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POVZETEK 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev je proces, ki traja vse življenje. Njihova poklicna 

dolžnost je, da se nenehno poklicno izobražujejo. Profesionalni razvoj pomeni proces, ki traja 

od odločitve za poklic in s tem začetka izobraževanja, do upokojitve. 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem teoretičnem delu, sem se bolj podrobno 

posvetila študiju vzgojitelja in njegovi profesionalni poti ob koncu študija. Osrednji problem 

se je nanašal na poklicno rast vzgojitelja in kakšne ima možnosti za krepitev strokovnosti.  

V drugem empiričnem delu diplomskega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika raziskala 

kakšno je mnenje pedagoških delavcev v vrtcu, o oblikah nadaljnjega izobraževanja, ki 

najbolj  krepijo njihovo strokovnost, in katera področja bi si želeli poglobiti ter kako 

doživljajo možnost poklicnega napredovanja.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je za večino vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

pomembna udeležba na nadaljnjem izobraževanju in za njihov profesionalni razvoj. Ocenile 

so, da so pedagoško-psihološka znanja tista, ki najbolj krepijo njihovo strokovnost. Najraje se  

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic udeležujejo stalnega strokovnega izpopolnjevanja in 

usposabljanja znotraj institucije, kjer so zaposlene. Glede možnosti napredovanja v plačne 

razrede, pa so po rezultatih ankete bolj nezadovoljne pomočnice vzgojiteljic, ne glede na to, 

ali delajo v mestnem ali vaškem vrtcu.  

Ključne besede: pedagoški delavci, vzgojitelj, vrtec, izobraževanje, profesionalni razvoj 

  



 
 

SUMMARY 

The professional development of preschool teachers in education is a lifelong process 

which begins with the initial training of professionals and ends up with their retirement.  

My paper is separated in two parts. In the first, theoretical part, I focused on the education of 

preschool teachers and their professional path at the end of education. Main focus alluded to 

the professional growth of the preschool teacher and possibility to strengthen proficiency.  

The empirical part of this thesis is based on the questionnaire. Pedagogical workers were 

asked about kindergarten, forms of further education that strengthen their professional 

competence, in which fields would they like to deepen the knowledge and how they 

experience the possibility of promotion.  

The results of the study showed that most of the professional staff in the kindergartens find 

the participation in their further education very important for their professional development. 

They evaluated pedagogical and psychological knowledge as the most important for their 

professional competence. Pedagogical workers in the kindergarten are the most keen on 

training seminars in the institution they are employed. Assistant to preschool teacher are 

discontented with the promotion in higher salary grades regardless working in urban or rural 

kindergarten.  

Keywords: pedagogical workers, preschool teacher, kindergarten, lifelong learning, the 

professional development 
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1 UVOD 

Današnji svet, se razlikuje od sveta naših prednikov. Življenje teče v hitrem tempu in vse bolj 

se zavedamo, da brez samoizobraževanja, načrtnega izobraževanja in nenehnega 

izpopolnjevanja svojih sposobnosti, ne moremo biti v koraku s splošnim razvojem sodobnega 

življenja. To velja tudi za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, saj znanje v 

današnji družbi hitro zastara in ga je potrebno nenehno nadgrajevati in obnavljati. 

Izobraževanje je nepogrešljivi del posameznikovega življenja in dela. V današnjem času je 

znanje vrednota, od katere sta odvisna položaj in razvoj posameznika, kar vpliva na položaj in 

razvoj družbe v kateri živimo. Poleg vsega pa ni pomembno koliko imamo nekega znanja 

ampak kakovost tega znanja, da je trajno, uporabno in prenosljivo v vsakodnevne okoliščine 

(Đekovski, 2007).  

