,8 % 100,0 % 

% od celote 11,9 % 13,9 % 25,7 % 

Tri in štiri 

področja 

Število 32 18 50 

% znotraj Število 

področij 
64,0 % 36,0 % 100,0 % 

% od celote 31,7 % 17,8 % 49,5 % 

Od 5 do 7 

področij 

Število 22 3 25 

% znotraj Število 

področij 
88,0 % 12,0 % 100,0 % 

% od celote 21,8 % 3,0 % 24,8 % 

Skupaj 

Število 66 35 101 

% znotraj Število 

področij 
65,3 % 34,7 % 100,0 % 

% od celote 65,3 % 34,7 % 100,0 % 

 

Navzkrižna tabela (Tabela 12) nam prikazujejo, da so vprašani strokovni delavci zaposleni na 

delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu svoje odgovore bolj enakomerno porazdeli 

med obravnavane kategorije števil področij, na katerih bi si želeli dodatno znanje, pomoč in 

usmerjanje, kot pa strokovni delavci, ki so zaposleni na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja 

v vrtcu. Zaposleni na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok so v najmanjši meri navedli, 

da bi si dodatno znanje, pomoč in usmerjanje želeli na enem ali dveh področjih (11,9 %). V 

največji meri, pa so izrazili potrebo po dodatnem znanju, pomoči in usmerjanju na 3 do 4 

področjih (31,7 %) dela z OPP, nato pa sledi še skupina s 5 do 7 področji dela z OPP, kjer bi 

potrebovalo dodatno znanje, pomoč in podporo 22 strokovnih delavcev (21,8 %).8 

 

Vprašani strokovni delavci, zaposleni na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja v vrtcu, pa so 

izrazili, da si v največji meri želijo dodatno znanje, pomoč in usmerjanje na 3 do 4 področjih 

(17,8 %) dela z OPP, v najmanjši meri pa le-to potrebujejo na od 5 do 7 področjih (3 %).  

 

 

 

                                                           
8 Navedeno prikazujemo tudi grafično v Prilogi 12 
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Iz analize raziskave izvedenega hi-kvadrat testa9 izhaja, da obstaja statistično značilna 

povezanost med delovnim mestom in številom  področij, na katerih bi si anketirani strokovni 

delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje, saj vrednost statistične pomembnosti znaša 

0,007 (p < 0,05).    

Na podlagi hi kvadrat testa za en vzorec smo hipotezo H4 potrdili: v samozaznavanju 

izobraževalnih potreb za delo z OPP so statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci 

glede na delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja). Pomočniki vzgojitelja predšolskih 

otrok so statistično pomembno izražali večje izobraževalne potrebe kot vzgojitelji. 

 

9. 4 Komunikacija med SRP in strokovnimi delavci vrtca 

 

Četrto raziskovalno vprašanje (RV4) se je nanašalo na potek komunikacije (v kakšnih oblikah 

in obsegu) med SRP in strokovnimi delavci vrtca. To smo preverjali s pomočjo 17. in 18. 

vprašanja v anketnem vprašalniku (Priloga 1). Štirinajst anketiranih strokovnih delavcev ni 

podalo odgovora na vprašanji 17 in 18, na vprašanje je odgovorilo 96 strokovnih delavcev. 

Sedemnajsto vprašanje v anketnem vprašalniku se je nanašalo na obliko komunikacije med 

strokovnimi delavci in SRP v vrtcu. Pri njem se anketiranim ni bilo treba odločiti le za en 

odgovor, ampak so jih lahko označili več. S Slike 9 lahko razberemo, da v več kot polovici 

primerov strokovni delavci (51,8 %) s SRP komunicirajo osebno (individualno) v prostorih 

vrtca, veliko pa se poslužujejo tudi srečanj in komunikacije,  ki potekajo v okviru 

timskih/skupinskih srečanj v prostorih vrtca, kar predstavlja 41,6 % vseh odgovorov na 

zastavljeno vprašanje. Veliko anketiranih strokovnih delavcev se je odločilo za oba odgovora 

hkrati. Nekaj je bilo takšnih, ki so v stiku s SRP tudi preko elektronske pošte in telefona, kar 

predstavlja vsako po 2,9 %. Najredkeje pa so vprašani strokovni delavci navedli, da sploh ne 

komunicirajo s SRP (0,7 % navedb). Pod možnostjo navedbe drugih načinov komunikacije ni 

bilo odgovorov. 

                                                           
9 Tabelaričen prikaz se nahaja v Prilogi 14 
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Slika 9: Oblika komunikacije med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ter SRP v vrtcu10 

V raziskavi smo z  18. vprašanjem ugotavljali, kako pogosto strokovni delavci komunicirajo s 

SRP. 

S Slike 10 lahko razberemo, da 70,8 % anketiranih strokovnih delavcev s SRP komunicira 

vsakič, ko ta pride na specialno pedagoško uro z OPP, 16,7 % anketiranih pa poroča, da s SRP 

komunicirajo redno, tudi izven osebnih srečanj. 11,5  % anketiranih izraža, da s SRP sodelujejo 

občasno, le pri nekaterih obiskih, a bi si želeli več komunikacije, 1 % anketiranih je izrazil, da 

nikoli ne komunicira s SRP. 

                                                           
10 Tabela h grafu se nahaja v Prilogi 6 
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Slika 10: Pogostost komunikacije s SRP11 

Na podlagi pridobljenih in analiziranih odgovorov na 17. in 18. vprašanje lahko izpeljemo, da  

strokovni delavci v vrtcu največkrat komunicirajo s SRP individualno v prostorih vrtca oziroma 

skupine, ki jo otrok z OPP obiskuje, ter v okviru timskih/skupinskih srečanj, ki potekajo v vrtcu. 

Strokovni delavci se komunikacije s SRP poslužujejo vsakič, ko ta pride na specialno 

pedagoško uro z OPP, ki poteka v prostorih vrtca. Po dosedanjih izkušnjah in rezultatih 

anketnega vprašalnika lahko sklepamo, da je to najpogostejši in najbolj praktičen način 

komuniciranja med strokovnimi delavci in SRP znotraj vrtca. Kadar pride SRP v vrtec na 

specialno pedagoško uro z OPP, vsekakor pride v fizični stik z otrokovim vzgojiteljem ter na 

tak način najlažje izpelje kvalitetno komunikacijo ter se z njim pogovori o morebitnih 

vprašanjih, ki se vzgojitelju porajajo ob rokovanju z OPP, ki ga ima v skupini.   

Komunikacija med strokovnimi delavci je izrednega pomena, saj vpliva na kvaliteto odnosa, 

obenem pa si s pomočjo dobre komunikacije razrešimo marsikatero problemsko situacijo. 

Hartley (1993, v Vec, 2005, str. 15–16) omenja, da je komunikacija vedno dvosmerni proces, 

ker je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in izmenjavo sporočil. Dvosmerna 

komunikacija pa ni pomembna zgolj zaradi izmenjave sporočil, temveč je bistven poudarek v 

kreiranju in izmenjavi pomenov slišanega oziroma sporočanega. Zato strokovni delavci težijo 

h kakovostni dvosmerni komunikaciji, kajti le ta pozitivno učinkuje na odnose. Večji ko je 

obseg komunikacije in večji delež fizičnega načina vzpostavljanja le-te med strokovnimi 

delavci v vrtcu, boljše je sodelovanje med njimi, to pa ne vpliva le na  otroke, ampak tudi na 

razvoj znanja, spretnosti in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z OPP.   

