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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu sem se osredinila na rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim 

profesionalnim razvojem. Diplomsko delo sem razdelila na dva večja sklopa, na teoretični in 

empirični del. 

V teoretičnem delu sem sprva opredelila rezilientnost in njeno povezavo z varovalnimi 

dejavniki ter dejavniki tveganja. Predstavila sem razvoj teorije rezilientnosti in njen pomen v 

vrtcu. Zatem sem definirala pojem profesionalnega razvoja, podala njegove značilnosti in 

dejavnike, opisala tri različne modele profesionalnega razvoja in predstavila njihove 

pomanjkljivosti. Na koncu teoretičnega uvoda sem opisala povezavo vzgojiteljeve 

rezilientnosti z njegovim profesionalnim razvojem. 

Glavni cilj raziskave, ki sem jo izvedla, je ugotoviti, kako vzgojiteljice predšolskih otrok 

zaznavajo svojo rezilientnost in katero področje rezilientnosti je pri njih najmočneje izraženo 

ter katero najšibkeje. Skušala sem tudi ugotoviti, ali obstaja razlika med rezilientnostjo 

vzgojiteljic na različnih stopnjah profesionalnega razvoja. Za vzorec raziskovanja sem si izbrala 

vzgojiteljice drugega starostnega obdobja iz različnih vrtcev v Sloveniji. Rešile so Lestvico 

osebnostne prožnosti, ki sta jo sestavila Connor in Davidson (2001, 2013, 2015). 

Ugotovila sem, da se vzgojiteljice zaznavajo kot rezilientne, saj imajo pogosto občutek nadzora 

nad svojim življenjem in so pogosto hitro prilagodljive, ne glede na ovire, s katerimi se 

srečujejo. Pri sebi kot najmočneje izraženo zaznavajo področje doživljanja nadzora nad 

dogajanjem, najšibkeje pa področje duhovnosti. Ugotovila sem tudi, da med vzgojiteljicami, ki 

se nahajajo na različnih stopnjah profesionalnega razvoja, ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik v zaznavanju lastne rezilientnosti. 

Na podlagi teh ugotovitev so v zaključku diplomskega dela podana izhodišča za nadaljnje 

raziskave, ki bi s svojimi rezultati pripomogle k boljši osveščenosti družbe o pomenu 

rezilientnosti. 

 

Ključne besede: rezilientnost, profesionalni razvoj, modeli profesionalnega razvoja, vzgojitelj, 

vrtec. 

  



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The main research subject of my bachelor thesis is resilience in a connection with professional 

development of preschool teachers. I have divided the thesis in two larger parts; theoretical and 

empirical. 

In the theoretical part I defined the characteristics of resilience and connection with its 

protection and risk factors. I presented the development of resilience theory and its role in 

kindergarten education. Next I explained the concept of professional development, highlighted 

its characteristics and factors, described three different models of professional developments 

and also presented its shortcomings. In the conclusion of the theoretical part I defined the 

connection between preschool teachers' resilience and their professional development. 

The key point of my interest was the preschool teachers' perception of resilience. I  wanted to 

find out which factor of resilience is the most and the least common, and whether there is a 

connection between preschool teachers' professional development and their resilience. The 

sample group of my research were the preschool teachers of the second age period from 

different Slovenian kindergartens. They were asked to solve the Connor-Davidson Resilience 

Scale (2001, 2013, 2015). 

I have established that preschool teachers generally consider themselves as resilient. They often 

control their life and are frequently quickly adjustable, regardless of obstacles that appear. The 

area they perceive most strongly is their controlling of the work environment, while the least 

important factor in this regard is spiritual development. The research has also shown that the 

difference in the stages of professional development among the preschool teachers does not 

have a statistically important influence on their resilience level. 

Due to the findings, the conclusion of my bachelor thesis offers the starting point for the further 

researches, with which results we could provide the public informed about the importance of 

resilience. 

 

Key words: resilience, professional development, models of professional development, 

preschool teachers, kindergarten. 
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UVOD 

 

Današnja družba živi v svetu, ki se nenehno spreminja, spremembe na trgu in v družbi pa silijo 

tako posameznike kot organizacije, v katerih delajo, da se prilagajajo in odzivajo na te 

spremembe (Peček, 2003). Hitre spremembe se odražajo tudi v poklicu vzgojitelja predšolskih 

otrok. Zaradi odgovornosti, ki jo predstavlja njihov poklic, se od njih pričakuje, da se bodo v 

novih situacijah hitro znašli in svoje delo opravili čim bolj kakovostno. 

Poklic vzgojitelja je delo, ki je obdano z mnogimi stresorji in zato ga uvrščamo med najbolj 

zahtevne poklice (Day, Edwards, Griffiths in Gu, 2011). Zaradi pomena in odgovornosti, ki ju 

imajo za razvoj otrok, ima družba do vzgojiteljev vedno večja pričakovanja in posledično 

morajo prenašati vse večje pritiske. Ob tem se pričakuje, da se bodo znali soočati s svojimi 

težavami in da bodo nepredvidljive dogodke vzeli kot izziv ter jih temu primerno razreševali. 

Pričakuje se, da bodo rezilientni, kar pomeni, da bodo prožni in odporni na ovire, probleme in 

stiske, s katerimi se bodo srečevali v svojem življenju (Bouillet, Pavin Ivanec in Milijević 

Riđički, 2014). 

Da bi svojo poklicno vlogo čim bolje opravljali, je potrebno posebno pozornost nameniti tudi 

profesionalnemu razvoju vzgojiteljev predšolskih otrok. Posamezniki, ki bodo skrbeli za svoj 

profesionalni razvoj, natančno vedo, kakšna je njihova poklicna vloga, kakšne so njihove 

potrebe in kaj se od njih pričakuje (Peček, 2003). Posledično bodo svoje delo opravljali bolj 

kakovostno, saj se bodo pravočasno odzivali na spremembe, s katerimi se bodo srečevali v 

svojem poklicu. 

V teoretičnem delu svojega diplomskega dela sem opredelila pojem rezilientnosti, opisala njen 

razvoj ter dejavnike tveganja in varovalne dejavnike. Predstavila sem profesionalni razvoj, 

opisala modele profesionalnega razvoja in njihove pomanjkljivosti. Osredinila sem se tudi na 

pomen rezilientnosti v vrtcu in njeno povezavo s profesionalnim razvojem vzgojiteljev. 

Z empirično raziskavo bom skušala ugotoviti, kako vzgojitelji zaznavajo svojo rezilientnost in, 

ali obstaja povezava med profesionalnim razvojem vzgojiteljev in njihovo rezilientnostjo. 
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1 OPREDELITEV REZILIENTNOSTI 

V najširšem smislu je beseda rezilienten sopomenka za dobro prilagoditev ne glede na 

okoliščine. V preteklosti so verjeli, da je rezilientnost prirojena lastnost, vendar danes 

verjamemo drugače (Kiswarday, 2013). Rezilientnost je splošen mehanizem, ki se vzpostavlja 

kot kompleksen, z značilnostmi posameznika in okolja opredeljen učno-odnosni proces, ki 

omogoča življenjsko prožnost ter odpornost v kritičnih in prelomnih situacijah. Posameznika 

spodbuja k hitri normalizaciji stanja in omogoča učinkovit proces nadaljnjega razvoja 

(Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). Predstavlja enega izmed ključnih mehanizmov za 

človekov obstoj (Kiswarday, 2011). O rezilientnosti lahko govorimo, kadar sta izpolnjena dva 

pogoja. Prvi zahteva prisotnost hudih ali dolgotrajnih težav, stisk in nevarnosti, drugi pa 

pozitivni odgovor na za posameznika neugodne situacije, kar preprečuje njegovo nadaljnjo 

ogroženost oziroma zmanjšuje škodo (Masten in Obradović, 2006). Teorija rezilientnosti se 

usmerja v močna področja in išče dejavnike, ki dodatno okrepijo posameznikovo učenje, 

delovanje potencialov, želeno vedenje, uspešnost in premagovanje ovir (Kiswarday in Valenčič 

Zuljan, 2015). Nekateri avtorji (Masten, Burt, Roisman, Obradović, Long in Tellegen, 2004, v 

Kiswarday, 2013) rezilientnost opredeljujejo kot zmožnost pozitivnega odziva posameznika na 

težke situacijske, dlje časa trajajoče ali bistveno spremenjene okoliščine. Naslednja opredelitev 

se glasi, da je to gonilo, ki človeka pripravi, da se opre na notranje in/ali zunanje vire moči in 

se s samouravnavanjem, učenjem, spreminjanjem in/ali preseganjem konstruktivno spopade z 

reševanjem težav (Masten, Herbers, Cutuli in Lafavor, 2008, v Kiswarday, 2013). A. Pratiwi 

(2011) pojem rezilientnosti opredeljuje kot proces in zmožnost uspešnih prilagoditev kljub 

tveganim oziroma ogrožajočim okoliščinam in kot sposobnost okrepiti se s pomočjo notranjih 

moči ter tako prebroditi življenjske izzive. Spodbujanje rezilientnosti je potrebno že v času 

otroštva, pri čemer ima glavno vlogo družina, vzgojno-izobraževalne institucije, prijatelji in 

širša skupnost (Pratiwi, 2011). 

Znanstveno preučevanje pojma rezilientnosti se je v svetu začelo oblikovati v drugi polovici 

prejšnjega stoletja, v slovenskem raziskovalnem prostoru pa se je preučevanje pojma šele 

začelo. Zatorej pri nas še nimamo točne teoretične opredelitve prevoda rezilientnosti. Trenutno 

pojem rezilientnosti v slovenski jezik prevajamo kot človekova življenjska odpornost in 

prožnost. Beseda življenjska se je uveljavila zaradi mogoče prisotnosti v vseh življenjskih 

obdobjih, odpornost, ker kaže posameznikov upor proti stresnim dejavnikom, saj je posameznik 

pripravljen razreševati težave in se ne vda v usodo ter prožnost, ker posameznik vzpostavi 

mehanizme, ki mu omogočajo, da se postavi v aktiven položaj in rešuje neugodne situacije. 
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Posameznik je prav tako usmerjen v čim bolj uspešno nadaljevanje svojih življenjskih nalog in 

ciljev (Kiswarday, 2012, 2013). 

Rezilientnost delimo na pet področij. Prvo izmed njih je področje doživljanja nadzora nad 

dogajanjem, ki pomeni, da ima posameznik ob sebi osebo, ki mu je v pomoč v kriznih situacijah 

in ima prav tako občutek nadzora nad svojim življenjem. Drugo je področje pozitivnega 

spoprijemanja s spremembami in doživljanja varnosti v odnosih. Posamezniki, ki pri sebi to 

področje močno zaznavajo, se hitro prilagodijo na spremembe in uspešno spoprimejo z vsako 

situacijo. Kot tretje je področje zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami, kar pomeni, da je 

oseba sposobna obvladovati neprijetna čustva in da se zanaša na intuicijo. Četrto področje je 

področje kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti. Če posameznik to področje močno 

zaznava, pomeni, da se ne vda, tudi ko situacija deluje brezupna, ima rad izzive in je ponosen 

na svoje dosežke. Zadnje je področje duhovnosti. Oseba verjame v usodo ali boga in verjame, 

da se vse zgodi z razlogom (Connor in Davidson, 2003).  

Oseba, ki je rezilientna, se nagiba k pozitivni samopodobi in je optimistična glede prihodnosti. 

Prav tako je sposobna organizirati svoje življenje in se soočati z življenjskimi izzivi. Ima 

občutek samoučinkovitosti, sposobnost socialnega vključevanja in reševanja problemov ter na 

življenje gleda iz zdrave in realne perspektive (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, Martinussen, 

2003; Pratiwi, 2011). 

Da bi se lahko posameznik čim bolj rezilientno odzval na življenjske dogodke, polne izzivov 

in sprememb, je potrebno, da razvije sistem varovalnih dejavnikov, ki mu bodo v oporo pri 

konstruktivnem reševanju težav (Kiswarday, 2012). 

2 DEJAVNIKI TVEGANJA IN VAROVALNI DEJAVNIKI 

V času reševanja težkih in bistveno spremenjenih okoliščin se človek opre na svoja znanja in 

spretnosti ter notranje in zunanje vire moči. Njegove sposobnosti in podpora, ki jo prejema od 

okolja, so opredeljeni kot varovalni dejavniki. Z njimi posameznik blaži stopnjo tveganja. Poleg 

varovalnih dejavnikov so prisotni mnogi dejavniki tveganja, ki povečujejo možnost težav in 

stisk. Prisotnost dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov vpliva na posameznikovo 

splošno delovanje in pojmovanje samega sebe. Za povečevanje njegove odpornosti in prožnosti 

je potrebno ustvarjati pogoje, v katerih so vzpostavljeni varovalni dejavniki in pogoje, ki 

omogočajo zmanjšanje prisotnosti dejavnikov tveganja (Masten idr., 2008, v Kiswarday, 2011). 
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Nekateri avtorji (Grotberg, 1999, Clay in Silberberg, 2004, Masten idr., 2008, v Kiswarday, 

2012) so ugotovili, da so pri vsakem posamezniku prisotni tako varovalni dejavniki kot 

dejavniki tveganja. Na oboje lahko vplivamo in oboji so spremenljivi (Kiswarday, 2012). 

V nadaljevanju bom sprva na splošno predstavila varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, ki 

so značilni za večino ljudi, in se nato osredinila na dejavnike tveganja in varovalne dejavnike 

pri otroku, mladostniku in vzgojitelju. 