Pričakovanja družbe do pedagoških delavcev so visoka zaradi sprememb na tehničnem, 

gospodarskem, družbenem in kulturnem področju. Prav tako pa se odražajo tudi na področju 

vzgoje in izobraževanja. Od vzgojiteljev predšolskih otrok se pričakuje višja stopnja 

profesionalnosti, zato jih je potrebno ustrezno usposobiti. Njihova vloga je vedno bolj 

kompleksna, postavlja jih pred vedno nove izzive, ki od njih zahtevajo višjo stopnjo 

profesionalnosti. S pridobivanjem novih znanj, se bodo usposobili za izvajanje 

individualizacije in diferenciacije otrok, pri delu z nadarjenimi otroki in pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami, oblikovanju multikulturnega področja, pri integraciji področij, 

učinkovitega vodenja oddelka in evalvaciji svojega dela (Valenčič Zuljan, 2014).  

Vonta (2005) trdi, da so pri svojem delu uspešnejši tisti vzgojitelji, ki so izobraženi in se 

hkrati tudi stalno strokovno izpopolnjujejo. Profesionalni razvoj vzgojiteljev lahko 

opredelimo kot proces vseživljenjskega učenja, ki vključuje vzgojiteljevo osebno, socialno in 

poklicno dimenzijo. Je tudi proces, kjer dosežemo uravnoteženost vseh ravni profesionalnosti 

in s tem tudi višjo kakovost svojega dela in zadovoljstva pri delu.  

V svojem diplomskem delu bom analizirala poklicno rast vzgojiteljev in kakšne ima možnosti 

za krepitev strokovnosti. Najprej bom predstavila študij in poklic vzgojitelja ter možnosti 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ob koncu študija.  

V drugem delu diplomskega dela bom s pomočjo raziskave pridobila mnenje pedagoških 

delavcev v vrtcu, o oblikah nadaljnjega izobraževanja, ki najbolj krepijo njihovo strokovnost, 

katera področja želijo še poglobiti in kako doživljajo možnosti poklicnega napredovanja.    
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TEORETIČNI DEL 

2 VZGOJITELJ KOT PEDAGOŠKI DELAVEC 

Skozi razvoj človeštva se je lik vzgojitelja vseskozi spreminjal, skoraj nespremenjena pa so 

ostala pričakovanja okolja, da naj svoje delo opravlja predano in v korist svojega varovanca 

ter naj bo vzor ravnanja in vir znanja. Otrokova prva oseba, ki ji je zaupan po domači oskrbi, 

je vzgojitelj, ki ima zato velik vpliv na otroka. Neprimerno vodenje lahko povzroči 

nepopravljivo škodo, ki ima lahko posledice v prihodnosti, zato moramo odločitev za poklic 

vzgojitelja sprejeti s temeljitim premislekom. Poklic vzgojitelja je na eni strani odgovoren in 

zahteven, po drugi strani pa ga bogati. Vzgojitelj vzgaja, neguje in izobražuje otroke, 

povezuje se s starši in kolegi, da bi za otroke ustvarili najustreznejše okolje, v katerem bi 

razvili čim več svojih sposobnosti in spretnosti. Vzgojitelj se mora nenehno izobraževati, saj 

mora biti pri svojem delu izkušen, pozoren in dober opazovalec otrok, saj le tako lahko opazi 

njihove potencialne sposobnosti. Zmožen mora biti načrtovati kurikul za otroke različnih 

starosti, kar mu omogoča poznavanje značilnosti in razvoja otrok. Vzgojno ravnanje pa ni 

učinkovito le, kadar izvaja načrtovane dejavnosti, ampak pomeni biti v oddelku v vsaki 

okoliščini in preprosto biti tam, kar posega na področje prikritega kurikula (Lepičnik 

Vodopivec, Hmelak, 2016). 

Vzgojitelj predšolskih otrok dela z občutljivo populacijo in je pri svojem delu vedno 

izpostavljen novim izzivom in nalogam. Od njega se pričakuje najvišja stopnja 

profesionalnosti. Uspešnejši pri svojem delu so tisti vzgojitelji, ki so tudi sami izobraženi, 

hkrati pa se tudi stalno izobražujejo. Profesionalni razvoj vzgojitelja bi lahko opredelili kot 

vseživljenjsko učenje, ki vključuje vzgojiteljevo poklicno, socialno in osebnostno dimenzijo. 