                                                           
11 Tabela h grafu se nahaja v Prilogi 7. 
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9. 5 Želja strokovnih delavcev v vrtcu po sodelovanju v timu, ki ga vodi SRP, z 

namenom pomoči in podpore za delo z OPP  

 

Pri zadnjih dveh raziskovalnih vprašanjih (RV5 in RV6), ki smo ju zastavili v okviru magistrske 

raziskave, nas je zanimalo, ali si strokovni delavci v vrtcu želijo sodelovanja v timu, ki bi ga 

vodil SRP, z namenom pomoči in podpore za delo z OPP ter  kako pogosto bi želeli, da bi se 

tim srečeval in kakšne vsebine in procese si želijo, da bi se znotraj timske skupine udejanjali. 

Odgovore na RV5 smo poiskali s pomočjo 13. in 19. vprašanja v anketnem vprašalniku, 

odgovore na RV6 pa s pomočjo 20. vprašanja v anketnem vprašalniku (Priloga 1). Enajst 

anketiranih strokovnih delavcev ni podalo odgovora na vprašanje o tem, ali bi si želeli znotraj 

vrtca strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere namen bi bil pomoč in podpora 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja pri delu z OPP. Na vprašanje je odgovorilo 99 

strokovnih delavcev. Na vprašanje o pogostosti timskega srečevanja s SRP pa je podalo 

odgovor 96 anketiranih strokovnih delavcev. 

 
Slika 11: Želja po strokovni skupini/timu znotraj vrtca12 

Iz odgovorov izhaja (Slika 11), da je več kot tri četrtine anketiranih  strokovnih delavcev 

(88,9 %) mnenja,  da si želijo znotraj vrtca strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere 

namen bi bil pomoč in podpora vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri delu z OPP. 

Zanimiv je podatek, da je devet strokovnih delavcev (9,1 %) že vključenih v takšno strokovno 

skupino. Na podlagi tega podatka lahko oblikujemo sklep, da v nekaterih vrtcih anketirani že 

imajo strokovno skupino/tim, ki jo/ga vodi SRP, znotraj katere pridobivajo dodatna znanja in 

kompetence za delo z OPP.  

                                                           
12 Tabela k sliki se nahaja v Prilogi 8 

88,9 %

2,0 %
9,1 %

Da. Ne. Takšno skupino že imamo.
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Zanimalo nas je tudi, kako pogosta srečanja s SRP bi si želeli.  

 

Slika 12: Pogostost timskega srečevanja med strokovnimi delavci in SRP13 

Iz Slike 12 lahko razberemo, da so vprašani strokovni delavci najpogosteje (50,0 %) navedli, 

da si želijo, da bi se timsko srečevali enkrat na mesec. Najredkeje (1,0 %) pa so izrazili, da bi 

se srečevali enkrat na pol leta. Menimo, da je srečevanje skupine enkrat na mesec najbolj 

smiselna opcija, saj ima vsak posameznik dovolj časa, da se poglobi in razmisli o dejavnostih, 

ki so jih imeli na preteklem srečanju ter se dobro pripravi na naslednje. V kategoriji drugo 

(2,1 % ) pa so navedli, da bi se radi srečevali po potrebi.  

Zadnje raziskovalno vprašanje RV6 se navezuje na vsebine in procese, za katere si strokovni 

delavci želijo, da bi bili v strokovnem timu/skupini prisotni. Pri tem vprašanju se anketiranim 

ni bilo treba odločiti le za en odgovor, ampak so jih lahko označili več. Iz Tabele 13 lahko 

razberemo, da je pri anketiranih  strokovnih delavcih na najvišjem mestu želja po izmenjavi  

koristnih informacij in izkušenj pri delu z OPP (17,7 % odgovorov). Po pogostosti sledijo še 

iskanje primernih rešitev za določen problem (17,2 % odgovorov) ter spoznavanje in učenje 

različnih strategij in metod za delo z OPP (16,2 % odgovorov). V najmanjšim deležu pa si 

                                                           
13 Tabela k sliki se nahaja v Prilogi 9 
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strokovni delavci želijo pregledovanja in diskutiranja ob strokovni literaturi (različni članki, 

video posnetki ipd.) (4,5 %).  

Tabela 13: Vsebine in procesi prisotni v strokovnem timu/skupini 

 Odgovori Odstotek 

primerov N Odstotek 

Prisotnost 

vsebin in 

procesova 

Izmenjevanje koristnih informacij in 

izkušenj pri delu z OPP 
82 17,7 % 85,4 % 

Pregledovanje in diskutiranje 

ob  strokovni literaturi (različni članki, 

video posnetki ipd.) 

21 4,5 % 21,9 % 

Priprava individualiziranega programa 

(IP) 
48 10,3 % 50,0 % 

Iskanje primernih rešitev za določen 

problem 
80 17,2 % 83,3 % 

Spoznavanje in učenje različnih 

strategij in metod za delo z OPP 
75 16,2 % 78,1 % 

Seznanjanje z različnimi dejavnostmi 

in pripomočki za delo z OPP 
67 14,4 % 69,8 % 

Ustvarjanje (priprava, oblikovanje) 

lastnih pripomočkov in gradiv za OPP 
34 7,3 % 35,4 % 

Načini rokovanja z OPP 29 6,2 % 30,2 % 

Komunikacija s starši OPP 28 6,0 % 29,2 % 

Skupaj 464 100,0 % 483,3 % 

a. Dihotomija skupin prikazana pri vrednosti 1. 

 

V okviru raziskovalnega vprašanja RV5 smo postavili hipotezo H5: Večina strokovnih 

delavcev v vrtcu si želi sodelovati v timu, ki bi ga vodil SRP. Hipotezo H5 smo preverjali s 

pomočjo 13. vprašanja v anketnem vprašalniku (Priloga 1). Za preverjanje hipoteze H5 smo 

uporabili zgolj odgovore tistih anketiranih strokovnih delavcev, ki so odgovorili z Da (želijo 

sodelovati) ali Ne (ne želijo sodelovati). Odgovorov »Takšno skupino že imamo« v obdelavo 

podatkov nismo zajeli.   

Najprej prikazujemo tabelo opazovanih in pričakovanih frekvenc.  

 

Tabela 14: Pričakovane in opazovane frekvence spremenljivke »Bi si želeli znotraj vrtca 

strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere namen bi bil pomoč in podpora 

vzgojiteljem.« 

Bi si želeli znotraj vrtca strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere 

namen bi bil pomoč in podpora vzgojiteljem 

 Opazovani N (f) Pričakovani N (f) Preostanek 

Da 88 45,0 43,0 

Ne 2 45,0 -43,0 

Skupaj 90   



64 
 

 

Tabela 14 služi preverjanju, ali je spremenljivka želja strokovnih delavcev po tem, da bi znotraj 

vrtca imeli strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere namen bi bil pomoč in podpora 

vzgojiteljem enakomerno porazdeljena.  

 

Opazovane frekvence (Tabela 14) so pri odgovoru Da znašale 88 enot, pričakovana frekvenca, 

pa je znašala 45 enot. Opazovana frekvenca je za 43 enot presegala pričakovano. Pri odgovoru 

Ne pa je opazovana frekvenca znašala 2 enoti, pričakovana pa 45 enot in tako je razlika znašala 

43 enot, za kolikor je pričakovano frekvenco presegla opazovana. Pri preverjanju hipoteze H5 

smo uporabili spremenljivko: »Bi si želeli znotraj vrtca strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil 

SRP, katere namen bi bil pomoč in podpora vzgojiteljem?«. Iz tega izhaja, da je več kot polovica 

vprašanih odgovorila, da bi  znotraj vrtca želeli strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere 

namen bi bil pomoč in podpora vzgojiteljem pri delu z OPP. Izvedli smo še hi kvadrat test za 

en vzorec, da bi preverili, če je navedeno statistično značilno. 