2.1 DEJAVNIKI TVEGANJA 

Pod dejavnike tveganja uvrščamo tiste dejavnike, katerih prisotnost povečuje verjetnost 

neugodnih izidov za posameznika. Meichenbraum (2006, v Kiswarday, 2012) loči naravne in 

od človeka povzročene dejavnike tveganja. Med naravne uvršča potrese, poplave in druge 

naravne nesreče, med od človeka povzročene pa različne oblike nasilja (telesno, psihično, 

spolno in medvrstniško), izpostavljenost družinskemu nasilju, kriminalnim dejanjem, 

posledicam zasvojenosti od alkohola in drugih prepovedanih substanc. 

Prisotnost dejavnikov tveganja pri otroku otežuje njegovo celostno napredovanje v razvoju, 

njihova dolgotrajnost pa ovira njegovo celostno delovanje in kasneje učno uspešnost. Dejavniki 

tveganja pri otrocih in mladostnikih lahko izvirajo iz njih samih (nivo intelektualnih 

sposobnosti, bolezni, primanjkljaji), njihovega družinskega oziroma skrbniškega okolja 

(revščina, nasilje, ločitev, smrt, odvisnost) ali vrtčevskega oziroma šolskega okolja 

(neuspešnost, zasmehovanje, neprimerni poučevalni pristopi, menjave vrtčevskega/šolskega 

okolja) (Kiswarday, 2012). Pri tem imajo vzgojitelji in učitelji, ki se pri svojem delu zavzemajo 

za ustvarjanje čim boljših pogojev za otrokovo učenje in osebnostni razvoj, pomembno vlogo 

pri prepoznavanju dejavnikov tveganja pri otrocih in ustreznem reševanju ter preprečevanju le 

teh. Otroci in mladostniki so namreč zaradi težav in stisk, s katerimi se srečujejo, izredno 

ranljiva skupina, zato je toliko bolj pomembno, da jim odrasla oseba nudi brezpogojno in 

vztrajno oporo (Kiswarday, 2011). 

Dejavniki tveganja za odrasle vzgojitelje vključujejo morebitno travmo iz otroštva, izolacijo in 

depresijo, prav tako slab zaslužek, težavnost ohranjanja spodbudnega ozračja v skupini otrok 

in pomanjkanje podpore iz delovnega okolja. Zahtevnost upravljanja skupine otrok vodi v 

negativne vplive tako na vzgojitelja kot na otroke (na njihov razvoj in učenje). Velik dejavnik 

tveganja za vzgojitelja predšolskih otrok predstavlja dojemanje njegovega poklica kot manj 
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profesionalnega od drugih v okolju, nezadostno sporazumevanje s kolektivom, starši in 

nadrejenimi, nejasne delovne obveznosti, dolga delovna doba, administrativno delo in 

pomanjkljivo usposabljanje (Poyner, 2016). 

2.2 VAROVALNI DEJAVNIKI 

Varovalni dejavniki predstavljajo vse dejavnike in procese, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 

vpliv učinkov dejavnikov tveganja. Z izogibanjem dejavnikom tveganja oziroma vplivanjem 

na zmanjševanje tveganja, ki ga povzročajo stiske, motnje ali ovire v posameznikovem razvoju, 

delujejo kot pomoč oziroma podpora pri pozitivnem razvoju posameznika (Kiswarday, 2012). 

Masten in Coatsworth (1998, v Kiswarday, 2013) sta varovalne dejavnike, ki spodbujajo 

rezilientno vedenje, glede na izvor razdelila v tri skupine. V prvo skupino sodijo osebnostne 

značilnosti otrok in mladostnikov (dobre intelektualne zmožnosti, temperament, dobre socialne 

spretnosti, pozitivno samospoštovanje, verovanje/duhovnost, samozaupanje), v drugo 

značilnosti družin, iz katerih prihajajo (tesna medsebojna povezanost z vsaj enim družinskim 

članom, ugoden socialno-ekonomski status družine, povezanost ožje družine s širšim 

družinskim okoljem, vzgojni slog staršev, kjer prevladujeta toplina in visoka pričakovanja) in 

v tretjo značilnosti njihovega širšega okolja (povezanost posameznika z društvi in 

organizacijami v širšem okolju, možnost kakovostnega šolanja, naklonjenost okolja k 

vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu sodelovanju). V. Kiswarday (2012) obenem 

poudarja, da najpomembnejši in najučinkovitejši varovalni dejavnik za otroka in mladostnika 

predstavlja trden odnos z odraslo osebo, ki v otroku gradi občutek medsebojnega zaupanja, 

skrbi, pripadnosti in odgovornosti. 

Za vzgojitelje kljub mnogim, v predhodnem podpoglavju naštetim dejavnikom tveganja, 

obstaja veliko število varovalnih dejavnikov, ki jim pomagajo prebroditi tveganja, stres in 

izgorelost v njihovem poklicu. Mednje N. B. Poyner (2016) uvršča samoučinkovitost, 

ravnotežje med poklicem in domom, podporo, ki so je pedagoški delavci deležni od sodelavcev 

in nadrejenih ter socialne in emocionalne kompetence.  

Samoučinkovitost je lastnost, ki velja za predpogoj razvoja vzgojiteljeve rezilientnosti. 

Avtorice D. H. Gebbie, D. Ceglowski, L. K. Taylor in J. Miels (2012, v Poyner, 2016) trdijo, 

da je samoučinkovitost značilnost, ki je pogosto spregledana in podcenjena. V delovnem okolju, 

polnem izzivov, samoučinkovitost vzgojitelja pride toliko bolj do izraza, saj je močno 

preizkušana. Le ta je prav tako pomembna v okolju, kjer primanjkuje podpore, spodbujanja in 
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uspešnih odnosov v kolektivu (Poyner, 2016). Prisotnost samoučinkovitosti je zelo pomembna, 

saj močno vpliva na vzgojiteljevo kariero, v kateri mu pomaga premagati ovire in težave, saj le 

ta verjame v svoje lastne sposobnosti, ima nadzor nad lastnim delovanjem in življenjskimi 

dogodki. Posamezniki, ki sami sebe dojemajo kot samoučinkovite, svoje neuspehe pripisujejo 

nezadostnemu trudu in ne lastnim nizkim sposobnostim, imajo radi izzive, oblikujejo močno 

predanost svojim aktivnostim in interesom in si hitro opomorejo od razočaranj in neuspehov 

(Cherry, 2017). 

Ravnotežje med domom in delom pomembno vpliva na dobro počutje posameznika, ko je v 

okolju izven doma, kar pripomore k večjemu zadovoljstvu pri delu tudi v neugodnih okoliščinah 

(Boyd, 2013, v Poyner, 2016). Pri tem podpora uprave in sodelavcev nosi ključen pomen. 

Njihova podpora in spodbuda vzgojiteljem pomaga soočati se s težavami in ustvarjati 

spodbudno ozračje. Vsa kolegialna skupnost skupaj gradi pravila, načela in učinkovito 

organizacijo, ki spodbuja vzgojiteljevo rezilientno vedenje (Poyner, 2016). 

Vzgojitelji, ki so socialno in čustveno kompetentni, so bolj nagnjeni k rezilientnost, saj so 

zmožni ohranjanja večjega obsega izražanja čustev in ne prikrivajo čustev ter občutkov. 

Socialno kompetenten posameznik nima težav z vključevanjem v družbo in se zaveda, kako 

kreirati in ohranjati odnose z drugimi (Poyner, 2016). 

3 ZGODOVINA RAZVOJA REZILIENTNOSTI 

Preučevanje rezilientnosti se je začelo šele v drugi polovici prejšnjega stoletja, ko so pričeli 

preučevati otroke, rojene v visoko tveganih okoliščinah na otoku Kauai na Havajih. 

Raziskovalka Emmy E. Werner je skupaj s pediatri in psihologi preiskovala dejavnike tveganja, 

varovalne dejavnike in stresne situacije v življenju teh otrok (Poyner, 2016). Za tem se je 

raziskovanje rezilientnosti razširilo na vsa področja človekovega udejstvovanja (Kiswarday in 

Valenčič Zuljan, 2015). V psihologiji se je pojem rezilientnosti pojavil šele po letu 1970, ko so 

poskušali odkriti razlog za uspešen razvoj otrok, ki so preživeli težko otroštvo (na primer 

duševne bolezni staršev, nasilje in konflikti v družini, revščina). Na podlagi raziskav so 

definirali, da je rezilientnost zmožnost prilagoditve posameznika kljub kritičnim dogodkom 

(Price, Mansfield in McConney, 2012). V razvoju rezilientnosti so se ustvarili štirje vali 

raziskovanja, ki jih bom opisala v nadaljevanju (Kiswarday, 2013). 
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3.1 PRVI VAL RAZISKOVANJA REZILIENTNOSTI 

Prvi val raziskovanja rezilientnosti se usmerja predvsem v opredeljevanje, prepoznavanje in 

merjenje rezilientnosti (Kiswarday, 2013). Zgodnje raziskave na področju rezilientnosti so bile 

bolj opisne narave, usmerjale so se v prepoznavanje »neranljivih« otrok, ki so se kljub težkim 

in tveganim življenjskim pogojem uspeli  prilagoditi življenjskemu okolju. Navkljub kritičnim 

situacijam so bili zadovoljni in uspešni. Študije so bile sprva usmerjene v ugotavljanje 

osebnostnih značilnosti »rezilientnih otrok«, šele kasneje v vzroke (družina, šola, lokalna 

skupnost), ki so pogojevali njihovo odpornost in prožnost. Rezultati teh raziskav so vplivali na 

spremembo pojmovanja rezilientnosti kot sposobnosti, ki je pogojena z individualnimi 

osebnostnimi značilnostmi posameznika. Začeli so prepoznavati varovalne dejavnike v okolju 

in njihovo povezanost s pozitivnim odzivom na kritične situacije. Glede na izvor so varovalne 

dejavnike razvrstili v tri ključne skupine: osebnostne značilnosti otrok, značilnosti družin, iz 

katerih izvirajo in značilnosti njihovega širšega okolja (Kiswarday, 2012). Masten in 

Coatsworth (1998, Kiswarday, 2012) sta oblikovala seznam ključnih varovalnih dejavnikov: 

Tabela 1: Seznam ključnih varovalnih dejavnikov, ki spodbujajo rezilientnost, glede na njihov 

izvor (Masten in Coatsworth, 1998, v Kiswarday, 2012) 

Vir varovalnega dejavnika Značilnosti rezilientnih otrok 

V posamezniku - dobre intelektualne sposobnosti 

- nekonflikten temperament 

- dobro razvite socialne spretnosti 

- strategije reševanja problemov 

- samoučinkovitost 

- samozavest 

- pozitivno samospoštovanje 

- talentiranost 

- vera, duhovnost 

V družini - tesna povezanost z vsaj enim 

družinskim članom 

- družinska dinamika 

- topli starši z visokimi pričakovanji 

- dober socioekonomski status 
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- povezava z razširjenimi družinskimi 

člani 

V lokalnem okolju - povezava s prosocialnimi odraslimi 

izven družine 

- povezanost s prosocialnimi društvi in 

organizacijami 

- vključenost v učinkovito šolo 

3.2 DRUGI VAL RAZISKOVANJA REZILIENTNOSTI 

V drugem valu raziskovanja rezilientnosti so strokovnjaki (Luthar idr., 2000, Masten in 

Obradović, 2006, Curtis in Cicchetti, 2007, v Kiswarday, 2013) začeli preučevati mehanizme 

in procese, ki omogočajo in krepijo rezilientnost. Varovalnih dejavnikov niso več pojmovali 

kot danih lastnosti. Rutter (1990, v Kiswarday, 2013) je izpostavil štiri varovalne dejavnike, ki 

omogočajo sprožitev varovalnih procesov in povečujejo njihovo učinkovitost. To so: 

─ Maksimalna zaščita otroka pred škodljivim delovanjem in zmanjšanje škode, ki jo 

povzročajo dejavniki tveganja. 

─ Vključevanje varovalnih dejavnikov, ki vplivajo na zmanjševanje možnosti za 

negativno verižno reakcijo dejavnikov tveganja. 

─ Izboljšanje otrokove samopodobe in samoučinkovitosti z razvojem in krepitvijo 

kompetenc ter spretnosti za uspešno reševanje problemov. 

─ Zagotavljanje številnih priložnosti in možnosti izbire, ki spodbujajo celostni razvoj 

osebnosti. 

E. Grotberg (1997, v Kiswarday, 2011) trdi, da gre pri rezilientnem posamezniku za interakcijo 

njegovih notranjih varovalnih dejavnikov (osebni viri moči), zunanjih zaščitnih dejavnikov (viri 

zunanje moči in podpore) in osebnih ter medosebnih veščin posameznika. Vsi trije sistemi se v 

procesu medsebojne interakcije vzajemno gradijo, dopolnjujejo in ustvarjajo pogoje za 

kakovostnejši in trajnejši osebnostni razvoj posameznika. V nadaljevanju bom podrobneje 

opisala vsak sistem posebej. 

─ Notranji dejavniki: posameznik je usmerjen v izgrajevanje lastne samozavesti, 

samopodobe, odgovornosti in samostojnosti. Njegovo doživljanje osebnih virov moči 

se kaže v prepričanjih o tem, kdo je. Na vprašanja o lastni identiteti si odgovarja s 



9 
 

pomočjo opazovanja, doživljanja in interpretacije lastne interakcije z okoljem in 

povratnimi informacijami iz okolja. 

─ Viri moči in podpore v okolju: temelj zaupanja in občutek varnosti posamezniku 

predstavlja šola, vrstniki, družina in skupnost, v kateri se giblje. Še posebej v času 

odraščanja ima podpora v okolju velik pomen za otroka. Občutek varnosti bo lažje 

začutil v strukturiranem okolju, kjer so jasno dogovorjene meje in pričakovanja ter se 

počuti sprejetega in potrebnega. 