To pa je tudi proces, v katerem dosežemo uresničevanje vseh dimenzij profesionalnosti in s 

tem tudi višjo kakovost in zadovoljstvo pri svojem delu (Vonta, 2005). 

Vzgojitelj mora biti na svojem področju strokovnjak, poleg tega pa tudi osebnostno močan 

človek, ki ima odprte poglede na življenje okoli sebe in svet. Otroku se mora znati približati 

in mu pokazati, da ga ima rad, ga ceni in spoštuje. Da je vsega tega zmožen, pa mora čutiti 

veliko ljubezni do pedagoškega poklica in tudi do otrok (Plestenjak, 1990). Bečaj (1996) 

poudarja, da je vzgojitelj poleg staršev zelo pomemben člen v otrokovem življenju. Zato mora 

biti profesionalen, kar vključuje strokovno znanje in spretnosti, pomembna pa je tudi 

pozitivna samopodoba. Vseeno pa velja spomniti na trditev Batistič Zorec (2001, str. 25), da 



3 
 

»pretirana idealizacija, po kateri bi morala biti vzgojitelj ali vzgojiteljica »vsestranski«, tako 

rekoč »popoln« človek, lahko prinese več škode kot koristi«. 

2.1 Študijski program predšolske vzgoje 

Študijsko leto 2003/2004  na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je zaznamovalo pričetek t.i. 

»bolonjskega procesa«, s katerim je bil program predšolske vzgoje na omenjeni fakulteti 

deležen bolonjske prenove. Temeljni cilj programa Predšolske vzgoje je usposabljanje 

študentov za uspešno delo s predšolskimi otroki ter z otroki v prvem razredu devetletne 

osnovne šole. Prav tako pa bodoče vzgojitelje pripravi na sodelovanje z otrokovimi starši ter 

sodelavci in drugimi strokovnjaki v vrtcu in šoli (Devjak in Polak, 2007).  

Predmetnik študija, ki traja 6 semestrov oz. tri leta, vključuje izbirne predmete z integrirano 

prakso, obvezne predmete z integrirano prakso, nastope ter hospitacijo.  

Izobraževanje vzgojiteljev vključuje dva pomembna, med seboj tesno povezana, segmenta: 

znanstveno-strokovno izobraževanje ter praktično usposabljanje.  

Znanstveno-strokovno izobraževanje študente v procesu izobraževanja seznani z osnovami 

didaktično-metodičnih in pedagoško-psiholoških znanj. Študentje tekom študija pridobijo 

znanja z različnih področij: 

- O otroku in vzgoji, kjer gre za znanja iz pedagogike, sociologije, psihologije, 

specialne pedagogike, filozofije ter zdravstvene vzgoje. Znanja s teh področij 

vključujejo predvsem različna poimenovanja vzgoje in otroštva v zgodovini in 

sedanjosti. 

- Teoretična in praktična znanja posameznih vzgojnih področij kot so: jezik, gibanje, 

umetnost, matematika, družba in narava.  

- Komunikacija z otroki in odraslimi, ki vključuje branje, ustno komunikacijo, 

neverbalno komunikacijo, pisno izražanje ter umetniško izražanje. Študentje se 

naučijo različnih komunikacijskih spretnosti (prosto pripovedovanje, pogovarjanje in 

poslušanje). Prav tako pa se usposabljajo za proučevanje strokovne literature, timsko 

delo in pisanje strokovnih besedil. 

- O sistemu skrbi za otroke, kjer se seznanijo z otrokovimi pravicami in storitvami, ki 

jih nudijo institucije, namenjene pomoči predšolskim otrokom in družini. 
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- Znanstveno kritično mišljenje, kjer študentje pridobijo sposobnost znanstvene 

kritičnosti, strokovnega argumentiranja, miselne sinteze in analitičnega razmišljanja  

(Batistič Zorec, 1997). 