Tabela 15: Hi kvadrat test pri preverjanju H5 

 

 Bi si želeli znotraj vrtca strokovni 

tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere 

namen bi bil pomoč in podpora 

vzgojiteljem? 

Hi kvadrat 82,178a 

Df 1 

Asimptopska. 

Sig. 
,000 

a. 0 polj (0,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. 

Minimalna pričakovana frekvenca polja je 45,0. 

 

Vrednost pomembnosti  (Tabela 15) znaša 0,000 (p < 0,05), na podlagi česar lahko potrdimo, 

da si statistično značilno večina anketiranih strokovnih delavcev želi znotraj vrtca strokovni 

tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere namen bi bil pomoč in podpora vzgojiteljem pri delu z 

OPP. Na podlagi ugotovljenega smo tako hipotezo H5 potrdili.   

Menimo, da je ustanovitev strokovne skupine, katere osrednji cilj bi bil pomoč in podpora 

strokovnim delavcem s strani SRP pri delu z OPP, zelo dobra ideja. Takšen rezultat, kot ga je 

prinesla raziskava, smo tudi pričakovali, saj se nam zdi smiselno medsebojno sodelovanje in 

povezovanje strokovnih delavcev z namenom pomoči in podpore drug drugemu. 
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10 PREGLED POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
 

Tabela prikazuje postavljene hipoteze in podatke o tem, ali so le-te bile v raziskavi potrjene 

ali smo jih z raziskavo zavrnili.  

HIPOTEZA POTRJENA ZAVRNJENA 

H1: Večina strokovnih 

delavcev v vrtcu se ne čuti 

dovolj usposobljenih in 

kompetentnih za delo z 

OPP v predšolskem 

programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

  

H2: Strokovni delavci v 

vrtcu s krajšo delovno dobo 

izražajo potrebo po več 

strokovne pomoči in 

podpore s strani SRP. 

  

H3: Strokovni delavci v 

vrtcu z daljšo delovno dobo 

izražajo večje potrebe po 

dodatnem izobraževanju in 

usposabljanju za delo z 

OPP. 

  

H4: V samozaznavanju 

izobraževalnih potreb za 

delo z OPP so statistično 

pomembne razlike med 

strokovnimi delavci glede 

na delovno mesto 

(vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja). 

  

 

 

 

H5: Večina strokovnih 

delavcev v vrtcu si želi 

sodelovati v timu, ki bi ga 

vodil SRP. 
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H1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu se ne čuti dovolj usposobljenih in kompetentnih 

za delo z OPP v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

Na osnovi rezultatov, ki smo ji dobili v raziskavi, lahko H1 potrdimo. Večina strokovnih 

delavcev, ki je zaposlena v vrtcu, je izrazila, da se ne čuti dovolj usposobljenih in kompetentnih 

za delo z OPP v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Podobno navaja A. Jakopič (2015), ki je v raziskavi prav tako ugotovila, da vzgojitelji 

nimajo dovolj znanja za delo z OPP, saj je na trditev, ki se glasi »Imam dovolj strokovnega 

znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami« dobra polovica anketiranih odgovorila z 

odgovorom »S trditvijo se ne strinjam«. Iz tega lahko sklepamo, da bi bilo smiselno strokovnim 

delavcem v vrtcu zagotoviti dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja dela z OPP, s 

pomočjo katerih bi pridobili potrebna znanja, ki jim primanjkujejo ter nadgradili že pridobljena. 

H2: Strokovni delavci v vrtcu s krajšo delovno dobo izražajo potrebo po več strokovne 

pomoči in podpore s strani SRP 

H2 smo zavrnili, saj so rezultati naše raziskave pokazali, da strokovni delavci v vrtcu, ki imajo 

krajšo delovno dobo, ne izražajo potrebe po več strokovne pomoči in podpore, ki bi je bili 

deležni s strani SRP. Rezultati so pokazali, da je večja potreba po le-tej pri strokovnih delavcih, 

ki so v vrtcu zaposleni dlje časa. Razlog je morda lahko v tem, da so v preteklosti strokovni 

delavci imeli slabše možnosti za dodatna izobraževanja in usposabljanja, kjer bi lahko pridobili  

znanja in kompetence za delo z OPP, kot je za to poskrbljeno v zadnjih letih. Če pogledamo v 

Predstavitvenem zborniku za študijsko smer Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani (2017/2018), je mogoče opaziti, da se med obveznimi strokovnimi predmeti pojavi 

zgolj en predmet (Inkluzivna vzgoja in izobraževanje) s področja dela z OPP. Tako lahko 

predvidevamo, da obstoječi predmetnik študentom tekom študija ne omogoča pridobitve 

zadostnega znanja s tega področja. Pri pridobivanju teh specifičnih znanj jim pomagajo dodatna 

izobraževanja, ki so ponujena na fakulteti in izven nje. Strokovni delavci v vrtcu se večkrat 

znajdejo v stiski, ko ne vedo, kakšen je ustrezen pristop k situaciji, v kateri se znajdejo z OPP. 

Pa vendar noben strokovnjak ne more imeti vsega znanja in kompetenc s področja dela z OPP, 

zato je zelo pomembno, da mu zagotovimo pomoč in podporo pri delu. A. Clement Morrison 

(2008) izpostavlja, da strokovnjaki potrebujejo podporo s strani sodelavcev, saj bodo s timskim 

delom dosegali boljše rezultate in s tem pri svojem delu občutili olajšanje. M. Prašnikar (2016) 

je v raziskavi ugotovila, da vzgojitelji pri svojem delu z OPP resnično potrebujejo podporo in 

svetovanje. Kot enega izmed možnih razlogov za takšen rezultat je navedla, da kljub trudu 

vzgojitelja in drugih strokovnih delavcev, napredek OPP ni takšen, kot bi pričakovali. S tem bi 

se strinjala tudi sama.  

H3: Strokovni delavci v vrtcu z daljšo delovno dobo izražajo večje potrebe po dodatnem 

izobraževanju in usposabljanju za delo z OPP. 

Na osnovi dobljenih rezultatov smo H3 zavrnili, saj nam je izvedeni hi kvadrat test pokazal, 

da ne obstaja statistično značilna povezanost med delovno dobo in številom področij, na katerih 

bi si anketirani strokovni delavci želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje. V magistrski 

raziskavi je A. Jakopič (2015) ugotovila, da pedagoški delavci na področju izboljšanja vzgoje 
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in izobraževanja OPP, predlagajo naslednje: več vključevanja ustrezno usposobljenih 

strokovnjakov za pomoč OPP ter več strokovnih usposabljanj oziroma izobraževanj za 

strokovne delavce.  

 

H4: V samozaznavanju izobraževalnih potreb za delo z OPP so statistično pomembne 

razlike med strokovnimi delavci glede na delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja). 