─ Osebne in medosebne spretnosti in znanja: izgrajevanje lastne iniciativnosti in 

učinkovitosti temelji na razvijanju osebnih in medosebnih spretnosti in znanju, s 

katerimi razvija kompetentnost (Grotberg, 1997, v Kiswarday, 2011). 

3.3 TRETJI VAL RAZISKOVANJA REZILIENTNOSTI 

Raziskovalci v tretjem valu raziskovanja rezilientnosti so si prizadevali za interdisciplinarno 

konceptualizacijo programov za preventivno spodbujanje rezilientnosti. Pričel se je graditi most 

med teorijo in prakso. Prišlo je do spoznanj, da z delovanjem na določen aspekt otrokovega 

življenja lahko vplivamo na drugega v pozitivni oziroma negativni smeri. Raziskovalci (Benard 

in Marshall, 1999, v Kiswarday, 2012) so se iz usmerjenosti v odpravljanje težav osredinili na 

razvoj potencialov in spodbujanje rezilientnosti. Poudarjati so začeli, da je v šoli potrebno 

zagotavljanje kakovostne kulture in klime, komunikacije, ki spodbuja sožitje, skrbne odnose, 

ki spodbujajo participacijo in vzpostavljajo partnersko sodelovanje med družino, šolo in 

lokalnim okoljem (Kiswarday, 2013). A. S. Masten in Roisman (2005) sta ugotovila, da je 

potrebna čim zgodnejša identifikacija največjih dejavnikov tveganja in uvajanje zgodnjih 

intervencijskih programov, predvsem pa skrb za preventivno vzpostavljanje ustreznih 

varovalnih dejavnikov in sistemov pomoči ter podpore, kar bi mladostnikom pomagalo pri 

izkazovanju sposobnosti v smeri uspešnega vključevanja v družbo in opravljanju razvojnih 

nalog. 

Posameznikove kompetence v kritičnih situacijah veljajo za pomemben varovalni dejavnik. V 

tretjem valu raziskovanj teorije rezilientnosti so kompetence opredelili kot rezultat pozitivne 

interakcije med posameznikom (notranji viri moči) in njegovim okoljem (zunanji viri moči). 

Njegove kompetence so bolj raznolike in trdne v primerih, ko ima posameznik več možnosti za 

vključevanje v razpoložljive in kakovostne zunanje dejavnike. Za delavce v vzgojno-

izobraževalnih sistemih je potrebno, da se namesto osredinjenja na težave in pomanjkljivosti 
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otrok osredinijo na njihove zmožnosti in potenciale ter samim sebi zagotovijo vire moči v 

okolju (Kiswarday, 2013). 

3.4  ČETRTI VAL RAZISKOVANJA REZILIENTNOSTI 

V četrtem valu preučevanja rezilientnosti so Luthar in drugi (2000, v Kiswarday, 2012) 

raziskovali nevrokognitivna in endokrinološka načela rezilientnosti. Integrativne študije načelo 

rezilientnosti razlagajo še bolj celostno. S pomočjo raziskovalne tehnologije omogočajo 

raziskovanje interakcij med odzivanjem posameznika in delovanjem njegovega 

nevroendokrinološkega in imunskega sistema ob stresnih situacijah. Nove raziskave in 

tehnološke zmožnosti so omogočile celostno razumevanje teorije rezilientnosti. Z njihovo 

pomočjo so potrdili vpliv psihosocialnih izkušenj na delovanje možganov, ki naj bi se 

edinstveno spreminjali z vsako izkušnjo in odzivom, ki ju prejmejo iz okolja. Te mrežne 

povezave se razvijajo z namenom, da posamezniku ponudijo možnost prilagoditve za preživetje 

v stalno spreminjajočem se okolju. Raziskovalci rezilientnost razumejo kot miselno podprt 

odziv, ko posameznik na osnovi preteklih izkušenj, kompetenc in zunanjih virov prepozna in 

se zaveda možnosti za čim boljše delovanje v okolju (La Cerra, 2007, v Kiswarday, 2013). 

4 POMEN REZILIENTNOSTI V VRTCU 

Obdobje otroštva je izpostavljeno mnogim težavam, stiskam in oviram. Otroke je sicer 

nemogoče zaščititi pred problemskimi situacijami, vendar jim lahko zagotovimo vzpostavitev 

mehanizmov, ki jim bodo v pomoč pri soočanju z življenjskimi izzivi in težavami, s katerimi 

se bodo srečevali v svojem razvoju. Stisk in stresa otrok ne moremo preprečiti popolnoma, 

lahko pa jih naučimo, kako v čim večji meri razviti rezilientno vedenje (Building resilience in 

children, 2015). Razvijanje rezilientnosti je za otroke zelo pomembno, saj se bodo le tako 

zavedali svoje zmogljivosti in učinkovitosti ter bodo usposobljeni za načrtovanje in doseganje 

ciljev, sprejemanje odločitev ter tako gradili zaupanje v lastno prihodnost, kljub morebitnim 

težkim življenjskim okoliščinam (Kiswarday, 2012). 

Poznavanje značilnosti, ki otroka spodbujajo pri razvoju rezilientnosti, so vzgojitelju, ki ima 

veliko vlogo pri razvoju predšolskih otrok, v veliko pomoč. Da bo otrok razvil življenjsko 

odpornost in prožnost, si mora vzgojitelj vsakodnevno prizadevati za otrokov občutek 

sprejetosti, varnosti, zaželenosti in pripadnosti skupnosti v vrtcu. Med pomembne kazalce 

rezilientnosti sodijo tudi otrokovi stabilni odnosi z vrstniki, navezovanje socialnih stikov in 

vzdrževanje prijateljstev. Razvijanje in spodbujanje socialnih kompetenc in komunikacijskih 
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spretnosti otroku omogoča ter pomaga najti številne možnosti za reševanje problema in 

zmožnosti dogovarjanja, usklajevanja ter prilagajanja. Otrok naj bi za razvoj rezilientnosti 

pridobil zaupanje v lastno učinkovitost, kar mu lahko uspe le v okoliščinah, ki ponujajo 

možnosti za njegovo aktivno udejstvovanje in razvoj življenjskih spretnosti. Poznavanje svojih 

potencialov in šibkosti otroku omogoča presojo okoliščin, v katerih je lahko samostojen in v 

katerih potrebuje podporo ter pomoč. Prav tako je potrebno razvijanje interesov, veščin in znanj, 

ki otroku predstavljajo možnost samopotrjevanja in doživljanja uspeha, kar pripomore k dvigu 

njegove samozavesti. Vzgojiteljeva vloga pri razvijanju življenjske odpornosti in prožnosti 

otrok je tudi postavljanje ustreznih izzivov, ki spodbujajo motiviranost za učenje in sprejemanje 

sprememb v življenju (Kiswarday, 2013). 

Od otrok pa ne moremo pričakovati rezilientnega vedenja, če njihovi vzgojitelji, ki so jim za 

zgled, ne kažejo znakov rezilientnosti. Spodbujanje rezilientnosti je namreč najučinkovitejše, 

ko je posredovano z zgledom. Vzgojno-izobraževalni proces predstavlja pomemben in obsežen 

del življenja otrok, zato so vzgojitelji vpeti v mnoge problemske situacije, ovire in težave, ki so 

del otrokovega razvoja. Ravno to pa je razlog, da imajo vzgojitelji izredno veliko vlogo in 

pomen pri odzivanju otrok na tovrstne težave (Kiswarday, 2011). Pedagoški delavci v vseh 

vzgojno-izobraževalnih institucijah imajo namreč vpliv na oblikovanje okolja in pogojev, ki 

spodbujajo rezilientnost otrok in jim pomagajo pri krepitvi samozavesti, vlivanju poguma, jih 

učijo odgovornosti za njihov lasten uspeh, prevzemanja pobude, grajenja samozaupanja in 

avtonomije (Arastaman in Balci, 2013; Hall, Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford in 

Taggart, 2009). 

Rezilientnost vzgojiteljev je prav tako pomembna za razvijanje rezilientnih otrok, ki bodo 

opremljeni za konstruktivno in produktivno soočanje s številnimi nepredvidljivimi izzivi tako 

v sedanjosti kot prihodnosti (Belknap in Taymans, 2015; Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). 

Ravno zato je v zadnjem desetletju velik poudarek na raziskavah o vzgojiteljevem 

profesionalnem razvoju, ki je namenjen razvoju vzgojiteljeve rezilientnosti (Kiswarday in 

Valenčič Zuljan, 2015). Vzgojiteljeva profesionalna rast namreč močno vpliva na razvoj 

njihovih sposobnosti, samozaupanja, samostojnosti, sodelovalne naravnanosti, sposobnosti 

izbiranja in podobno (Žnidaršič, 2012). 

Nivo stresa v vzgojiteljevem poklicu je precej visok, zato je potrebno ugotavljati, kaj lahko 

storijo vzgojno-izobraževalne institucije, da okrepijo vzgojiteljevo rezilientnost, s čimer bo 

postal stres v njihovem poklicu bolj obvladljiv (Day idr., 2011). Raziskava, ki so jo izpeljali R. 
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Milijević Riđički, D. Bouillet in C. Cefai (2013, v Bouillet idr., 2014), je pokazala, da je 

potrebno spodbujati rezilientnost pri vzgojiteljih predšolskih otrok, saj prisotnost raznih 

stresorjev pri delu vzgojitelju jemlje pogum in voljo ter mu daje občutek negotovosti in 

zaskrbljenosti. 

Zelo pomembno je tudi, da je vzgojiteljeva skupnost naklonjena medsebojnemu sodelovanju, 

učenju, da posameznika podpira pri delu, da v njej vlada medsebojno spoštovanje in zaupanje, 

saj je to eden izmed najmočnejših varovalnih dejavnikov razvoja rezilientnosti. Na kratko bi 

lahko rekli, da je za spodbujanje vzgojiteljeve rezilientnosti pomembno graditi kulturo 

sodelovanja, saj je vzgojiteljev občutek rezilientnosti močno povezan z odnosi  (Kiswarday in 

Valenčič Zuljan, 2015). Potrebno je varno in skrbno učno okolje, ki postavlja realno visoka 

pričakovanja in nudi ustrezno pomoč ter podporo. Posamezniku je v takem okolju omogočena 

samostojna in aktivna udeležba ter razvoj vseživljenjskih kompetenc (Kiswarday, 2014). 

Za spodbujanje rezilientnosti so prav tako pomembna pojmovanja o poklicni vlogi, ki jih imajo 

pedagoški delavci. V okviru profesionalnega razvoja ima ob razvoju posameznikovih 

sposobnosti za pedagoško delo velik pomen tudi njegovo zadovoljstvo z delom (Vršnik Perše, 

2015). Prav tako je pomembno poznavanje značilnosti posameznih faz in dejavnikov 

profesionalnega razvoja, saj tako bolje razume samega sebe in realneje načrtuje ter presoja 

lastna in tuja ravnanja. Da bi bil vzgojitelj čim bolj rezilienten in sposoben reševati 

nepredvidljive situacije, je potrebna njegova pripravljenost za vseživljenjsko učenje in 

profesionalni razvoj. To predstavlja temelj za razvoj rezilientnosti vzgojitelja in njegove 

poklicne skupnosti (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA 

PREDŠOLSKIH OTROK 

Vzgojitelji imajo kot pedagoški delavci najpomembnejši vpliv na kakovost vzgoje in 

izobraževanja. Njihova naloga je pomoč otrokom pri razvoju sposobnosti in potencialov za 

osebnostno rast ter pridobivanje znanja in spretnosti. Za tako pomembno vlogo je vzgojiteljem 

potrebno nuditi izobraževanje, ki jim bo zagotovilo široko razgledanost, potrebne izkušnje in 

teoretična znanja (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011). Poleg začetnega 

izobraževanja je pomembno ustvarjati pogoje, ki jim bodo zagotovili nadaljnje izobraževanje 

in stalni profesionalni razvoj, saj na otroke noben faktor v vzgojno-izobraževalni instituciji ne 

vpliva bolj kot osebna in profesionalna rast vzgojitelja (Vonta, 2009). M. Valenčič Zuljan 

(2001) je profesionalni razvoj definirala kot za vzgojitelja pomemben in vseživljenjski proces. 
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V njem pedagoški delavec razvija in osmišlja svoja pojmovanja ter vnaša spremembe v svoje 

delo. Profesionalni razvoj je proces, ki se začne z začetnim izobraževanjem in zaključi z 

upokojitvijo. Vsak pedagoški delavec v svojem razvoju preide določena obdobja, ki se 

razlikujejo po vlogi, značilnostih in posledicah. Je notranji proces, ki se ga ne zavedajo vsi 

ljudje in vodi v proces samorazvoja vsakega posameznika na številnih področjih. Lahko ga 

spodbujamo in podpiramo »od zunaj«, vendar tega ni mogoče doseči tehnološko. Eden od 

temeljnih pogojev za nadaljnji razvoj profesionalnih kompetenc je zavedanje lastnega 

profesionalnega razvoja (Muršak, Javrh in Kalin, 2011).  

V grobem razlikujemo dva pristopa profesionalnega razvoja pedagoških delavcev, ki temeljita 

na epistemoloških izhodiščih, in sicer tradicionalnega in refleksivnega. Pristopa sta osnovana 

na različnem razumevanju vloge njihovega poklica in poklicnega učenja, kar se kaže v 

razlikovanju razumevanja dejavnikov, ki so potrebni za profesionalno rast posameznika 

(Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Tradicionalni pristop pedagoškega delavca razume 

kot pasiven objekt, ki ga je potrebno prisiliti k razvoju, pobuda za njegov razvoj pa prihaja od 

zunaj. Za razliko od tradicionalnega refleksivni model izhaja iz predpostavke, da je potrebno 

ugotoviti vzgojiteljevo razmišljanje o svojem poklicu in odnosu do otrok (Ivanuš Grmek, 2015). 