V marsikaterem študijskem programu je z bolonjsko prenovo praktično usposabljanje postalo 

nov predmet, študijski program predšolske vzgoje pa je to poznal in izvajal že prej. Študent je 

določeno število ur aktivno prisoten pri vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu (Lepičnik 

Vodopivec, Hmelak, 2016). 

Plestenjak vidi velik pomen v praksi, saj naj bi le-ta pripomogla k poklicni rasti študenta. 

Opredeljuje naslednje funkcije praktičnega usposabljanja: 

- Preverjanje poklicne odločitve: prvi stiki z vzgojno prakso jim omogočijo vpogled v 

poklicno izbiro študija. Študentje imajo stik z delom, pogoji dela in problemi pri tem 

delu.  

- Spoznavanje predšolskih otrok skozi prakso, ki študentom omogoča, da svoje 

teoretično znanje o otrocih, ki ga pridobivajo tekom študija, nadgradijo in dopolnijo. 

- Povezovanje teorije in prakse. 

- Izkustveno učenje pa predstavlja idejo, da se stvari najbolj naučimo, ko jih delamo 

sami.  

- Preverjanje usposobljenosti za delo pa predstavlja samostojno delo, ki omogoča 

spoznavanje svojih spretnosti, samega sebe, zmožnosti in interesov ter spoznavanja 

področij, katera morajo še poglobiti (Plestenjak,1990). 

Diplomant ali diplomantka po uspešno zaključenem študiju, ki traja tri leta in pridobljenih 

180 KT ECTS, pridobi naziv diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok oz. vzgojiteljica 

predšolskih otrok (Devjak in Berčnik, 2017).  

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je oblikovan program študija Predšolske vzgoje 

na 2. stopnji. Splošni cilj študija, ki traja 2 leti in šteje 120 ECTS, je dvig ravni in 

profesionalizacija predšolske vzgoje. Program je namenjen za oblikovanje kritične množice 

strokovnjakov, ki bodo sposobni skrbeti za stalen razvoj kakovosti predšolske vzgoje v 

Sloveniji. Študentje po uspešno zaključenem študiju pridobijo naziv magistri predšolske 

vzgoje (Devjak in Berčnik, 2017). 
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2.2 Izobrazba pedagoških delavcev v vrtcu 

V preteklosti je predšolska vzgoja doživela veliko vsebinskih in sistemskih sprememb, 

predvsem v zadnjih desetih letih pa je težnja po visoki strokovni usposobljenosti vzgojiteljev 

vedno večja. Od vzgojiteljev se pričakuje strokovno kompetentnost, to pridobijo s 

kakovostnim izobraževanjem, ki temelji na teoriji in praksi. Do leta 1996 je za pridobitev 

ustrezne strokovne usposobljenosti vzgojiteljev zadoščala zgolj srednja vzgojiteljska šola, 

takrat pa sta bila za Slovenijo objavljena Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Lepičnik Vodopivec, Hmelak, 2016). 

S sprejetjem Zakona o vrtcih leta 1996 40. člen natančno določa izobrazbene pogoje 

zaposlenih v vrtcu. Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti: 

- »višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma 

študijskem programu za predšolsko vzgojo ali 

-  visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski 

program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje«.  

V vrtcih po Sloveniji se v oddelku poleg vzgojitelja pojavlja tudi pomočnik vzgojitelja, ki 

mora imeti:   

- »srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje 

predšolske vzgoje,  ali 

-  zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi 

otroki.« (Zakona o vrtcih, 1996). 

 

Leta 2012 je bil objavljen popravek v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 

drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki se v prvi točki 5. člena drugega odstavka  glasi:  

»Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:   

 univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,   

 univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih 

ved ali družboslovja,  

 visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,   

 magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister 

profesor,   
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 magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, 

humanističnih ved ali družboslovja,  

 magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 

pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je 

opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.« (Pravilnik o 

izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za 

predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami, 2012) 

 

2.3 Delovna obveznost vzgojitelja 

Delo vzgojitelja v vrtcu zajema tri področja: delo z otroki, sodelovanje z ostalimi delavci 

vrtca pri organizaciji življenja in dela v vrtcu ter sodelovanje s starši (Lepičnik Vodopivec, 

Hmelak, 2016 ). 