Na osnovi rezultatov, ki smo jih dobili v raziskavi, lahko H4 potrdimo, saj so le-ti pokazali, da 

pomočniki vzgojitelja predšolskih otrok statistično pomembno izražajo večje izobraževalne 

potrebe za delo z OPP kot vzgojitelji predšolskih otrok. Mogoče je k takšnemu rezultatu 

prispevala tudi razlika v izobrazbi med strokovnimi delavci, saj vsi pomočniki vzgojiteljev 

nimajo višješolske strokovne izobrazbe, ampak zgolj srednješolsko ali  poklicno/srednjo 

izobrazbo druge smeri s prekvalifikacijo za predšolsko vzgojo. Sama izobrazba pa velikokrat 

vpliva na obseg znanja in kompetenc, ki jih ima posameznik. Zato morajo pedagoški delavci 

imeti razvite sposobnosti za vseživljenjsko učenje in zagotovljene pogoje za nadaljnje 

izobraževanje ter stalni profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan idr., 2011). To je ključnega 

pomena za dobro opravljanje pedagoškega poklica. Vsak strokovni delavec, ki je zaposlen v 

vzgoji in izobraževanju, mora biti odprt za nova znanja in izkušnje, ki jih pridobiva tekom 

svojega službovanja. Predstavitveni zbornik za študijsko smer Predšolska vzgoja (2017/2018) 

nam jasno nakazuje, da primanjkuje strokovnih predmetov s področja dela z OPP. Zato bi bilo 

smiselno bodoče vzgojitelje že med samim študijem in tudi ostale strokovne delavce spodbujati 

k udeleževanju dodatnih izobraževanj, ki so ponujena s strani vzgojno izobraževalnih ustanov 

ali s strani različnih tujih strokovnjakov.  

H5: Večina strokovnih delavcev v vrtcu si želi sodelovati v timu, ki bi ga vodil SRP. 

Našo zadnjo hipotezo H5 lahko na podlagi rezultatov raziskave potrdimo, saj smo ugotovili, 

da si statistično značilno večina anketiranih strokovnih delavcev želi znotraj vrtca strokovno 

skupino, ki bi jo vodil SRP. Predvidevam, da je strokovni tim ena izmed učinkovitejših oblik 

sodelovanja več strokovnih delavcev hkrati, z namenom skupnega reševanja nalog in doseganja 

ciljev, ki si jih zastavijo. Za uspešno sodelovanje znotraj strokovnega tima je izrednega pomena 

posameznikova osebna pripravljenost in motiviranost za sodelovanje. A. Polak (2007) navaja, 

da se s formalno razporeditvijo nalog in odgovornosti med člani tima zagotavlja učinkovitost 

in kontinuiteto delovnih odnosov. Delo v strokovnem timu ne nadomesti individualnega 

pedagoškega dela, temveč ga nagradi z bogato timsko dinamiko in kompleksnimi psihološkimi 

procesi na različnih področjih posameznikovega delovanja, kot so zaupanje, komunikacija, 

reševanje problemov in konfliktov ipd. Pomembno je predvsem to, da se ob neposrednem 

timskem delu strokovni delavci bolje spoznavajo med seboj ter se pri tem učijo, da ima 

različnost številne prednosti. Osebnostna in strokovna rast pedagoških delavcev na področju 

timskega sodelovanja je rezultat vseživljenjskega učenja, ki pripomore k lažjemu sprejemanju 

in upoštevanju drugih ljudi, njihovih mnenj in idej (Devjak in Polak, 2007).  
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11 PREGLED ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (RV1), kjer nas je zanimalo, kako strokovni delavci v vrtcu 

zaznavajo svoje znanje, svojo usposobljenost in svoje kompetence za delo z OPP, smo dobili 

sledeče rezultate. 

Kot je razvidno iz rezultatov magistrske raziskave, je veliko število anketiranih strokovnih 

delavcev (73,8 %) mnenja, da nekaj strokovnega znanja za delo z  OPP imajo, vendar bi si ga 

želeli še več, saj to ni dovolj za učinkovito rokovanje z OPP. Več kot  polovica  anketiranih 

strokovnih delavcev (58,8 %) ocenjuje svoje kompetence za delo z OPP na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) z  oceno 3 (dobro), kar prav tako nakazuje 

na to, da se strokovni delavci zavedajo, da je njihovo znanje s področja dela z OPP pomanjkljivo 

in bi se morali na tem področju dodatno izobraževati in usposabljati. Opara (2005) ugotavlja, 

da so vrtci v Sloveniji pripravljeni sprejeti OPP in jim ustrezno prilagoditi delo, vendar pa se 

pri tem pojavi težava s področja ustrezne usposobljenosti vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja za delo z njimi. Samec (2010) navaja, da so rezultati v raziskavi pokazali, da 

svetovalne delavke vrtcev ocenjujejo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v času študija 

dobijo premalo znanja o značilnostih OPP in delu z njimi. Vendar pa se po njihovem mnenju 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja osebno dovolj angažirajo, da potrebna znanja za delo z OPP 

pridobijo. Vzgojitelji so ob vključitvi OPP v njihovo skupino pogosto psihološko obremenjeni 

in polni strahov. Bojijo se večjega obsega dela, večje fizične in psihične obremenitve, pritiskov 

s strani staršev, večjega nadzora, večjega števila sestankov, dodatnega načrtovanja dela ter manj 

časa za ostale otroke v skupini (Vrhovski Mohorič, 2002). Tudi J. Erčulj idr. (2008) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da bi si vzgojitelji želeli pridobiti  kompetence na področju prepoznavanja 

otrok in prilagajanja dela njihovim potrebam in posebnostim, tako za nadarjene kot tiste s 

posebnimi potrebami. 

Pri raziskovalnem vprašanju dve (RV2) nas je zanimalo, ali strokovni delavci v vrtcu 

potrebujejo/pričakujejo podporo in pomoč s strani SRP za učinkovitejše delo z OPP. 

Ugotavljamo, da strokovni delavci v vrtcu izražajo, da imajo s strani SRP podporo pri delu z 

OPP, vendar bi te dodatne podpore in pomoči lahko bilo več; tako  meni 64 % anketiranih 

strokovnih delavcev. 19 % strokovnih delavcev je mnenja, da s strani SRP imajo dovolj podpore 

in pomoči pri deli z OPP. Menimo, da ni nikoli dovolj podpore in pomoči za delo z OPP, saj se 

vedno najdejo  odprta vprašanja in problemi, za katere strokovni delavci, ki niso s tega 

strokovnega področja, ne poznajo strokovnih rešitev. Tudi predhodna raziskava je pokazala, da 

si vzgojitelji želijo pomoč s strani SRP (Prašnikar, 2016). Vzgojiteljem bi bilo priporočljivo 

zagotoviti pomoč in podporo pri pridobivanju znanja in kompetenc, zlasti s strani strokovnih 

delavcev (SRP), ter dodatna izobraževanja in usposabljanja na področjih, ki jih ti izpostavljajo 

kot kritična (Devjak in Polak, 2007).   