Tabela 2: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in refleksivnim modelom 

profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) 

Dejavniki Tradicionalni pristop Refleksivni pristop 

Pojmovanje poklicne vloge Pasiven – izvrševalec Aktiven – razmišljajoč in 

avtonomen profesionalec 

Pobuda za poklicno učenje 

in razvoj 

Od zunaj – ni vzgojiteljeva Od znotraj – vzgojiteljeva 

Usmerjenost razvoja Ravnanje 

Rutine, pridobljene po 

modelu 

Pojmovanja in ravnanja 

Rutina in refleksija 

Socialni vidik Individualni proces Sodelovalni proces 

kolegialnega učenja 

Časovna dimenzija in 

didaktična organizacija 

učenja 

Začetno izobraževanje in 

občasni seminarji za 

nabiranje novih idej 

Vseživljenjsko 

izobraževanje 

Konstruktiven pristop 
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M. Ivanuš Grmek (2015) trdi, da so pedagoški delavci bolj nagnjeni k razvijanju refleksivnega 

modela, vendar so pojmovanja tradicionalnega pristopa še vedno zelo prisotna. 

5.1  ZNAČILNOSTI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Profesionalni razvoj vzgojiteljev je pomemben dejavnik kakovostne predšolske vzgoje, zato je 

potrebno, da si vzgojitelji prizadevajo za svojo nenehno profesionalno rast, ki vpliva na 

kakovost vzgojno-izobraževalnega dela (Vonta, 2009). 

Kakovost profesionalne rasti je odvisna od uvajanja v pedagoški poklic, kakovosti nadaljnjih 

izobraževalnih programov, usposobljenosti njihovih izvajalcev, napredovanja v strokovne 

nazive in širše družbene podpore, ki je vzgojiteljem ponujena v različnih fazah profesionalnega 

razvoja. Ključen pomen za profesionalni razvoj vzgojiteljev nosi ravno podpora, ki so je 

deležni. Zavedanje, da niso prepuščeni samim sebi, in da majo možnost ter spodbudo za 

sodelovanje, v procesu profesionalnega razvoja nosi veliko vlogo (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Neprestana profesionalna rast, nenehno pridobivanje znanja in spretnosti, odprta komunikacija, 

omogočanje vzajemnega dialoga, prizadevanje za spremembe, ukvarjanje z nepredvidljivim in 

negotovim. Vse to nosi vedno večji pomen v vzgojiteljevi karieri in njegovem razvoju (Peeters 

in Vandenbroeck, 2011; Vonta, 2009). Pomembno je, da vzgojitelj spremlja nova strokovna 

spoznanja na vseh področjih svojega poklicnega delovanja, pri čemer je nujno potrebna 

izmenjava izkušenj in pogledov med vzgojitelji. Profesionalni razvoj je namreč učinkovit, kadar 

temelji na interaktivnem pristopu, v katerem se strokovni delavci učijo eden od drugega 

(Krajnc, 2014). Osebni profesionalni razvoj je tesno povezan tudi z institucionalnim razvojem. 

Klima in kultura v instituciji s svojim vplivom namreč določata možnosti za profesionalno rast 

posameznika. Potrebno je ustvarjati spodbudno okolje, ki bo podpiralo vseživljenjsko učenje 

posameznika (Muršak idr., 2011). Uspešnost profesionalnega razvoja je odvisna od grajenja 

sistemov in dejavnosti, ki so v podporo pridobivanja znanja in sposobnosti, participacije, 

avtonomnosti in ugleda poklica vzgojitelja v širši družbeni skupnosti. Ti pa so odvisni od 

stopnje aktivne participacije vzgojitelja v teh procesih, stopnje pripravljenosti vnašanja 

sprememb in novih vzorcev mišljenja, upoštevanja značilnosti učenja odraslih in demokracije, 

kar se kaže v načinu vodenja, odnosu med vsemi udeleženci, možnosti izbire ipd. (Vonta, 2005). 

C. Danielson in Mcgreal (2000) trdita, da so najbolj učinkoviti programi profesionalnega 

razvoja tisti, ki: 

─ Stimulirajo in podpirajo iniciative, nastale v praksi. 
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─ So osnovane na trenutnih spoznanjih o vzgoji in izobraževanju. 

─ Ponujajo intelektualno, socialno in čustveno zaposlitev z idejami, materiali in kolegi. 

─ Kažejo spoštovanje do pedagoških delavcev kot profesionalcev in odraslih učencev. 

─ Zagotavljajo zadostno količino časa in neprekinjeno podporo pedagoškim delavcem, da 

usvojijo nove vsebine in strategije ter jih vključijo v svoje delo. 

Pri tem je potrebno poudariti, da ni vsak pristop k profesionalnemu razvoju ustrezen za vsakega 

vzgojitelja, zato ga je potrebno individualizirati. Podpreti je potrebno pristope, ki so osnovani 

na individualizaciji, saj se vzgojitelji med seboj razlikujejo glede učnih stilov (Vonta, 2009). 

Vzgojitelji so namreč pojmovani kot aktivni oblikovalci in usmerjevalci svojega 

profesionalnega razvoja, v katerem ima izkustveno učenje pomembno vlogo. Pedagoški delavci 

se učijo ob prepoznavanju tveganja, prevzemanju izzivov in zavestno ter razmišljujoče iskanje 

ustreznih odgovorov. Za uspešno opravljanje svoje vloge je potrebno vzgojiteljevo neprestano 

razmišljanje o lastni praksi in učenje iz lastnih tako uspehov kot neuspehov s pomočjo kritične 

refleksije (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Barth (2000, v Vonta, 2009) je vzgojitelje glede na strokovni razvoj razdelil v tri skupine: 

1. V prvo skupino je uvrstil tiste vzgojitelje, ki niso sposobni in pripravljeni kritično 

reflektirati svoje delo in niso pripravljeni,  da bi to storil kdo drug. 

2. Druga skupina vzgojiteljev je sposobna refleksije in preverjanja njihovega dela. V svoje 

delo iz refleksije vnesejo določeno spremembo. Prihodnost načrtujejo na podlagi 

trenutnega poteka stvari. V primeru, da bi kdo drug preučeval njihovo prakso, se ne bi 

dobro počutili. Ob njihovi navzočnosti doživljajo strah, saj jim to predstavlja oviro in 

ne pomoč. Potrditev za svoje delo dobijo namreč od otrok v svojem oddelku. 

3. V tretjo skupino sodijo vzgojitelji, ki so zmožni in pripravljeni kritično analizirati svoje 

delo in ga delijo z ostalimi odraslimi. Zmožni so sami poskrbeti za svoj strokovni razvoj, 

saj niso odvisni od zunanjega razvijalca svojega profesionalnega razvoja. 

Cilj profesionalnega razvoja je napredovanje vzgojiteljev iz nižje v višjo skupino. Pri tem se je 

potrebno osrediniti na strah in nezaupanje vzgojiteljev v prvih dveh skupinah, saj te občutke 

prenašajo na druge vzgojitelje, kar zavira njihov profesionalni razvoj. Analiziranje kakovosti 

svoje prakse je za profesionalni razvoj vzgojiteljev zelo pomembno (Vonta, 2009). Podpira in 

spodbuja namreč njegov profesionalni razvoj, pripelje do večjega zadovoljstva pri delu, boljšo 

refleksijo in višjo strokovno odgovornost (Žnidaršič, 2012).  
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5.2  DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj vzgojiteljev v grobem delimo na dve večji 

skupini (Ivanuš Grmek in Lepičnik Vodopivec, 2008): na notranje in zunanje. Med notranje 

dejavnike uvrščamo vzgojiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije. Vzgojiteljeva 

naloga pri tem je prepoznati svoje subjektivne teorije in upoštevati teorije drugih. Med zunanje 

dejavnike prištevamo oblike neformalnega in formalnega izobraževanja ter usposabljanja, 

uvajanje novosti in sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem ter različne neformalne vplive, 

kot so klima v instituciji, vpliv staršev, odločitev za poklic. 

V nadaljevanju bom predstavila dejavnike, ki vplivajo na uspešnost profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev (Vonta, 2005): 

─ Upoštevanje faz profesionalnega razvoja; pridobivanje znanja in sposobnosti, 

načrtovanje izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, motivacija in 

sodelovanje  vzgojiteljev je odvisno od stopnje profesionalnega razvoja, na kateri se 

pedagoški delavec nahaja. 

─ Individualizacija in diferenciacija pristopov; potrebno je upoštevati individualnost 

vzgojitelja, kar se uresničuje z izhajanjem iz dosežene stopnje razvoja, izhajanja iz 

močnih strani in s ponudbo raznih načinov, ki ustrezajo različnim učnim stilom. 

─ Refleksija svoje prakse je ena temeljnih zahtev, ki oblikujejo vzgojitelja. Osnovana je 

na prepričanju, da se posameznik največ nauči iz razmišljanja in refleksije o svojih 

izkušnjah. Pomeni, da vzgojitelj sistematično in kritično raziskuje lastno delo in 

kontekst, v katerem se njegova praksa odvija. 

─ Sodelovanje; poklicni razvoj posameznika se najuspešnejše uresničuje s sodelovanjem 

v kolektivu. Ponuja možnosti za uravnoteženo in popolnejšo interpretacijo njihovega 

dela, saj se vzgojitelji v dialogu učijo drug od drugega in delijo svoje znanje. 

─ Samoocenjevanje in samousposabljanje; samoevalvacija omogoča selekcijo področij, 

na katerih bo potekal profesionalni razvoj. Uspešna je v okoljih, kjer se bo posameznik 

počutil varno in spoštljivo, saj se bo vzgojitelj le takrat lahko osredinil k razvoju svojih 

šibkih področij. 

─ Subjektivna pojmovanja in implicitne teorije ali mentalni modeli morajo postati vidni; 

subjektivne teorije o pedagoškem delu predstavljajo ovire na poti do sprememb, zato 

morajo postati vidne, da jih lahko vključimo v profesionalno rast posameznika. 
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─ Vsebine in tipologije profesionalnega znanja so raznolike; vsebine in tipologije 

profesionalnega razvoja avtorji različno navajajo. T. Vonta (prav tam) navaja B. 

Marentič Požarnik (2000), ki profesionalno znanje deli na vsebinsko, splošno 

pedagoško, psihološko, specialno didaktično, kurikularno in praktično ter izkustveno ali 

implicitno znanje. 

─ Povabilna paradigma vodenja, timsko delo, kultura kolegialnosti in demokracije; t. i. 

povabilna paradigma vodenja se uresničuje z medsebojno pomočjo članov kolektiva in 

odprtosti v delovanju, kar se kaže v kakovostnih odnosih med pedagoškimi delavci in 

njihovem timskem delu. 

─ Spoznanja o tem, kako se odrasli učijo; na področju izobraževanja odraslih je potrebna 

aktivna participacija udeležencev in izhajanje iz njihovih doseženih faz v 

profesionalnem razvoju. Rast njihovega razvoja je odvisna tudi od osebnih izkušenj, 

vendar le, kadar jim je omogočena delitev izkušenj z drugimi, njihovo potrjevanje, 

zagovarjanje ali spreminjanje.  

─ Evalvacija v funkciji priznanja in profesionalnega razvoja; na vzgojiteljev razvoj 

pomembno vpliva evalvacija njegovega dela in napredka. Prispeva k uresničevanju tako 

osebnih ciljev kot institucionalnih, razširi vzgojiteljevo vednost in avtonomijo ter 

pomaga k prepoznavanju dobre prakse. 

5.3  MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Vsak vzgojitelj v svojem profesionalnem razvoju preide različne stopnje, zato profesionalnega 

razvoja ne moremo razumeti kot nespremenljiv in konstanten proces. Na uspešnost 

profesionalnega razvoja močno vpliva faza, v kateri se vzgojitelj nahaja. To pomeni, da ni 

vseeno, ali je v proces vključen vzgojitelj začetnik ali vzgojitelj, ki je že dosegel najvišjo 

stopnjo v svojem profesionalnem razvoju (Lepičnik Vodopivec, 2016; Vonta, 2005). 

Avtorji izhajajo iz med seboj različnih konceptualnih izhodišč, zato opredeljujejo različna 

obdobja vzgojiteljevega profesionalnega razvoja. V nadaljevanju bom predstavila najvidnejše 

fazne modele profesionalnega razvoja. 

5.3.1 Model vzgojiteljevega profesionalnega razvoja po L. G. Katz 

Med prvimi strokovnjaki, ki so opredelili fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev, sodi 

avtorica L. G. Katz (1972, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Oblikovala je štiri 
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razvojne faze, in sicer je prvo poimenovala faza preživetja, drugo faza konsolidacije, tretjo faza 

obnove in zadnjo faza zrelosti.  

Faza preživetja zajema prvo leto poklicne kariere. Vzgojitelj na tej stopnji pogosto doživlja 

občutek nemoči, kar še okrepi njegovo nerealno podobo o lastnih zmožnostih in praksi. 

Postavlja si številna vprašanja o lastnem delu in vlogi vzgojitelja. V prvi fazi zanj največji 

pomen nosi sprejetost med sodelavci, saj potrebuje podporo, spodbudo, razumevanje, sprejetost 

in jasne smernice. Ključno vlogo nosi tudi redno in načrtno spremljanje in refleksija svoje 

prakse ter mentor, ki vzgojitelju začetniku zagotavlja podporo in pomoč. 