Delo z otroki obsega priprave na vzgojno delo ter načrtovanje, izvajanje, spremljanje in 

vrednotenje vzgojnega dela. Vzgojitelj načrtuje svoje neposredno vzgojno delo v vrtcu, ki ga 

tudi realizira za doseganje kakovostne predšolske vzgoje, in takrat govorimo o izvedbenem 

kurikulu. Vzgojiteljeve delovne obveznosti in naloge so: igra, rutinske dejavnosti, 

spodbujanje komunikacijskih dejavnosti pri otroku, spodbujanje njegovega socialno-

emocionalnega razvoja in discipliniranja ter opazovanje in spremljanje otrok in njihovega 

razvoja. Čeprav spremljanje vzgojno-izobraževanega dela zakonsko ni opredeljeno kot 

delovna obveznost vzgojitelja, pa je vseeno eno od pomembnih področij njegovega dela. 

Vzgojitelj s kritično analizo svojega dela ter s sistematičnim zbiranjem podatkov pridobiva 

koristne povratne informacije, s katerimi lahko oceni svojo uspešnost in učinkovitost dela ter 

uvede spremembe, če so le-te potrebne. Osnovni pogoj vrednotenja lastnega dela je 

evalvacija, ki pa mora vsebovati tudi ugotovitve o neučinkovitem in neustreznem ravnanju pri 

njegovem delu. Šele ugotovitev lastnih šibkih točk lahko pripelje do ustrezne strokovne 

rešitve (Lepičnik Vodopivec, Hmelak, 2016). 

Vzgojitelj sodeluje z ostalimi delavci vrtca pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Osrednji 

dokument v vrtcu je letni delovni načrt vrtca, ki zagotavlja sistematično in organizirano 

uresničevanje širših dolgoročnih ciljev, zadovoljevanje potreb otrok, delavcev, staršev in 

okolja v katerem vrtec dela in živi. Pri njegovem oblikovanju sodelujejo vsi udeleženci 

pedagoškega procesa: vzgojitelji, ravnatelj, strokovni delavci, starši in zunanji dejavniki. Z 
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njim vrtec določi podrobno vsebino dela in življenja v vrtcu ter organizacijo. Letni delovni 

načrt vzgojitelja vsebuje okvirne naloge za doseganje kakovostnega dela in življenja otrok v 

oddelku.  Sodelovanje med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja pomeni, da skupaj 

načrtujeta, izvajata in vrednotita svoje delo. Pomočnik mora biti seznanjen s predvidenimi 

oblikami dela, da lahko uspešno sodeluje v vzgojnem procesu. (Lepičnik Vodopivec, Hmelak, 

2016). 

Vzgojitelj mora sprejemati starše, saj so najpomembnejši element pri vzgoji otrok. Vzgoja v 

vrtcu ne more nadomestiti družinske vzgoje, temveč jo zgolj dopolnjuje. Ker se vzgojni 

postopki vzgojiteljev in staršev velikokrat zelo razlikujejo, je sodelovanje vrtca s starši nujno 

za ustrezno dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. Medsebojno sodelovanje 

temelji na skupnih nalogah in ciljih. Skrb za otrokov razvoj je odgovornost staršev in 

vzgojiteljev, ki si prizadevajo za otrokov napredek.  Pogoj za dobro sodelovanje med 

vzgojiteljem in starši je enakopraven partnerski odnos, ki temelji na zaupanju in spoštovanju 

(Lepičnik Vodopivec, Hmelak, 2016). 

 

2.4 Napredovanje pedagoških delavcev 

V Sloveniji imamo Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004), ki določa stalno strokovno izpopolnjevanje. Glavni 

cilj je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali 

predmetnega področja oz. opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje strokovnega 

dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja 

javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja 

njegove kakovosti in učinkovitosti. Pravilnik določa načine in pogoje nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev v javnih vrtcih in šolah, 

točkovanje programov za namen napredovanja strokovnih delavcev v nazive in pravila za 

financiranje.    