Rezultati raziskave pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3), ki se je nanašalo na področje 

dela, pri katerih strokovni delavci zaznavajo premalo usposobljenosti za delo z OPP, so 

pokazali, da strokovni delavci v vrtcu zaznavajo oziroma osebno občutijo pomanjkanje 
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konkretnih kompetenc za delo z OPP. To je opaziti predvsem na področju odkrivanja OPP, 

komunikacije in sodelovanja s starši, na področju dela z OPP s težavami na področju vedenja, 

motiviranja OPP za delo v skupini ter sodelovanja v strokovnem timu/skupini. 64,5 % 

anketiranih strokovnih delavcev je mnenja, da imajo občutno pomanjkljive kompetence na 

področju dela z otroki z določeno vrsto primanjkljaja, ovire oz. motnje. Zaradi pomanjkanja 

kompetenc na prej  navedenih področjih dela z OPP si strokovni delavci vsekakor želijo dodatno 

znanje, pomoč in usmerjanje pri delu z OPP. Rezultati raziskave nam pokažejo, da si strokovni 

delavci najbolj želijo dodatno znanje, pomoč in usmerjanje na naslednjih štirih področjih: 

iskanje/priprava ustreznih dejavnosti za delo z OPP (21,4 %), prepoznavanje posamezne ovire 

oziroma primanjkljaja pri otroku (18,4 %), rokovanje z OPP (ustrezni prijemi gibalno oviranega 

otroka ipd.) (16,8 %) ter poznavanje značilnosti posamezne ovire oziroma primanjkljaja pri 

otroku (15,8 %).  

M. Prašnikar (2016) je v magistrski raziskavi ugotovila, da si vzgojitelji najbolj želijo pomoč 

pri svetovanju o strategijah za delo z OPP v skupini, dodatno pomoč s strani SRP, ki bi se več 

vključeval v skupino, v katero je vključen OPP, ter obrazložitev, kako otrokove posebne potrebe 

vplivajo na njegovo vsakodnevno funkcioniranje. Avtorica raziskave navaja, da je želja 

vzgojiteljev po dodatni pomoči SRP znotraj skupine najverjetneje izražena zato, ker je 

potrebno, kot navaja Bricker (2000, v Demir idr., 2014), upoštevati, da mora vzgojitelj kljub 

otrokovim PP zagotoviti enake možnosti za učenje in razvoj vseh otrok v skupini. To pomeni, 

da je njegov čas, ki je namenjen delu z OPP, omejen. Sadler (2005, v Demir idr., 2014) navaja, 

da vzgojiteljem primanjkuje predvsem znanja in izkušenj s področja inkluzije. Pojavljajo pa se 

tudi pomanjkljiva znanja s področja načinov spodbujanje interakcije med OPP in otroci 

običajnega razvoja ter drugih učinkovitih strategij za delo z OPP v rednih skupinah (Bruns in 

Mogharberran, 2009; Kucuker idr, 2006; Varlier in Vuran. 2006 v Demir idr., 2014).  

Glede na obliko in obseg oziroma pogostost komunikacije med strokovnimi delavci (RV4) smo 

ugotovili, da strokovni delavci v vrtcu najpogosteje komunicirajo s SRP individualno v 

prostorih vrtca (51,8 %) in pa na raznih timskih oziroma skupinskih srečanjih, ki se jih 

udeležujeta oba poklicna profila. Komunikacija je najpogostejša takrat, ko SRP pride na 

specialno pedagoško uro z OPP (70,8 %), ki poteka v prostorih vrtca, nekateri pa se srečujejo 

tudi izven osebnih srečanj znotraj skupine. 11,5 % strokovnih delavcev s SRP komunicira le 

občasno, a bi si komunikacijo želeli izboljšati, da bi le-te bilo več. Na podlagi lastne izkušnje 

iz vrtca sklepam, da je najverjetneje komunikacija okrnjena v tistih primerih, ko SRP prihaja 

na specialno pedagoško uro ravno v času  malice strokovnih delavcev, saj takrat vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja v skupini nista hkrati prisotna, ali pa opoldne, ko je čas za kosilo in 

počitek otrok. Takrat sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja obremenjena z drugim delom in za 

komunikacijo s SRP ni pravih priložnosti. Dvosmerna komunikacija pa ni pomembna samo 

zaradi izmenjave sporočil med dvema posameznikoma, temveč je poudarek predvsem na 

ustvarjanju in izmenjavi pomena tega, kar posameznik sliši oziroma sporoča (Hartley, 1993, v 

Vec, 2005, str. 15–16), saj obsega tako dajanje kot sprejemanje informacij med dvema ali več 

strokovnimi delavci.  

Pri petem raziskovalnem vprašanju (RV5) smo želeli izvedeti, ali si strokovni delavci v vrtcu 

želijo sodelovanja v timu, ki bi ga vodil SRP, z namenom pomoči in podpore za delo z OPP. 
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Oblikovanje in delovanje  strokovnega tima oziroma skupine, v katero so vključeni strokovnjaki 

iz različnih področij, je zagotovo ena izmed boljših odločitev v vzgojno izobraževalni ustanovi, 

saj se na tak način širijo znanja in izkušnje med strokovnimi delavci, problemi pa so 

obravnavani interdisciplinarno. Rezultati raziskave so pokazali, da bi si strokovni delavci 

(88,9 %) znotraj vrtca želeli takšno skupino, saj bi bila namenjena pomoči in podpori 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja pri delu z OPP. Menimo, da bi se takšni skupini lahko 

priključili tudi drugi strokovni delavci vrtca, ne zgolj vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, saj je 

v družbi vedno več OPP, s katerimi moramo znati delati vsi vključeni subjekti. Vsi strokovnjaki 

potrebujejo podporo s strani sodelavcev, saj bodo tako s timskim delom dosegli boljše rezultate 

(Clement Morrison, 2008). Znotraj timske skupine si člani izmenjujejo informacije, kar pomeni 

tudi, da skupaj evalvirajo posamezne točke, ki jih izpostavijo kot kritične oziroma pomembne 

za učinkovito delo z OPP. A. Gregorčič (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da si večina 

strokovnih delavcev s svojimi sodelavci vedno izmenjuje informacije s področja pedagoškega 

dela, kar je odraz dobrih timov v slovenskih vrtcih.  

Na koncu smo želeli izvedeti še (RV6), kakšne vsebine in procese si strokovni delavci želijo, 

da bi se znotraj timske skupine udejanjali. 

Rezultati so pokazali, da je največ strokovnih delavcev vključenih v raziskavo (17,7 %) 

izpostavilo, da si želijo znotraj strokovne skupine udejanjiti predvsem tiste vsebine in procese, 

ki se navezujejo na izmenjevanje koristnih informacij in izkušenj pri delu z OPP. Pomembno  

se jim zdi timsko iskanje primernih rešitev za določen problem, ki se pojavi (17,2 %), ter 

spoznavanje in učenje različnih strategij in metod za delo z OPP (16,2 %). 10,3 % anketiranih 

strokovnih delavcev je izpostavilo, da bi se želeli znotraj strokovne skupine dotakniti tudi 

področja priprave individualiziranega programa za OPP, saj se prav pri pripravi slednjega 

velikokrat pojavijo težave. Tudi A. Jakopič (2015) je v raziskavi ugotovila, da imajo pedagoški 

delavci največ težav prav na področju samega načrtovanja in kasneje izvajanja 

individualiziranega programa.   



71 
 

12 ZAKLJUČEK 
 

V pričujočem magistrskem delu smo v teoretičnem delu predstavili pet področij, ki se 

navezujejo na delo strokovnih delavcev v predšolskem obdobju. Podrobneje smo preučili 

področje vloge vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami ter njegovih kompetenc za 

delo z le-temi. Pravilno rokovanje ter priprava strategij in dejavnosti s strani strokovnega 

delavca so ključnega pomena za učinkovit razvoj takšnega otroka, sploh kadar je ta vključen 

med normalno čuteče vrstnike. V teoretičnem delu smo preučevali tudi področja timskega dela, 

kjer smo podrobneje razčlenili etape le-tega. Timsko delo med strokovnimi delavci je eno izmed 

tistih oblik pomoči in podpre, kjer se znotraj tima izoblikuje varno in spodbudno okolje, v 

katerem se posameznik razvija in pridobiva nova znanja, ki so potrebna za njegov poklic. 