V drugi fazi vzgojitelj postane bolj samozavesten pri opravljanju svojega poklica. Podpora 

mentorja je še vedno pomembna, a le ta prerašča v medsebojno sodelovanje. Vzgojitelji 

reflektirajo lastno delo, ga raziskujejo in pridobivajo nove odgovore na vprašanja. Njihove 

potrebe so povezane z informacijami o specifičnih potrebah otrok, zato je v tej fazi poudarek 

na sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci vrtca. 

Tretja faza ali faza obnove poteka v tretjem ali četrtem letu poklicnega delovanja vzgojitelja. V 

njej čuti utrujenost, predvsem zaradi ponavljajočih se rutin. Pri delu z otroki ima potrebo po 

dokumentiranju in spremljanju otrokovega razvoja in napredka. Vzgojitelj se v tej fazi 

izobražuje na različne načine: z branjem strokovne literature in vključevanjem v različna 

združenja, z udeležbo na konferencah idr. 

Zadnja faza pri nekaterih nastopi že po treh letih, pri nekaterih nekoliko kasneje. Vzgojitelji 

zaupajo v lastne sposobnosti, v svojem poklicu se dobro počutijo. Njihovo razmišljanje je 

globlje. Razmišljajo o svojem poklicu in poslanstvu, raziskujejo naravo učenja in  rast ter 

razvoj. Razvijajo kompetence s ciljem doseganja višje stopnje usposobljenosti. 

5.3.2 Model vzgojiteljevega profesionalnega razvoja po Hargreaves in Fullan 

Hargreaves in Fullan (1992, v Peček, 2003) sta definirala sedem faz profesionalnega razvoja. 

Osredinila sta se sicer na učitelje, vendar P. Peček (2003) trdi, da jih lahko na podlagi prakse 

in številnih pogovorov z vzgojitelji uporabimo tudi pri njih. Faze si sledijo po sledečem vrstnem 

redu: 

1. Začetek kariere (0.–3. leto poklicne poti) 

Prvo fazo delimo na dve podfazi: podfazo preživetja in podfazo odkrivanja. V podfazi 

preživetja se vzgojitelj začetnik sooči z realnostjo, ki pa je lahko drugačna kot si je 

zamišljal. Ta prepad med ideali in vsakdanjim delom lahko povzroči dvom vase in v 
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svoje sposobnosti.  V podfazi odkrivanja skuša nastalo situacijo prebroditi, saj spozna, 

da je del kolektiva. 

 

2. Faza stabilizacije (4.–6. leto poklicne poti) 

Vzgojitelj prevzema obveznosti in odgovornosti v svojem poklicnem življenju. Postaja 

vedno bolj profesionalen, saj ima že določene izkušnje. Postaja spontan in se čuti 

»svobodnega«. 

Naslednji dve fazi potekata vzporedno, vzgojitelj gre po fazi eksperimentiranja ali fazi 

samoocenjevanja, odvisno od razvoja njegove kariere. 

3. Faza eksperimentiranja ali aktivizma (7.–18. leto poklicne poti) 

Vzgojitelj si želi sprememb. Pripravljen je na nove izzive in okoliščine dela. Lahko se 

pojavi želja po delu z drugimi skupinami otrok oziroma po splošnem spreminjanju dela 

vrtca. Vzgojitelj lahko prične dvomiti o ustreznosti izbire svojega poklica. 

 

4. Faza samoocenjevanja ali dvoma o sebi (7.–18. leto poklicne poti) 

Pojavi se »kriza sredine kariere«. Vzgojitelj v sebi nosi mešane občutke in želje po 

spremembi poklicnega in zasebnega življenja. 

Tudi peta in šesta faza potekata vzporedno, vzgojitelj pa gre zopet po eni ali drugi poti (pride v 

fazo umirjenosti ali pa v fazo konzervativnosti). 

5. Faza umirjenosti in distance (19.–30. leto oklicne poti) 

Vzgojitelj od entuziazma preide k umirjenosti. Ima realna pričakovanja o lastnih 

zmožnostih, izgublja energijo in pridobi občutek samozaupanja in samozavesti. 

 

6. Faza konzervativnosti (19.–30. leto poklicne poti) 

Vzgojitelj občuti odpor do inovativnosti in nostalgijo po preteklosti. Pritožuje se nad 

mlajšo generacijo zaradi njihove domnevne manjše discipliniranosti in motiviranosti za 

delo. 

 

7. Faza odmikanja (31.–40. leto poklicne poti) 

V zadnji fazi se vzgojitelj z bližanjem upokojitvi prične odmikati od poklica in se usmeri 

v druga področja v svojem življenju, nekateri pa se v tej fazi svoje kariere začnejo 

pospešeno ustvarjati in pisati, so uspešni mentorji vzgojiteljem začetnikom idr. 
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5.3.3  Faze vzgojiteljevega profesionalnega razvoja po Jalongo in Isenberg 

M. R. Jalongo in P. J. Isenberg (2000, v Vonta, 2005) sta se prav tako ukvarjali s fazami 

profesionalnega razvoja vzgojitelja. Definirali sta štiri faze: vzgojitelj začetnik, naprednejši 

začetnik, strokovnjak ali poznavalec in izvedenec ali specialist. Avtorici poudarjata, da vsak 

vzgojitelj svojo karierno pot začne na prvi stopnji, kot začetnik, vendar ni nujno, da bo dosegel 

zadnjo fazo. Pravita, da se ob zaključku poklicne poti vsi vzgojitelji ne nahajajo na stopnji 

specialista. Te stopnje so zelo podobne razvoju profesionalne poti učiteljev, ki so opisane v 

spodnji preglednici (Day, 2009, v Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Tabela 3: Pridobivanje profesionalnih spretnosti (Day 1999, v Valenčič Zuljan idr., 2011) 

Stopnja v profesionalnem razvoju Značilnosti posameznih stopenj 

Novinec - zanašanje na pravila, načrte in znanje 

- šibko zaznavanje situacije 

- ni preudarnega presojanja 

Začetnik - aktivnosti vodijo splošne značilnosti 

situacij, ki temeljijo na predhodnih 

izkušnjah 

- situacijsko zaznavanje je omejeno 

- vsi vidiki se presojajo ločeno in so 

enako pomembni 

Usposobljen učitelj - uspešno soočanje s prenatrpanostjo 

- aktivnosti vidi kot del dolgoročnih 

ciljev 

- premišljeno načrtovanje 

- standardizirani in utečeni načini 

ravnanja 

Mojster - situacije vidi celostno 

- razume, kaj je najpomembnejše v 

situaciji 

- zazna odstopanja od običajnih 

vzorcev 

- odločanje zahteva manj napora 
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- pri delovanju uporablja pravila, ki so 

prilagojena situaciji 

Ekspert - ne zanaša se več na pravila in 

navodila 

- intuitivno razume situacije na podlagi 

pridobljenega znanja 

- analitični pristop se uporablja samo v 

novih problemskih situacijah 

- vizija o tem, kaj je mogoče 

 

Pomembno se je zavedati, da se zgoraj navedene faze lahko prekrivajo in jih zato ne smemo 

razumeti kot nespremenljive. Napredovanje oziroma nazadovanje v stopnjah je odvisno od 

posameznikove vloge in institucionalnega ter širšega sistemskega konteksta, v katerem deluje 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). 

5.4 POMANJKLJIVOSTI FAZNIH MODELOV 

Številni strokovnjaki nasprotujejo faznim modelom profesionalnega razvoja. Očitajo jim 

linearnost, kar je v nasprotju s procesom profesionalnega razvoja, saj je le ta odvisen od 

značilnosti posameznika in različnosti njegovega delovnega okolja ter drugih spremljajočih 

osebnih dejavnikov posameznika. Kljub očitkom o linearnosti modelov profesionalno učenje 

poteka po določeni skupni poti, kar deloma upravičuje uporabo faznih modelov profesionalnega 

razvoja (Krajnc, 2014). 

Modeli profesionalnega razvoja so sicer uporabni za pojmovanje osnovnih procesov, s katerimi 

lahko vzgojitelji usvojijo nove koncepte in pridobivajo nove veščine. Hkrati jim nekateri avtorji 

(Sheridan, Pope Edwards, Marvin in Knoche, 2009) očitajo, da ne definirajo, kaj točno tvori 

dobro pedagoško prakso. 

Glavna kritika avtorjev G. Dall'Alba in Sandberg (2006) je, da fazni modeli prikrivajo temeljne 

vidike razvoja in pozornost usmerjajo stran od razvijajočih spretnosti. Kot alternativo faznim 

modelom predstavljata pridobitev kompetenc, saj naj bi se le te razvijale z izkušnjami in 

praktično uporabo znanja v praksi. 
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6 VZGOJITELJEVA REZILIENTNOST V POVEZAVI Z 

NJEGOVIM PROFESIONALNIM RAZVOJEM 

Rezilientnost, ki je opredeljena kot zmožnost okrevanja oziroma prilagoditve na težke in 

ogrožajoče okoliščine, ki so lahko situacijske ali trajne, je za posameznika izrednega pomena 

(Kiswarday, 2014). Pomaga mu predvsem pri razvijanju potencialov, ki mu koristijo pri 

premagovanju težav, iskanju rešitev problemskih situacij, prilagajanju na nove življenjske 

pogoje, motivaciji za samonapredek in socialno pozitivnih odnosih. Do vzgojiteljeve 

rezilientnosti pride na različnih stopnjah njegovega poklicnega razvoja, saj rezilienten 

pedagoški delavec nenehno gradi svoj profesionalni razvoj (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 

2015). Rezilientnost lahko gradi in oblikuje v posameznih stopnjah profesionalnega razvoja, in 

sicer z začetnim izobraževanjem, nadaljnjim profesionalnim razvojem in spodbujajočim 

okoljem (Day idr., 2011). 

K. Drljić in V. Kiswarday (2016) trdita, da je vedno več raziskovalcev prepričanih, da je z 

izgrajevanjem rezilientnosti potrebno začeti že v času študija oziroma v času praktičnega 

pedagoškega usposabljanja. Za izgrajevanje rezilientnega vedenja je prav tako pomembna 

pripravljenost za vseživljenjski profesionalni razvoj, to pomeni za proaktivno usmerjenost, 

pripravljenost in iniciativnost. 

Za opravljanje svoje poklicne vloge in reševanje nepredvidljivih situacij, s katerimi se sooča v 

svojem poklicu, je potrebno, da je vzgojitelj profesionalno razvit in ima željo po 

vseživljenjskem usposabljanju. Pomembno je torej, da je odprt za svoj profesionalni razvoj, saj 

bo s tem pripomogel k uspešni vzgojno-izobraževalni instituciji, za katero ni pomembna le 

prisotnost strokovnih delavcev, temveč tudi njihov učinkovit profesionalni razvoj (Valenčič 

Zuljan in Kiswarday, 2015, v Dulc, 2016). 

Glede na to, da je rezilientnost opredeljena kot razvijajoč in dinamičen proces, ni nujno, da je 

posameznik rezilienten v vseh fazah svojega profesionalnega razvoja. Lahko kaže znake 

rezilientnega vedenja le na določeni stopnji, ko pa preide v naslednjo, se lahko zgodi, da znakov 

rezilientnosti ni več (Day idr., 2006). Ravno to je bilo osrednje raziskovalno vprašanje v 

raziskavi, ki sem jo izvedla. Želela sem ugotoviti, v kateri fazi profesionalnega razvoja se 

vzgojitelji zaznavajo kot najbolj rezilientne. 
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7 OPREDELITEV PROBLEMA 

Poklic vzgojiteljice predšolskih otrok je zaradi ravni stresa, s katerim se strokovne delavke 

vsakodnevno srečujejo, eden izmed najbolj zahtevnih poklicev (Bouillet idr., 2014). Pri tem jim 

je lahko v veliko pomoč sposobnost, ki se imenuje rezilientnost. Le ta pomaga v smeri 

učinkovitega spopadanja s stresom, težavami in ovirami. Vzgojiteljice, ki so rezilientne, vse, 

kar imajo »močnega« in »dobrega« v sebi, uporabijo v aktivnem spoprijemanju s stiskami in 

problemi. To jim v pedagoškem poklicu pomaga, da se konstruktivno spopadejo z izzivi, s 

katerimi se srečujejo pri svojem delu. Vzgojiteljica predšolskih otrok v svojem profesionalnem 

razvoju nenehno gradi in oblikuje rezilientnost, zato bom v raziskavi skušala ugotoviti, v kateri 

fazi profesionalnega razvoja je rezilientnost najmočneje izražena in v kateri najmanj. 

Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

─ Ugotoviti, kako vzgojiteljice zaznavajo svojo rezilientnost. 

─ Ugotoviti, katero področje rezilientnosti vzgojiteljice pri sebi zaznavajo kot najmočneje 

izraženo in katero kot najšibkeje. 

─ Ugotoviti, na katerih stopnjah profesionalnega razvoja vzgojiteljic se rezilientnost 

najbolj izrazi. 

7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako vzgojiteljice zaznavajo svojo rezilientnost na področjih duhovnosti, doživljanja 

nadzora nad dogajanjem, pozitivnega spoprijemanja s spremembami in doživljanja varnosti v 

odnosih, zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami ter na področju kompetentnosti, 

pričakovanj in vztrajnosti? 

RV2: Kako vzgojiteljice, ki se nahajajo na različnih stopnjah profesionalnega razvoja, 

zaznavajo svojo rezilientnost? 

7.2 METODA 

Pri raziskovanju je bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja in kvantitativni 

raziskovalni pristop. 
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7.2.1  Vzorec 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 100 (99 %) vzgojiteljic in 1 vzgojitelj (1 %)  drugega 

starostnega obdobja iz 16 različnih vrtcev iz Slovenije. Zaradi tolikšnega deleža vključenih 

vzgojiteljic ženskega spola, bom v prihodnje za vse udeležence uporabljala  izraz vzgojiteljice. 