Za dosego profesionalnega razvoja mora biti pedagoškim delavcem omogočeno dovolj časa. 

Delodajalci jim morajo omogočiti izobraževanje in zagotoviti nadomestnega pedagoškega 

delavca. Pedagoškim delavcem mora biti omogočeno, da se vključujejo v različne 

raziskovalne projekte in da lahko sodelujejo z različnimi raziskovalnimi institucijami (Bela 

knjiga, 2011).  
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Oceno delovne uspešnosti posameznega pedagoškega delavca oblikuje ravnatelj glede na:  

 uspešno delo z otroki,  

 sodelovanje s starši,  

 sodelovanje in timsko delo z ostalimi delavci vrtca ter drugimi strokovnjaki,  

 uporabo strokovnega znanja, ki je pridobljeno z izobraževanjem, 

 drugo delo, ki je posebnost delovnega mesta oz. stroke (Pravilnik o napredovanju 

zaposlenih v vrtcih v nazive, 2002). 

 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede iz leta 2008 določa, da lahko 

javni uslužbenec napreduje v plačni razred vsaka tri leta (seštevek treh letnih ocen), če 

izpolnjuje spodnje pogoje. 

»Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo: 

 ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk, 

 ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk, 

 ob petem najmanj 13 točk, 

 ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.« 

»Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva plačna 

razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 

15 točk.« 

Za vse javne uslužbence se vsako leto do 15. marca opravi postopek preverjanja izpolnitve 

pogojev. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo: 

 5 točk za odlično delo,  

 4 točke za zelo dobro delo, 

 3 točke za dobro delo, 

 2 točki za zadovoljivo delo (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09). 

Marjanovič Umek idr. (2002) trdijo, da se kazalec o napredovanju v nazive nanaša na stanje 

in možnost napredovanja v nazive ter  napredovanje v plačilne razrede, s tem pa pridobijo 

višji količnik plače. Tako kot stalno strokovno izpopolnjevanje ima pravno podlago tudi 

napredovanje v nazive. V Sloveniji ga ureja Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v nazive (2002). Po 1. členu lahko zaposleni v vzgoji in izobraževanju 

napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik. Pri tem se upošteva delovna doba, 

uspešnost pri delu, udeležba v programih strokovnega izpopolnjevanja in opravljanja različnih 

dodatnih strokovnih del. Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni. 
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3 POKLICNA RAST PEDAGOŠKIH DELAVCEV V VRTCU 

3.1 Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vzgoji in izobraževanju 

Šolska zakonodaja iz leta 1996 strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju določa, da se 

morajo vseskozi dodatno usposabljati in izobraževati, saj s tem svojo izobrazbo širijo, 

nadgrajujejo, posodabljajo in poglabljajo. (Devjak, Polak, 2007) 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vzgoji in izobraževanju je vseživljenjski proces. 

Poleg dodiplomskega izobraževanja, ki ga lahko nadaljujejo s podiplomskim izobraževanjem 

se profesionalno razvijajo s samoizobraževanjem, nenehnim nadaljnjim izobraževanjem in 

usposabljanjem ter s pridobivanjem novih kompetenc po neformalni in formalni poti (Devjak 

in Berčnik, 2017).  

Pedagoški delavec se ne more profesionalno razvijati, če se izolira in ne sodeluje s svojimi 

sodelavci (Vonta, 2005). Poklicni razvoj pedagoških delavcev v vzgoji in izobraževanju je 

proces vseživljenjskega učenja, pri čemer izkustveno učenje igra pomembno vlog. Teoretično 

izobraževanje ima pomembno vlogo pri vseh fazah poklicnega razvoja strokovnega delavca 

(Devjak in Berčnik, 2017).  