Nadaljnje usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcu je zatorej zelo 

pomembno, saj se posameznik tako razvija ter v svoje delo vpeljuje nova znanja in načine dela 

z OPP, ki se vedno znova nadgrajujejo. Temu pravimo profesionalni razvoj strokovnega 

delavca, pri katerem gre za proces, ki vključuje posameznikovo osebnostno, poklicno in 

socialno dimenzijo, obenem pa pomeni njegovo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, 

odgovornega odločanja in ravnanja (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

V okviru raziskovalnega dela so bili naši cilji usmerjeni na proučevanje zaznavanja 

izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev (vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja) 

v vrtcu na področju dela z OPP. V raziskavi smo uporabili avtorsko oblikovan anketni 

vprašalnik, ki je zajemal 18 vprašanj in je bil razdeljen na dva vsebinska sklopa. Zbiranje 

podatkov je potekalo preko spletne ankete 1ka. Način zbiranja le-teh bi ob ponovnem zbiranju 

spremenili, saj preko spletnih anket ni tolikšnega odziva anketirancev, kot če bi ankete prinesla 

v reševanje v fizični obliki. V raziskavo je bilo vključenih 110 anketiranih strokovnih delavcev 

iz različnih delov Slovenije. Za analizo smo uporabili tiste anketne vprašalnike, ki jih je spletna 

anketa 1ka opredelila kot ustrezno izpolnjene. Vsi, izmed 110 anketiranih strokovnih delavcev, 

niso podali odgovora pri vseh anketnih vprašanjih, kar je razvidno v poglavju rezultati in 

interpretacija. Posledično je zaradi manjšega vzorca (nepopolno rešeni anketni vprašalniki)  

prišlo do omejitve posploševanja podatkov. Za večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov bi 

bilo potrebno v raziskavo vključiti večje število strokovnih delavcev. Rezultatov, ki smo jih 

dobili v raziskavi, ne moremo posploševati na celotno populacijo strokovnih delavcev v 

Sloveniji, saj anketni vprašalnik ni bil razposlan po vseh regijah. Rezultate smo obdelali s 

pomočjo programa SPSS ter jih slikovno predstavili s pomočjo Microsoft Office Excel. 

Ugotovili smo, da strokovni delavci v vrtcih zaznavajo in se zavedajo svojih izobraževalnih 

potreb ter pomanjkljivih kompetenc za delo z OPP. Zato lahko dobljeni rezultati pomembno 

prispevajo k ozaveščanju vrtcev o pomembnosti znanja strokovnih delavcev s področja dela z 

OPP ter jih na tak način spodbudimo k večjemu zagotavljanju dodatnih izobraževanj za le-te. 

V prihodnosti bi bilo zanimivo pripraviti študijo primera s področja timskega dela med 

vzgojitelji in SRP, kjer bi izoblikovali timsko skupino znotraj vrtca, ki si jo strokovni delavci 

na podlagi rezultatov naše raziskave želijo, da bi dobili točen vpogled v delovanje in 

učinkovitost skupine. Smiselno bi jo bilo spremljati celo šolsko leto, saj bi tako dobili najboljšo 

predstavo o njenem vplivu na delo strokovnih delavcev z OPP. Dobra usposobljenost 
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strokovnih delavcev za delo z OPP pa ni odvisna le od organiziranih oblik izobraževanj, ki so 

ponujena s strani vzgojno-izobraževalne ustanove ali zunanjih zavodov, temveč je v veliki meri 

rezultat posameznikove lastne iniciativnosti ter motivacije za učenje, kar pomeni, da sam 

posega po različni strokovni literaturi in se poslužuje različnih virov pridobivanja dodatnih 

znanj in informacij. 

Ugotovitve, ki smo jih pridobili v sklopu raziskave bodo koristile vsem strokovnim delavcem 

v vrtcih ter nasploh vzgojno-izobraževalnim ustanovam, saj se bodo mogoče začele zavedati 

pomembnosti znanja strokovnih delavcev za delo z OPP ter posledično začele zagotavljati 

potrebne oblike pomoči in podpore le-tem. Tudi SRP strokovni delavci, zaposleni v vrtcih, se 

bomo, upam, da sedaj začeli bolj zavedati pomembnosti stikov in komunikacije z vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja, saj si le-ti želijo več podpore in pomoči z naše strani. Smo strokovnjaki 

na področju dela z OPP in zato moramo svoja znanja in izkušnje, ki smo jih pridobili tekom 

izobraževanja, deliti z drugimi strokovnimi delavci, da razširimo njihova znanja s področja dela 

z OPP. Znotraj vrtca lahko SRP prevzame vlogo tistega, ki spodbudi nastanek timske skupine 

in vanjo povabi strokovne delavce, ki imajo, pa tudi tiste, ki v skupini nimajo OPP. Poskrbi pa 

lahko tudi za pripravo različnih delavnic s področja posebnih potreb, ki potekajo enkrat 

mesečno znotraj vrtca. Prav tako pa lahko SRP, ob podpori vodstva,  spodbudi strokovne 

delavce k udeleževanjem dodatnih izobraževanj in usposabljanja za delo z OPP. 

Z izvedeno raziskavo smo pridobili številne uporabne informacije, ki jih bomo skušali pri 

svojem delu maksimalno upoštevati. Kot bodoča SRP v vrtcu, se bom za dobrobit OPP trudila, 

da bom vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljem ter nenazadnje vsem strokovnim delavcem, 

ki so zaposleni v vrtcu, nudila dovolj pomoči in podpore. Ustrezen odnos, ki temelji na 

sodelovanju in svetovanju na področju dela z OPP med strokovnimi delavci, prinese 

zadovoljstvo in uspeh na poklicnem področju posameznika.  
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13 PRILOGE 

 

PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik 
 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN POMOČNIKE VZGOJITELJEV 

Spoštovani, 

sem Betina Zamuda, študentka podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Zaznavanje izobraževalnih 

potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami. Za namen 

raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik, pri katerem potrebujem Vašo pomoč. Prosila bi Vas, da ga 

izpolnite tisti, ki ste v času svojega službovanja imeli oziroma imate v skupini otroka s posebnimi 

potrebami, saj se bom tako seznanila z vašimi pogledi na obseg Vaših znanj in kompetenc za delo z 

otroki s posebnimi potrebami v vrtcu ter dobila vpogled v vaše težave, dileme pri delu s temi otroki. S 

pomočjo rešenih anketnih vprašalnikov bom ugotovila, kakšne oblike pomoči in podpore si želite s strani 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ter kakšne so vaše želje v zvezi s strokovnim timom 

(strokovno skupino) za delo z otroki s posebnimi potrebami.  

Reševanje anketnega vprašalnika je anonimno, Vaši odgovori nam bodo omogočili uvid v to, na katerih 

je potrebno vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja v vrtcu zagotoviti ustrezne oblike pomoči (različna 

dodatna izobraževanja, strokovne skupine itd.) pri delu z otroki s posebnimi potrebami v skupini.  

Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam,  

Betina Zamuda 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Spol (obkrožite):  M  Ž 

 

2. Starost (obkrožite) 

a) do 25 let 

b) 26 - 30 let 

c) 31 - 40 let 

d) 41 - 50 let 

e) 51 - 55 let 

f) več kot 55 let 

 

3. Delovno mesto, ki ga opravljate (obkrožite): 

a) vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu 

b) pomočnik vzgojitelja v vrtcu 
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4. Izobrazba (obkrožite): 

a) srednja strokovna izobrazba s področja predšolske vzgoje 

b) poklicna ali srednja izobrazba druge smeri s prekvalifikacijo za PV 

c) višješolski strokovni študijski program (star program) 

d) visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje (nov program)  

e) magistrski (bolonjski) študijski program druge stopnje predšolska vzgoja 

f) drugo (navedite): 

_______________________________________________________________ 

 

5. Število let delovne dobe: 

a) 1–5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–15 let 

d) 16–20 let 

e) 21–25 let 

f) 26–30 let 

g) 31 let in več 

 

6. Koliko otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) je bilo v času Vašega 

službovanja vključenih v katerokoli Vašo skupino ter katero vrste primanjkljaja, ovire oz. 

motnje je ta otrok imel (ocenite po spominu)? Število OPP vnesite k ustreznemu primanjkljaju, 

oviri oz. k motnji v tabeli. 

 

Primanjkljaj, ovira oz. motnja OPP Število otrok v času vašega 

službovanja 

Otrok/ci z motnjami v duševnem razvoju  

Slepi in slabovidni otrok/ci  

Gluhi in naglušni otrok/ci  

Otrok/ci z govorno – jezikovnimi motnjami  

Gibalno ovirani otrok/ci  

Dolgotrajno bolni otrok/ci  

Otrok/si s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  

Otrok/ci z avtističnimi motnjami  

Otrok/ci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

 

7.  Kako bi na ocenjevalni lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) na splošno ocenili svoje 

kompetence* za delo z OPP v skupini? 

(*Kompetence so tiste lastnosti oz. značilnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja 

delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem področju. Kompetence vključujejo 

zmožnosti, znanja, spretnosti in izkušnje posameznika.) 

 

Nezadostno                odlično 

1  2  3  4  5 
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8. Ocenite zadostnost svojega strokovnega znanja za delo z OPP v skupini? 

a) Nimam nobenega strokovnega znanja za delo z OPP. 

b) Imam nekaj strokovnega znanja za delo z OPP, vendar bi si ga želel/a še več. 

c) Imam veliko strokovnega znanja za delo z OPP, vendar ga je potrebno vedno nadgrajevati 

d) Imam povsem zadosten obseg strokovnega znanja za delo s OPP. 

 

9.  Kako bi od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenili obseg in kakovost pridobljenega znanja 

in kompetenc za delo z OPP glede na posamezne  izvore oz. izobraževalne okoliščine in situacije  

pridobitve tega znanja?   

  

 1  

Nezadost-

no 

2 

zadostno 

3 

Dobro 

4 

prav dobro 

5 

Odlično 

Na fakulteti      

Na dodatnih 

izobraževanjih (strokovni 

seminarji, strokovne 

skupine …) 

     

Z branjem strokovne 

literature 

     

Z izkušnjami      

S strani strokovnih 

delavcev (specialni in 

rehabilitacijski pedagog, 

logoped, svetovalni 

delavec) 

     

Z izmenjevanjem izkušenj 

z drugimi vzgojitelji/cami 

     

Opravljanje prakse v tujini 

(izmenjava v tujini) 

     

Drugo: 

_____________________ 

_____________________ 
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10.  V tabeli označite, katera so področja, na katerih osebno občutite pomanjkanje 

konkretnih kompetenc  (svojega znanja, spretnosti in  izkušenj), ki so potrebne za delo z OPP. 

Ocenite z ocenami od 1 (nimam nobenih kompetenc (znanja, spretnosti in izkušenj) do 4 (imam 

dovolj kompetenc (znanja, spretnosti in izkušenj)). 

 1  

(nimam nobenih 

kompetenc 

(znanja, 

spretnosti in 

izkušenj) 

2 

moje 

kompetence so 

občutno 

pomanjkljive 

3 

moje 

kompetence so 

delno 

pomanjkljive 

4 

imam dovolj 

kompetenc 

(znanja, 

spretnosti in 

izkušenj) 

Področje 

odkrivanja OPP 

    

Področje 

komunikacije in 

sodelovanja s 

starši OPP 

    

Področje dela z 

OPP s težavami 

na področju 

vedenja 

    

Področje 

motiviranja OPP 

za delo v skupini 

    

Področje 

sodelovanja v 

strokovnem 

timu/ skupini 

(spretnosti 

timskega dela  

    

Področje dela z 

otroki z določeno 

vrsto 

primanjkljaja, 

ovire oz. motnje 

Navedite motnjo: 

_______________ 

    

Drugo: 

_______________ 
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11. Na katerih področjih dela z OPP v skupini bi si želeli dodatno znanje, pomoč in 

usmerjanje? Obkrožite lahko več odgovorov. 

a) Na področju prepoznavanja posamezne ovire oziroma primanjkljaja pri otroku. 

b) Na področju poznavanja značilnosti posamezne ovire oziroma primanjkljaja pri otroku. 

c) Na področju vključevanja OPP med vrstnike. 

d) Na področju iskanja/priprave ustreznih dejavnosti za OPP. 

e) Na področju rokovanja z OPP (ustrezni prijemi gibalno oviranega otroka ipd.). 

f) Na področju pravilnega načina komunikacije s straši OPP. 

g) Na področju sodelovanja in komunikacije v strokovni skupini. 

h) Drugo: _______________________________________________________________. 

 

12.  Ali menite, da imate s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (v nadaljevanju 

SRP) dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP? 

a) Da, s strani SRP imam dovolj podpore in pomoči pri delu z OPP. 

b) S strani SRP imam podporo pri delu z OPP, vendar bi je lahko bilo še več. 

c) Ne, podpore in pomoči SRP pri svojem delu sploh nisem deležen/na. 

d) S strani SRP ne potrebujem nobene pomoči in podpore.  

 

13.  Bi si želeli znotraj vrtca strokovni tim/skupino, ki bi jo vodil SRP, katere namen bi bil 

pomoč in podpora vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri delu z OPP?  

a) Da. 

b) Ne. 

c) Takšno skupino že imamo. 

 

14. Kako običajno poteka komunikacija med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja s SRP v 

vrtcu? 

a) Osebno (individualno) v prostorih vrtca. 

b) V okviru timskih/skupinskih srečanj v prostorih vrtca. 

c) Po  elektronski pošti. 

d) Po   telefonu. 

e) Sploh ne komuniciramo. 

f) Drugo: _____________________. 

 

15. Kako pogosto komunicirate s SRP?  

a) Vsakič, ko pride SRP na defektološko uro z OPP. 

b) Redno, tudi izven osebnih srečanj s SRP.  

c) Občasno, le pri nekaterih obiskih, a želel/a bi si več komunikacije s SRP. 

d) Nikoli. 
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16. Kako pogosto bi želeli, da bi se timsko srečevali s SRP? 

a) Vsak dan 

b) Večkrat na teden  

c) Enkrat na teden 

d) Enkrat na dva tedna. 

e) Enkrat na mesec. 

f) Enkrat na 2 do 3 mesece. 

g) Ob polletju. 

h) Drugo: _______________________________________________________________. 