Povprečna starost vzgojiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, je bila 40, 3, od tega je bila najnižja 

starost 24 let, najvišja pa 58 let. Vključene so bile vzgojiteljice, katerih minimalna delovna doba 

je bila en mesec, maksimalna 38 let, povprečna vrednost delovne dobe pa je bila 15, 24 let. 

Vzorec je bil slučajnostni. 

Tabela 4: Starost vzgojiteljic 

 M SD Min. Max. 

Starost 

vzgojiteljic 

40,30 8,84 24 58 

Opombe: M = aritmetična sredina;    SD = standardni odklon;    Min. = minimalna vrednost;   Max. = 

maksimalna vrednost 
 

Tabela 5: Delovna doba vzgojiteljic 

 M SD Min. Max. 

Delovna doba 

vzgojiteljic 

15,24 10,27 0 38 

Opombe: M = aritmetična sredina;    SD = standardni odklon;    Min. = minimalna vrednost;   Max. = 

maksimalna vrednost 

7.2.2  Merski instrument 

Vzgojiteljice so izpolnile Lestvico osebnostne prožnosti, ki sta jo sestavila K. M. Connor in J. 

R. T. Davidson (2001, 2013, 2015), v slovenski jezik so jo prevedle P. Dolenc, M. Petrič in T. 

Kavčič. Vsebuje 25 vprašanj, vsa v obliki pet-stopenjskih ocenjevalnih lestvic (od ena do pet: 

ena pomeni sploh ne velja zame, dve pomeni redko, tri včasih, štiri pogosto in pet skoraj vedno 

velja zame). Vprašanja vključujejo pet področij rezilientnosti: (1) kompetentnost, pričakovanja 

in vztrajnost, (2) zaupanje vase pri spoprijemanju s težavami, (3) pozitivno spoprijemanje s 

spremembami in doživljanje varnosti v odnosih, (4) doživljanje nadzora nad dogajanjem in (5) 

duhovnost. Področje kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti vsebuje osem postavk (na 

primer: »Vedno dam vse od sebe, ne glede na to, kakšen bo rezultat.«), področje zaupanja vase 

pri spoprijemanju s težavami jih vsebuje sedem (na primer: »Pod pritiskom ostanem zbran in 

jasno razmišljam.«), področje pozitivnega spoprijemanja s spremembami in doživljanja 

varnosti v odnosih vključuje pet postavk (na primer: »Brez težav se prilagodim na 

spremembe.«), področje doživljanja nadzora nad dogajanjem jih vsebuje tri (na primer: »Svoje 
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življenje imam pod nadzorom.«) in področje duhovnosti dve (na primer: »Večina dobrih in 

slabih stvari se zgodi z razlogom.«).  

Poleg izpolnjenega vprašalnika so vzgojiteljice podale splošne informacije o sebi (na primer 

spol, starost, delovna doba). 

7.2.3  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatki za moje diplomsko delo so bili pridobljeni kot del večje raziskave, ki preučuje področje 

rezilientnosti, uravnavanja čustev in razredne oziroma skupinske klime v šolah in vrtcih. 

Nosilki raziskave sta dr. S. Prosen in dr. H. Smrtnik Vitulić, v njej sva sodelovali še dve 

študentki z oddelka za predšolsko vzgojo in dve študentki z oddelka za razredni pouk na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Podatke sem začela zbirati v januarju 2017 in z zbiranjem 

zaključila v marcu 2017. Vzgojiteljicam, ki so se prostovoljno odločile sodelovati v raziskavi, 

sem razdelila zgoraj opisani vprašalnik. Vprašalnike sem prišla prevzet, ko so mi sporočile, da 

so končale z izpolnjevanjem. Vprašalnik je bil anonimen. 

Pridobljene podatke sem obdelala z računalniškim programom IBM SPSS 22 Statistics. 

Dobljene podatke sem prikazala v obliki tabel. 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 VZGOJITELJEVO ZAZNAVANJE LASTNE REZILIENTNOSTI 

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: Kako vzgojiteljice zaznavajo svojo rezilientnost na 

področjih duhovnosti, doživljanja nadzora nad dogajanjem, pozitivnega spoprijemanja s 

spremembami in doživljanja varnosti v odnosih, zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami ter 

na področju kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti? Odgovori vzgojiteljic so prikazani v 

spodnji tabeli. 
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Tabela 6: Odgovori vzgojiteljic za posamezna področja rezilientnosti 

 

Sploh 

ne 

(1) 

f (%) 

Redko  

 

(2) 

f (%) 

Včasih  

 

(3) 

f (%) 

Pogosto  

 

(4) 

f (%) 

Skoraj 

vedno 

(5) 

f (%) 

M SD 

 

 

 

 PODROČJE 

DOŽIVLJANJA 

NADZORA NAD 

DOGAJANJEM 

       

Vedeti, da ima življenje 

smisel 
0 0 

3 

3,0 

31 

30,7 

67 

66,3 
4,63 0,54 

Zavedati se, da se lahko 

na nekoga obrnem po 

pomoč 

0 0 
6 

5,9 

38 

37,6 

57 

56,4 
4,5 0,61 

Življenje imeti pod 

nadzorom 
0 0 

7 

6,9 

56 

55,4 

38 

37,6 
4,31 0,60 

Skupaj 0 0 
16 

5,28 

125 

41,25 

162 

53,47 
4,48 4,12 

PODROČJE 

KOMPETENTNOSTI, 

PRIČAKOVANJA IN 

VZTRAJNOSTI 

  
 

 
    

Biti ponosen na svoje 

dosežke 
0 

1 

1,0 

4 

4,0 

33 

32,7 

63 

62,4 
4,56 0,62 

Vlaganje 

maksimalnega truda, ne 

glede na rezultat 

0 
1 

1,0 

4 

4,0 

45 

44,6 

51 

50,5 
4,45 0,62 

Vera v dosego ciljev, 

kljub oviram 
0 0 

7 

6,9 

49 

48,5 

45 

44,6 
4,38 0,61 
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Vlaganje truda za 

dosego ciljev, ne glede 

na ovire 

0 
1 

1,0 

9 

8,9 

48 

47,5 

43 

42,6 
4,32 0,68 

Vztrajanje, kljub 

težkim situacijam 
0 

4 

4,0 

17 

16,8 

54 

53,5 

26 

25,7 
4,01 0,77 

Imeti rad izzive 
2 

2,0 

3 

3,0 

26 

25,7 

46 

45,5 

24 

23,8 
3,86 0,88 

Biti močna oseba pri 

spoprijemanju z izzivi 

in težavami 

0 
7 

6,9 

31 

30,7 

49 

48,5 

14 

13,9 
3,69 0,80 

Vztrajanje, kljub 

neuspehu 
0 

6 

5,9 

34 

33,7 

49 

48,5 

12 

11,9 
3,66 0,77 

Skupaj 
2 

0,25 

23 

2,85 

132 

16,33 

373 

46,16 

278 

34,41 
4,12 0,48 

PODROČJE 

POZITIVNEGA 

SPOPRIJEMANJA S 

SPREMEMBAMI IN  

DOŽIVLJANJE 

VARNOSTI V 

ODNOSIH 

       

Zaupanje osebi, s 

katero si v tesnem 

odnosu 

0 0 
3 

3,0 

35 

34,7 

63 

62,4 
4,59 0,55 

Pretekle izkušnje 

uspeha dajejo 

samozavest za nove 

izzive 

0 0 
13 

12,9 

55 

54,5 

33 

32,7 
4,20 0,65 

Hitra prilagoditev po 

stiskah in boleznih 
0 

2 

2,0 

16 

15,8 

46 

45,5 

37 

36,6 
4,17 0,76 
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Prilagajanje na 

spremembe 

2 

2,0 

3 

3,0 

27 

26,7 

45 

44,6 

24 

23,8 
3,85 0,89 

Uspešno spoprijemanje 

s situacijami 

2 

2,0 

3 

3,0 

27 

26,7 

53 

52,5 

16 

15,8 
3,77 0,82 

Skupaj 
4 

0,79 

8 

1,58 

86 

17,03 

234 

46,37 

173 

34,26 

 

4,12 0,51 

PODROČJE 

ZAUPANJA VASE 

PRI 

SPOPRIJEMANJU S 

TEŽAVAMI 

       

Zanašanje na intuicijo 

pri spoprijemanju s 

težavami 

0 
5 

5,0 

38 

37,6 

40 

39,6 

18 

17,8 
3,70 0,82 

Zbranost in jasno 

razmišljanje ne glede 

na stres 

0 
9 

8,9 

35 

34,7 

45 

44,6 

12 

11,9 
3,59 0,82 

Spoprijemanje s 

stresom me naredi 

močnejšega 

1 

1,0 

10 

9,9 

37 

36,6 

38 

37,6 

15 

14,9 
3,55 0,90 

Obvladovanje 

neprijetnih čustev 
0 

7 

6,9 

43 

42,6 

40 

39,6 

11 

10,9 
3,54 0,78 

Prevzemanje pobude 

pri reševanju 

problemov 

1 

1,0 

9 

8,9 

44 

43,6 

36 

35,6 

11 

10,9 
3,47 0,84 

Iskanje duhovitega v 

spopadanju s težavami 

2 

2,0 

16 

15,8 

37 

36,6 

34 

33,7 

12 

11,9 
3,38 0,96 

Sprejemanje težkih 

odločitev, ki vplivajo 

na druge 

0 
25 

24,8 

50 

49,5 

21 

20,8 

5 

5,0 
3,06 0,81 
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Skupaj 
4 

0,57 

81 

11,46 

284 

40,17 

254 

35,93 

84 

11,88 
3,47 0,54 

PODROČJE 

DUHOVNOSTI 
       

Stvari se zgodijo z 

razlogom 

3 

3,0 

4 

4,0 

21 

20,8 

39 

38,6 

34 

33,7 
3,96 0,99 

Vera v usodo ali boga 
18 

17,8 

23 

22,8 

27 

26,7 

16 

15,8 

17 

16,8 
2,91 1,34 

Skupaj 

21 

10,40 

 

27 

13,37 

48 

23,76 

55 

27,23 

51 

25,25 
3,44 1,0 

SKUPAJ VSA 

PODROČJA 
     3,92 0,59 

 

Podatke sem obdelala s pomočjo izračuna aritmetične sredine in standardnih odklonov ocen 

odgovorov za vsako posamezno postavko za vseh pet področij rezilientnosti, ki so vključena v 

Lestvico osebne prožnosti (Connor in Davidson, 2001, 2013, 2015).  

Področje doživljanja nadzora nad dogajanjem vsebuje tri postavke. Aritmetične sredine za vse 

tri postavke se gibljejo med vrednostjo 4,31 in 4,63. Iz tabele je razvidno, da so vzgojiteljice 

pri področju doživljanja nadzora nad dogajanjem največkrat (53,47 %) označile odgovor skoraj 

vedno, ki predstavlja najvišjo vrednost na Lestvici osebnostne prožnosti. Vzgojiteljice najbolj 

verjamejo v to, da ima njihovo življenje smisel, saj je odgovor »skoraj vedno« označilo 66,3 % 

udeleženk v raziskavi. Prav tako je več kot polovica (56,4 %) vzgojiteljic odgovor »skoraj 

vedno« označila pri trditvi »zavedati se, da se lahko na nekoga obrnem po pomoč«. Biti 

rezilienten pomeni, biti sposoben soočati se oziroma se prilagoditi na neugodne dogodke in 

verjeti, da lahko do določene mere vplivamo na njih (Henley, 2010, v Bouillet idr., 2014). 

Ravno to je tudi ena izmed treh postavk pri področju doživljanja nadzora nad dogajanjem. Za 

trditev »imeti življenje pod nadzorom« je največ vzgojiteljic (55,4 %) mnenja, da to za njih 

pogosto velja, iz česar lahko predvidevamo, da imajo vzgojiteljice občutek nadzora nad dogodki 
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in pogosto verjamejo, da lahko vplivajo na dogajanje v njihovem življenju. Vrednost 

aritmetične sredine za celotno področje doživljanja nadzora nad dogajanjem znaša 4,48, kar je 

najvišja vrednost izmed vseh aritmetičnih sredin za posamezna področja rezilientnosti. 

Področje kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti je sestavljeno iz osmih postavk. Vrednost 

skupne aritmetične sredine znaša 4,12, kar je enako kot pri področju pozitivnega spoprijemanja 

s spremembami, vendar je standardni odklon pri področju kompetentnosti, pričakovanj in 

vztrajnosti manjši (SD = 0,48) kot pri področju pozitivnega spoprijemanja s spremembami in 

doživljanja varnosti v odnosih, kjer je vrednost standardnega odklona 0,51. To pomeni, da so 

odgovori pri področju pozitivnega spoprijemanja s spremembami nekoliko bolj razpršeni okrog 

aritmetične sredine kot pri področju kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti. Pri postavki 

»biti ponosen na svoje dosežke« je največ (62,4 %) vzgojiteljic označilo odgovor skoraj vedno. 

Pri drugi postavki (»vlaganje maksimalnega truda, ne glede na rezultat«) je prav tako največ 

(50,5 %) vzgojiteljic označilo odgovor skoraj vedno, vendar je aritmetična sredina za to 

postavko manjša (M = 4,45) kakor pri prvi, kjer vrednost aritmetične sredine znaša 4,56. Tretja 

trditev, katere vrednost aritmetične sredine je tretja po vrsti najvišja, se glasi »vztrajanje, kljub 

težkim situacijam«. A. Pratiwi (2011) trdi, da ima rezilientna oseba rada izzive, saj ima željo 

po preizkušanju novih stvari. Vzgojiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, so na postavko »imeti 

rad izzive« največkrat (25,7 %) označile odgovor, da to za njih včasih velja. Pri trditvah »biti 

močna oseba pri spoprijemanju z izzivi in težavami« in »vztrajanje, kljub neuspehu« je največ 

vzgojiteljic označilo odgovor pogosto. Kljub temu je vrednost aritmetične sredine za postavko 

»biti močna oseba pri spoprijemanju z izzivi in težavami« nekoliko višja (M = 3,69) kakor pri 

postavki »vztrajanje, kljub neuspehu«, kjer vrednost aritmetične sredine znaša 3,66. Avtorica 

M. Valenčič Zuljan idr. (2011) je mnenja, da se pedagoški delavci učijo preko soočanja z 

novimi situacijami in iskanja ustreznih rešitev, zato je potrebno, da imajo vzgojiteljice željo po 

odkrivanju novih stvari in vnašanju sprememb v svoje pedagoško delo. 

Naslednje področje rezilientnosti je področje pozitivnega spoprijemanja s spremembami in 

doživljanje varnosti v odnosih, ki je sestavljeno iz petih postavk. Pri področju doživljanja 

nadzora nad dogajanjem ni nihče označil odgovora »sploh ne«, oziroma redko, medtem ko so 

jih pri področju pozitivnega spoprijemanja s spremembami nekateri označili, čeprav je bil to 

skupno majhen delež (odgovor sploh ne je skupno označilo 0,79 % vseh udeleženk v raziskavi, 

odgovor redko pa 1,58 %). Vzgojiteljice so največkrat (46,37 %) označile odgovor »pogosto«, 

le pri eni postavki (»zaupanje osebi, s katero si v tesnem odnosu«), so vzgojiteljice največkrat 

(62,4 %) označile odgovor »skoraj vedno«. Avtor Friborg (2003, v Bouillet idr., 2014) meni, 
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da rezilientna oseba ohranja dobre in zaupne odnose z družino oziroma prijatelji. V odnosih z 

bližnjimi se počuti varno in sprejeto, k čemur pripomore njena pozitivna samopodoba, 

optimistično gledanje na svet in organiziranost v svojem življenju (prav tam). Vrednost 

aritmetične sredine za to postavko je najvišja izmed vseh (M = 4,59). Najnižjo aritmetično 

sredino ima trditev »uspešno spoprijemanje s situacijami«, saj njena vrednost znaša 3,77. 

Skupna aritmetična sredina za vse postavke pri področju pozitivnega spoprijemanja s 

spremembami znaša 4,12, kar je manj kot pri področju doživljanja nadzora nad dogajanjem in 

enako kot pri področju kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti. 

Področje zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami vsebuje sedem postavk. Največ (40,17 %) 

vzgojiteljic je označilo odgovor »včasih«, najmanj (0,57 %) pa odgovor »sploh ne«, kar 

pomeni, da je zelo majhen delež vzgojiteljic označilo, da sploh ne prevzemajo pobude pri 

reševanju problemov in sploh ne iščejo kaj duhovitega v kriznih situacijah, ter da jih 

spoprijemanje s stresom sploh ne naredi močnejših. Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla K. M. 

Connor in Davidson (2003) so pokazali, da je močno zaznavanje rezilientnosti pogojeno z 

nizkim nivojem doživljanja stresa. Rezultati moje raziskave kažejo, da vzgojiteljice v stresnih 

situacijah včasih zaupajo vase in se uspešno spoprimejo z neprijetnimi dogodki, vendar 

vrednost aritmetične sredine področja zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami znaša manj 

(M = 3,47) kakor pri vseh zgoraj naštetih področjih (področje doživljanja nadzora nad 

dogajanjem, pozitivnega spoprijemanja s spremembami in doživljanja varnosti v odnosih ter 

področje kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti). To pomeni, da ostala področja zaznavajo 

močneje. Za področje zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami so vzgojiteljice največkrat 

označile, da včasih prevzamejo pobudo pri reševanju težav in v stresnih situacijah poiščejo 

nekaj duhovitega. Najvišjo vrednost aritmetične sredine (M = 3,70) pri področju zaupanja vase 

pri spoprijemanju s težavami zavzema postavka »zanašanje na intuicijo pri spoprijemanju s 

težavami«, najmanjšo (M = 3,06) pa postavka »sprejemanje težkih odločitev, ki vplivajo na 

druge«. 

Iz tabele lahko razberemo, da je pri področju duhovnosti na prvo postavko (»vera v usodo ali 

boga«) največ vzgojiteljic (26,7 %) označilo odgovor »včasih«, najmanj (16,8 %) pa odgovor 

»skoraj vedno«. Na drugo postavko (»stvari se zgodijo z razlogom«) je največ (38,6 %) 

vzgojiteljic označilo odgovor »pogosto« in najmanj (3 %) odgovor »sploh ne«. Aritmetična 

sredina prve postavke znaša 2,91, medtem ko je aritmetična sredina druge postavke 3,96. Iz 

odgovorov lahko sklepamo, da je bilo med udeleženimi v raziskavi več vzgojiteljic, ki 

verjamejo, da se stvari zgodijo z razlogom, kakor tistih, ki verjamejo v usodo ali boga. Masten 
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in Coatsworth, (1998, v Kiswarday, 2012) sicer trdita, da je vera oziroma duhovnost eden izmed 

ključnih varovalnih dejavnikov, ki spodbuja rezilientnost. Iz rezultatov je razvidno, da 

vzgojiteljice področje duhovnosti najšibkeje zaznavajo, saj aritmetična sredina za celotno 

področje znaša najmanj izmed vseh področij rezilientnosti (M = 3,44). Iz tabele je  tudi 

razvidno, da standardni odklon od aritmetične sredine znaša 1,0. To pomeni, da je večina 

vzgojiteljic na postavke, ki se navezujejo na področje duhovnosti, označilo odgovor »včasih«, 

vendar so rezultati okoli aritmetične sredine razporejeni za eno celo vrednost. 

Razberemo lahko, da so vse aritmetične sredine odgovorov za posamezna področja 

rezilientnosti višja od polovice (večja od 3), zato lahko trdimo, da vzgojiteljice sebe zaznavajo 

kot rezilientne, kar je potrdila tudi O. Ylitapio-Mäntylä (2012, v Bouillet idr., 2014). Avtorica 

pravi, da imajo vzgojiteljice višji nivo dobrega počutja od splošne populacije. Prav tako trdi, da 

sprejemajo zdrave odločitve, da so njihove potrebe za življenje zagotovljene in so pozitivno 

naravnane. Rezultati  raziskave, ki so jo izvedle avtorice D. Bouillet idr. (2014) na vzorcu 

hrvaških vzgojiteljev predšolskih otrok, so prav tako pokazale, da je rezilientnost vzgojiteljev 

dobro razvita in imajo visok nivo zaznavanja rezilientnosti. 

Z izračunom povprečja sem ugotovila, da vzgojiteljice področje doživljanja nadzora nad 

dogajanjem pri sebi najmočneje zaznavajo, medtem ko področje duhovnosti zaznavajo 

najšibkeje. To pomeni, da imajo vzgojiteljice svoje življenje pod nadzorom, vedo, da ima 

njihovo življenje smisel in imajo ob sebi osebo, na katero se lahko obrnejo po pomoč. Manj pa 

je takih vzgojiteljic, ki verjamejo, da se stvari zgodijo z razlogom in imajo vero v usodo ali 

boga, saj področje duhovnosti zaznavajo najšibkeje od vseh petih področij rezilientnosti. Drugi 

dve področji, ki ju vzgojiteljice pri sebi najmočneje zaznavajo, sta področje pozitivnega 

spoprijemanja s spremembami in doživljanje varnosti v odnosih ter področje kompetentnosti, 

pričakovanj in vztrajnosti. Vrednost aritmetične sredine teh dveh področij je prav tako visoka, 

saj so vzgojiteljice pri postavkah označile, da pogosto vztrajajo kljub neuspehu ali težkim 

situacijam, imajo rade izzive in kljub oviram, verjamejo v svoj uspeh. Prav tako se pogosto 

uspešno spoprijemajo s situacijami, se dobro prilagajajo na spremembe in se v stresnih 

situacijah skoraj vedno obračajo na osebo, s katero so v tesnem odnosu in ji zaupajo. Področje 

zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami vzgojiteljice zaznavajo močneje kot področje 

duhovnosti, vendar šibkeje kot ostala tri področja. Rezultati kažejo, da največji delež 

vzgojiteljic včasih obvladuje neprijetna čustva, sprejema težke odločitve in prevzema pobude 

pri reševanju problemov, pogosto pa so v stresnih situacijah zbrane in jasno razmišljajo. 
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Vzgojiteljice pri sebi najmočneje zaznavajo področje doživljanja nadzora nad dogajanjem, saj 

imajo občutek nadzora nad svojim življenjem, verjamejo, da ima njihovo življenje smisel in 

imajo ob sebi osebo, na katero se lahko zanesejo v primeru doživljanja stiske. Ker njihovo delo 

zahteva pripravljenost na hitre spremembe in na nepredvidljive okoliščine v opravljanju 

poklica, jim je občutek doživljanja nadzora nad svojim življenjem pri tem lahko v veliko pomoč 

(Agbenyega, 2012, v Bouillet idr., 2014). Vzgojiteljice se lahko pri svojem delu srečujejo z 

mnogimi stresnimi dejavniki, ki jih povzročajo zadovoljevanje različnih potreb otrok in 

njihovih staršev in hkrati zadovoljevanje lastnih potreb. Zato je spodbujanje rezilientnosti pri 

vzgojiteljih nujno potrebno, saj jim lahko pomanjkanje rezilientnosti jemlje pogum in veča 

občutek zaskrbljenosti ter negotovosti pri opravljanju dela (Milijević Riđički, 2013, v Bouillet 

idr., 2014). 

8.2 ZAZNAVANJE REZILIENTNOSTI V POVEZAVI S PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM VZGOJITELJEV 

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: Kako vzgojiteljice, ki se nahajajo na različnih stopnjah 

profesionalnega razvoja, zaznavajo svojo rezilientnost? Za obdelavo podatkov sem se 

zgledovala po modelu profesionalnega razvoja po Hargreaves in Fullan (1992, v Peček, 2003), 

saj ima izmed vseh modelov profesionalnega razvoja, ki sem jih opisala v teoretičnem delu, 

faze glede let delovne dobe najbolj jasno opredeljene (od začetka kariere in vse do upokojitve). 

Model profesionalnega razvoja vključuje sedem faz: prva se imenuje začetek kariere (poteka 

od vstopa do tretjega leta poklicne poti vzgojiteljice), druga se imenuje faza stabilizacije (poteka 

od četrtega do šestega leta poklicne poti), tretja (faza eksperimentiranja ali aktivizma) in četrta 

(faza samoocenjevanja ali dvoma o sebi) faza potekata vzporedno, in sicer od sedmega do 18. 

leta poklicne poti, prav tako peta (faza umirjenosti ali distance) in šesta (faza konzervativnosti) 

faza potekata vzporedno (od 19.– 30. leta poklicne poti), zadnja faza se imenuje faza odmikanja 

in poteka od 31.– 40. leta poklicne poti vzgojiteljice. 
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Tabela 7: Odgovori vzgojiteljic v različnih fazah profesionalnega razvoja pri posameznih 

področjih rezilientnosti 

 Področje 

doživljanja 

nadzora 

nad 

dogajanjem 

Področje 

duhovnosti 

Področje 

kompetentnosti,

pričakovanj in 

vztrajnosti 

Področje 

pozitivnega 

spoprijemanja s 

spremembami in 

doživljanja 

varnosti v 

odnosih 

Področje 

zaupanja vase 

pri 

spoprijemanju 

s težavami 

Začetek kariere 

N =7 

4,38 3,71 4,05 4,34 3,55 

SD 0,62 0,64 0,49 0,46 0,78 

Faza 

stabilizacije 

N = 11 

4,61 3,82 4,30 4,29 3,81 

SD 0,33 0,87 0,44 0,44 0,45 

Faza aktivizma 

oz. faza dvoma 

o sebi 

N = 50 

4,47 3,43 4,17 4,13 3,49 

SD 0,46 0,97 0,49 0,50 0,51 

Faza umirjenosti 

oz. 

konzervativnosti 

N = 15 

4,53 3,10 3,94 3,96 3,36 

SD 0,33 1,24 0,51 0,39 0,42 

Faza odmikanja 

N = 15 

4,47 3,30 4,08 4,04 3,28 

SD 0,43 0,96 0,48 0,50 0,54 

 

Tabela 7 prikazuje aritmetične sredine in standardne odklone odgovorov za posamezna 

področja rezilientnosti. Iz nje je razvidno, da področje duhovnosti najmočneje zaznavajo 

vzgojiteljice, ki se nahajajo v fazi stabilizacije. Le ta poteka v obdobju od štirih do šestih let 

delovne dobe. V fazi stabilizacije najmočneje zaznavajo tudi naslednja tri področja: doživljanje 

nadzora nad spremembami,  zaupanje vase pri spoprijemanju s težavami in kompetentnost, 

pričakovanja in vztrajnost. Rezultati so pričakovani, saj je za to fazo značilno, da vzgojiteljice 

prevzemajo obveznosti in odgovornosti v svojem življenju ter postajajo vedno bolj 

profesionalne (Hargreaves in Fullan, 1992, v Peček, 2003). Področje pozitivnega spoprijemanja 

s spremembami in doživljanje varnosti v odnosih najmočneje zaznavajo ob vstopu v svoj poklic 

in vse tja do treh let delovne dobe. Odgovori so nekoliko presenetljivi, saj lahko vzgojiteljice v 

začetku kariere zaradi soočanja z realnostjo, ki je drugačna od zamišljene, doživljajo dvom vase 

in v svoje sposobnosti. Šele ob koncu faze nastalo situacijo prebrodijo, saj spoznajo, da so del 

kolektiva in se počutijo sprejete (Hargreaves in Fullan, 1992, v Peček, 2003). Področje 
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duhovnosti, pozitivnega spoprijemanja s spremembami in doživljanja varnosti v odnosih ter 

področje kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti vzgojiteljice najšibkeje zaznavajo v fazi 

umirjenosti oziroma konzervativnosti. Področje zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami 

prav tako najšibkeje zaznavajo proti koncu kariere (v fazi odmikanja), medtem ko področje 

doživljanja nadzora nad dogajanjem najšibkeje zaznavajo na začetku kariere, kar je razumljivo, 

saj so v začetni fazi in se na novo delovno okolje šele privajajo (Hargreaves in Fullan, 1992, v 

Peček, 2003).  Zanimivi so rezultati, da ostala štiri področja najšibkeje zaznavajo proti koncu 

kariere. Vzgojiteljice se v zadnjih fazah profesionalnega razvoja počasi usmerjajo v druga 

področja v svojem življenju, izgubljajo energijo, od entuziazma preidejo k umirjenosti in 

začutijo odpor do inovativnosti (Hargreaves in Fullan, 1992, v Peček, 2003). Standardni 

odkloni od aritmetične sredine so pri vseh področjih nižji od vrednosti 0,62, le pri področju 

duhovnosti je vrednost standardnega odklona 0,87 oziroma 1,24. Podatki nam povejo, da so 

rezultati pri vseh področjih, razen pri področju duhovnosti, razporejeni blizu aritmetičnih 

sredin, kar pomeni, da se večina vzgojiteljic podobno zaznava. 