 

 

17. Katere vsebine in procese  si želite,  da bi  bili v strokovnem timu/skupini prisotni? 

Obkrožite lahko več odgovorov. 

a) izmenjevanje koristnih informacij in izkušenj pri delu z OPP. 

b) pregledovanje in diskutiranje ob  strokovni literaturi (različni članki, video posnetki ipd.). 

c) priprava individualiziranega programa (IP). 

d) iskanje primernih rešitev za določen problem. 

e) spoznavanje in učenje različnih strategij in metod za delo z OPP. 

f)  seznanjanje z različnimi dejavnostmi in pripomočki za delo z OPP. 

g) ustvarjanje (priprava, oblikovanje) lastnih pripomočkov in gradiv za OPP. 

h) načini rokovanja z OPP. 

i) komunikacija s starši OPP. 

j) Drugo: _____________________________________. 

 

18. Prosim, da navedete še kakšne želje, mnenja in pričakovanja v zvezi s sodelovanjem  

SRP pri delu z otroki s posebnimi potrebami, ki jih v preteklih odgovorih niste mogli izraziti? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2:  Ocene zadostnosti lastnega strokovnega znanja za delo z OPP 

  

Ocena zadostnosti lastnega strokovnega znanja za delo z 

OPP v skupini 
f f % 

Nimam nobenega strokovnega znanja za delo z OPP. 10 9,7 

Imam nekaj strokovnega znanja za delo z OPP, vendar bi 

si ga želel/a še več. 
76 73,8 

Imam veliko strokovnega znanja za delo z OPP, vendar ga 

je potrebno vedno nadgrajevati. 
17 16,5 

Skupaj 103 100 

 

PRILOGA 3: Mnenje strokovnih delavcev glede podpore in pomoči s strani SRP pri delu 

z OPP 
 

Ali menite, da imate s strani SRP dovolj 

podpore in pomoči pri delu z OPP? 
f f % 

Da, s strani SRP imam dovolj podpore in 

pomoči pri delu z OPP. 
19 19,0 

S strani SRP imam podporo pri delu z OPP, 

vendar bi je lahko bilo še več. 
64 64,0 

Ne, podpore in pomoči SRP pri svojem delu 

sploh nisem deležen/na. 
17 17,0 

Skupaj 100 100,0 
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PRILOGA 4: področja dela z OPP na katerih bi strokovni delavci želeli dodatno 

znanje, pomoč in usmerjanje 

 

 Odgovori Odstotek 

primerov N Odstotek 

Področjih dela z OPPa 

Na področju 

prepoznavanja 

posamezne ovire 

oziroma primanjkljaja 

pri otroku. 

69 18,4% 68,3% 

Na področju 

poznavanja značilnosti 

posamezne ovire 

oziroma primanjkljaja 

pri otroku. 

59 15,8% 58,4% 

Na področju 

vključevanja OPP med 

vrstnike. 

43 11,5% 42,6% 

Na področju 

iskanja/priprave 

ustreznih dejavnosti za 

OPP. 

80 21,4% 79,2% 

Na področju rokovanja 

z OPP (ustrezni prijemi 

gibalno oviranega 

otroka ipd.). 

63 16,8% 62,4% 

Na področju pravilnega 

načina komunikacije s 

straši OPP. 

37 9,9% 36,6% 

Na področju 

sodelovanja in 

komunikacije v 

strokovni skupini. 

23 6,1% 22,8% 

Skupaj 374 100,0% 370,3% 
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PRILOGA 5: Število področij na katerih si strokovni delavci želijo dodatno znanje, 

pomoč in usmerjanje pri delu z OPP 
 

Število PODROČIJ na katerih bi si anketirani 

želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje 

f f % 

Eno področje 3 3,0 

Dve področji 23 22,8 

Tri področja 31 30,7 

Štiri področja 19 18,8 

Pet področij 7 6,9 

Šest področij 5 5,0 

Sedem področij 13 12,9 

Skupaj 101 100,0 

 

PRILOGA 6: Oblika komunikacije med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja ter SRP 

v vrtcu 
 

 Odgovori Odstotek 

primerov N Odstotek 

Potek 

komunikacijea 

Osebno (individualno) 

v prostorih vrtca. 
71 51,8% 74,0% 

V okviru 

timskih/skupinskih 

srečanj v prostorih 

vrtca. 

57 41,6% 59,4% 

Po  elektronski pošti. 4 2,9% 4,2% 

Po telefonu. 4 2,9% 4,2% 

Sploh ne 

komuniciramo. 
1 0,7% 1,0% 

Skupaj 137 100,0% 142,7% 
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PRILOGA 7: Pogostost komunikacije s SRP 
 

Kako pogosto komunicirate s SRP? f f % 

Vsakič, ko pride SRP na defektološko uro 

z OPP. 

68 70,8 

Redno, tudi izven osebnih srečanj s SRP. 16 16,7 

Občasno, le pri nekaterih obiskih, a 

želel/a bi si več komunikacije s SRP. 

11 11,5 

Nikoli. 1 1,0 

Total 96 100,0 

 

PRILOGA 8: Želja po strokovni skupini/timu znotraj vrtca 
 

Bi si želeli znotraj vrtca strokovni tim/skupino, ki bi jo 

vodil SRP, katere namen bi bil pomoč in podpora 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri delu z OPP? 

f f % 

Da. 88 88,9 

Ne. 2 2,0 

Takšno skupino že imamo. 9 9,1 

Skupaj 99 100,0 

 

PRILOGA 9: Pogostost timskega srečevanja med strokovnimi delavci in SRP 
 

Kako pogosto bi želeli, da bi se timsko srečevali s SRP? f f % 

Večkrat na teden 5 5,2 

Enkrat na teden 14 14,6 

Enkrat na dva tedna 13 13,5 

Enkrat na mesec 48 50,0 

Enkrat na dva do tri mesece 13 13,5 

Ob polletju 1 1,0 

Drugo: 2 2,1 

Skupaj 96 100,0 
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PRILOGA 10: Stolpični grafikon povezanosti spremenljivk delovna doba in mnenje 

pedagogov o tem ali imajo dovolj podpore in pomoči pri delo z OPP 
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PRILOGA 11: Stolpični grafikon povezanosti spremenljivk delovna doba in število 

področij na katerih bi si anketirani želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje  
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PRILOGA 12: Stolpični grafikon povezanosti spremenljivk delovna mesto in število 

področij na katerih bi si anketirani želeli dodatno znanje, pomoč in usmerjanje 
 

 

 

PRILOGA 13: Hi kvadrat test pri preverjanju hipoteze H2 

 

 Vrednost Df Asimptopska 

signifikanca (2-

stranska) 

Pearsonov hi kvadrat 13,083a 2 ,001 

Razmerje verjetnosti 14,456 2 ,001 

Asociacija »linearna z 

linearno« 
11,012 1 ,001 

N od veljavnih 

primerov 
100 

  

a. 0 polj (0,0%) ima pričakovano število manj kot 5.  

Minimalno pričakovano število je 8,50. 
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PRILOGA 14: Hi kvadrat test pri preverjanju hipoteze H4 

 

 Vrednos

t 

df Asimptopska 

signifikanca 

(2-stranska) 

Pearsonov hi kvadrat 9,935a 2 ,007 

Razmerje verjetnosti 10,768 2 ,005 

Asociacija »linearna z 

linearno« 
9,732 1 ,002 

N od veljavnih 

primerov 
101 

  

a. 0 polj (0,0%) ima pričakovano število manj kot 5. 

Minimalno pričakovano število je 8,66. 

 