Da bi se prepričala, ali med zaznavanjem rezilientnosti pri vzgojiteljicah v različnih fazah 

profesionalnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike, sem sprva izvedla 

Kolmogorov-Smirnov test (v Prilogi). Tako sem se prepričala, ali so podatki normalno 

razporejeni. Glede na rezultate tega testa, sem dalje izvedla test ANOVA za področje 

kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti ter za področje pozitivnega spoprijemanja s 

spremembami in doživljanja varnosti v odnosih. Pri teh dveh področjih se je izkazalo, da so 

podatki normalno razporejeni. Kruskal-Wallis test sem izvedla pri področjih zaupanja vase pri 

spoprijemanju s težavami, doživljanja nadzora nad dogajanjem in področju duhovnosti, pri 

katerih podatki niso normalno razporejeni. 

Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa so pokazali, da so podatki normalno porazdeljeni le 

pri področjih pozitivnega spoprijemanja s spremembami in doživljanja varnosti v odnosih ter 

kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti (p > 0,05 pri vseh postavkah). Pri ostalih treh 

področjih podatki niso normalno porazdeljeni (p < 0,05 pri eni ali več postavkah). Dobljeni 

rezultati so bili izhodišče za nadaljnje teste, s katerimi sem skušala ugotoviti, ali so razlike med 

skupinami vzgojiteljic na posameznih stopnjah profesionalnega razvoja statistično značilne. 
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Tabela 8: Prikaz pomembnosti razlik na področjih kompetentnosti, pričakovanj in vztrajnosti 

ter pozitivnega spoprijemanja s spremembami in doživljanja varnosti v odnosih glede na 

stopnjo profesionalnega razvoja (test ANOVA) 

  
Vsota 

kvadratov 
»df« 

Srednja 

vrednost 

kvadratov 

F p 

Pozitivno spoprijemanje s 

spremembami in doživljanje 

varnosti v odnosih 

Med 

skupinami 
1,15 4 0,29 1,15 0,34 

Znotraj 

skupin 
23,30 93 0,25   

Skupno 24,45 97    

Kompetentnost, pričakovanja 

in vztrajnost 

Med 

skupinami 
0,98 4 0,24 1,05 0,39 

Znotraj 

skupin 
21,60 93 0,23   

Skupno 22,58 97    

 

Tabela 9: Prikaz pomembnosti razlik na področjih duhovnosti, doživljanja nadzora nad 

dogajanjem in zaupanja vase pri spoprijemanju s težavami glede na stopnjo profesionalnega 

razvoja (Kruskal-Wallis test) 

 

Duhovnost 

Doživljanje 

nadzora nad 

dogajanjem 

Zaupanje vase pri 

spoprijemanju s 

težavami 

»χ2« test 4,147 1,076 7,789 

»df« 4 4 4 

p 0,39 0,90 0,10 

 

Statistična pomembnost testa ANOVA in Kruskal-Wallisovega testa za vsa področja znaša več 

kot 0,05 (p > 0,05), iz česar lahko sklepam, da med vzgojiteljicami na različnih stopnjah 

profesionalnega razvoja ne prihaja do statistično značilnih razlik glede njihove rezilientnosti. 

Iz tabele 7, v kateri so prikazani izračuni aritmetičnih sredin odgovorov za posamezna področja 
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rezilientnosti, je sicer razvidno, da vzgojiteljice v določenih fazah profesionalnega razvoja 

posamezna področja rezilientnosti močneje oziroma šibkeje zaznavajo, vendar te razlike niso 

statistično pomembne. Zato ne morem trditi, da je zaznavanje rezilientnosti pogojeno s fazo 

profesionalnega razvoja, v kateri se posamezna vzgojiteljica nahaja. 

Day idr. (2011) trdi, da se rezilientnost oblikuje in spreminja v različnih fazah profesionalnega 

razvoja vzgojiteljev, s čimer se strinjata tudi V. Kiswarday in M. Valenčič Zuljan (2015), 

vendar rezultati moje raziskave teh trditev niso potrdili. Avtorici M. Valenčič Zuljan in D. 

Blanuša Trošelj (2014) prav tako trdita, da imajo vzgojitelji, ki se nahajajo v začetnih fazah 

profesionalnega razvoja, šibkejši občutek lastne kompetentnosti, samoučinkovitosti in so bolj 

zaskrbljeni, kar je razlog, da jih v prvih letih dela v vrtcu veliko izmed njih zapusti svoj poklic. 

Vzgojitelje, ki se nahajajo v zadnjih fazah profesionalnega razvoja, pa tovrstni dvomi o poklicni 

vlogi ne prevzemajo in so bolj prepričani v svoje odločitve kakor vzgojitelji, ki so ravnokar 

vstopili v svoj poklic. Day idr. (2006) ugotavlja, da se znaki rezilientnosti pojavljajo v različnih 

fazah profesionalnega razvoja, in da njihova prisotnost ni stalna. Iz zgoraj navedenih ugotovitev 

avtorjev bi morda lahko predvidevali, da se posamezniki, ki so nedavno vstopili v poklic 

vzgojitelja predšolskih otrok, zaznavajo kot manj rezilientne in vzgojitelji, ki imajo za seboj že 

dolga leta izkušenj z delom v vrtcu, kot bolj rezilientne, česar pa rezultati moje raziskave niso 

pokazali – faza profesionalnega razvoja vzgojiteljice se ni potrdila kot eden izmed dejavnikov, 

ki bi vplival na samozaznavanje rezilientnosti vzgojiteljic. Morda pri samozaznavanju 

rezilientnosti večjo težo nosijo drugi dejavniki (na primer osebnostne značilnosti in značilnosti 

družinskega iz širšega okolja, iz katerega posameznik prihaja). Večina avtorjev (Kiswarday, 

2012; Bouillet idr., 2014; Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015) tudi sicer področje 

profesionalnega razvoja ne prišteva med pomembnejše dejavnike rezilientnosti. Mednje 

uvrščajo predvsem pozitivno samopodobo, samoučinkovitost, razvite socialne veščine, dobre 

intelektualne sposobnosti, klimo v vzgojno-izobraževalni instituciji ter podporo v ožjem in 

širšem okolju. Tudi sama sem mnenja, da je zaznavanje rezilientnosti zelo odvisno od prej 

naštetih dejavnikov, vseeno pa sem skušala ugotoviti, ali mednje lahko uvrščamo tudi 

profesionalni razvoj, saj je, tako kot to trdita avtorici K. Drljić in V. Kiswarday (2016), za 

oblikovanje rezilientnosti pomembna pripravljenost posameznika za vseživljenjski 

profesionalni razvoj. 
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9 SKLEP 

Delo vzgojiteljice predšolskih otrok je zelo zahteven poklic, ki mnogokrat zahteva  

pripravljenost na spremembe in odzivanje na nepričakovane situacije (Agbenyega, 2012, v 

Bouillet idr., 2014). To pomeni, da se od vzgojiteljice pričakuje, da je rezilientna, kar pomeni, 

da ima življenjsko prožnost in odpornost, kar pripomore, da se kljub stiskam, tveganjem, 

boleznim, težavam in drugim oviram povrne v »prvotno stanje«, v kakršnem je bila pred 

kritičnimi dogodki. 

V raziskavi, ki sem jo izpeljala, sem ugotovila, da vzgojiteljice sebe zaznavajo kot rezilientne. 

Najmočneje zaznavajo področje doživljanja nadzora nad dogajanjem, najšibkeje pa področje 

duhovnosti. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da med vzgojiteljicami, ki se nahajajo na 

različnih stopnjah profesionalnega razvoja, ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede 

njihove rezilientnosti. 

V empirični raziskavi je sodelovalo 100 vzgojiteljic in en vzgojitelj, kar pomeni omejitev pri 

posploševanju dobljenih rezultatov. Za bolj podrobne in natančne ugotovitve bi bilo potrebno 

vključiti še več vzgojiteljic, ki bi se nahajale na različnih stopnjah profesionalnega razvoja. 

Tako bi prišli do veljavnejših ugotovitev. Da bi lahko moje ugotovitve posplošili na celotno 

populacijo, je prav tako v raziskavo potrebno vključiti več vzgojiteljev. S tem bi poskrbeli za 

bolj enoten delež ženskega in moškega spola udeležencev, kot smo ga sicer imeli. 

Tematika rezilientnosti se mi zdi zaradi dela, ki ga opravljajo vzgojitelji, zanje zelo pomembna, 

zato bi bilo to področje koristno nekoliko bolj raziskati. Na podlagi večjega vzorca vzgojiteljev 

bi lahko tudi v prihodnje ugotavljali, ali faza profesionalnega razvoja, v kateri se nahajajo 

vzgojitelji, vpliva na zaznavanje rezilientnosti vzgojiteljev. Prav tako bi lahko raziskovali še 

druge dejavnike, ki vplivajo na rezilientnost. Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko ugotavljali, ali 

morda spol vzgojitelja predšolskih otrok vpliva na njegovo zaznavanje lastne rezilientnosti ali 

pa okolje v katerem deluje (velikost skupine otrok v vrtcu, velikost samega vrtca, odnosi med 

strokovnimi delavci in nadrejenimi). 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla, sem ugotovila, da vzgojiteljice nekatera področja rezilientnosti 

zaznavajo močneje, druga pa šibkeje. Raziskavo bi lahko nadaljevali v smeri iskanja vzrokov, 

ki so privedli do tovrstnih rezultatov. Iskali bi lahko razloge za močno zaznavanje področja 

doživljanja nadzora nad dogajanjem in šibko zaznavanje področja duhovnosti. 
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Z rezultati nadaljnjih raziskav in raziskave, ki sem jo izvedla, bi tako osveščali zaposlene v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah ter širšo javnost o pomenu rezilientnosti, ki velja tako za 

vzgojiteljice predšolskih otrok kot za vsakega posameznika posebej. 
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11 PRILOGA: PORAZDELITEV PODATKOV ZA 

POSAMEZNA PODROČJA REZILIENTNOSTI GLEDE NA 

STOPNJO PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

(KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST) 

  Kolmogorov-Smirnov test 

Področje rezilientnosti Faza profesionalnega 

razvoja 

p 

Duhovnost Začetek kariere 0,20 

 Faza stabilizacije 0,20 

 Faza eksperimentiranja 

oziroma faza 

samoocenjevanja 

0,01 

 Faza umirjenosti oziroma 

faza konzervativnosti 

0,20 

 Faza odmikanja 0,01 

Doživljanje nadzora nad 

dogajanjem 

Začetek kariere 0,20 

 Faza stabilizacije 0,20 

 Faza eksperimentiranja 

oziroma faza 

samoocenjevanja 

0,00 

 Faza umirjenosti oziroma 

faza konzervativnosti 

0,00 

 Faza odmikanja 0,00 

Pozitivno spoprijemanje s 

spremembami in doživljanje 

varnosti v odnosih 

Začetek kariere 0,20 

 Faza stabilizacije 0,15 

 Faza eksperimentiranja 

oziroma faza 

samoocenjevanja 

0,20 

 Faza umirjenosti oziroma 

faza konzervativnosti 

0,20 
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 Faza odmikanja 0,14 

Kompetentnost, 

pričakovanja in vztrajnost 

Začetek kariere 0,20 

 Faza stabilizacije 0,12 

 Faza eksperimentiranja 

oziroma faza 

samoocenjevanja 

0,20 

 Faza umirjenosti oziroma 

faza konzervativnosti 

0,20 

 Faza odmikanja 0,20 

Zaupanje vase pri 

spoprijemanju s težavami 

Začetek kariere 0,20 

 Faza stabilizacije 0,18 

 Faza eksperimentiranja 

oziroma faza 

samoocenjevanja 

0,00 

 Faza umirjenosti oziroma 

faza konzervativnosti 

0,06 

 Faza odmikanja 0,20 

 

 

 