Profesionalni razvoj vzgojitelja opredeljujemo kot proces vseživljenjskega izkustvenega 

učenja, pri katerem vzgojitelji osmišljajo ter razvijajo svoja pojmovanja o vzgoji in 

izobraževanju (Valenčič-Zuljan in Blanuša-Trošelj, 2014). Z individualiziranim pristopom 

zagotovimo upoštevanje že dosežene ravni profesionalnega razvoja, interesov, 

temperamentov, raznolikost učnih stilov ter podobe vzgojitelja o sebi kot profesionalcu  

(Devjak in Berčnik, 2017).  

Pri obravnavanju profesionalnega razvoja pedagoških delavcev poznamo različne pristope. 

Nekateri raziskovalci se zanimajo za dejavnike, ki vplivajo na razvoj, drugi se usmerjajo v 

raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj in oblikovanje linearnih faznih 

modelov, tretji pa se posvečajo oblikam in načinom poklicnega učenja (Valenčič-Zuljan in 

Blanuša-Trošelj, 2014). 

Katzeva je opredelila fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev in med prvimi naredila 

empirično raziskavo. Opredelila je štiri razvojne faze vzgojiteljev. Prva faza zajema prvo leto 

poklicnega delovanja in jo je poimenovala faza preživetja. V tem obdobju je glavna skrb 

vzgojiteljev namenjena opravljanju osnovne poklicne naloge, saj je obremenjen z dvomom v 
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lastne sposobnosti, ker opaža razliko med pričakovanimi in realnimi rezultati poklicnega 

delovanja ter delovanja v skupini. Ključnega pomena za vzgojitelja začetnika je sprejetost pri 

kolegih. Vzgojitelji v tej fazi potrebujejo razumevanje, sprejetost in podporo. Pomembno 

vlogo pri zadovoljevanju teh vlog ima mentor. Za profesionalni razvoj vzgojitelja začetnika je 

v fazi preživetja pomembno načrtno, redno in kontinuirano spremljanje.  Po izteku prvega leta 

dela se začne druga faza, ki jo imenuje utrditev v poklicu,  ko vzgojitelj postane bolj 

samozavesten in pridobi višjo stopnjo gotovosti. V tem obdobju se vzgojitelj integrira v 

poklic ter povezuje pridobljene izkušnje. Vzgojitelj reflektira lastno prakso in jo raziskuje ter 

v sodelovanju z drugimi pridobiva odgovore na vprašanja in nove poglede. V tem obdobju je 

podpora ravnatelja, mentorja in kolegov še vedno pomembna in se počasi spreminja v 

medsebojno sodelovanje.  Tretjo fazo Katz poimenuje faza obnove, ki se pojavi v tretjem ali 

četrtem letu poklicnega delovanja, ko vzgojitelj čuti utrujenost zaradi ponavljajočih se rutin. 

Naravni cikli ponavljanja istih dejavnosti pri vzgojitelju povzročijo nezadovoljstvo in 

monotonost. Vzgojitelj mora najti način, da obnovi in osveži ponavljajoče se vsebine z novimi 

materiali, tehnikami in pristopi, ki si jih lahko pridobi na delavnicah, kjer si z ostalimi 

izmenjuje izkušnje. V tej fazi se vzgojitelj poglobi v strokovno literaturo, postane dejaven na 

konferencah, dela v nevladnih organizacijah in internetnih povezavah. Na tej stopnji ima pri 

delu z otroki potrebo po iskanju različnih načinov spremljanja in dokumentiranja otrokovega 

napredka. Kot zadnjo fazo opredeli stopnjo zrelosti, ki nastopi že po treh letih, pri nekaterih 

pa veliko kasneje. Vzgojitelj se v tej fazi počuti samozavestno v svoji poklicni vlogi in zaupa 

v lastne sposobnosti. Začne razmišljati veliko globlje kot na začetku svoje poklicne poti in 

sega preko vzgojno–izobraževalnega procesa. V tem obdobju dosega višjo stopnjo 

usposobljenosti (Valenčič- Zuljan, Blanuša-Trošelj, 2014). 

Katz (1985, v Devjak in Berčnik, 2017) opredeli štiri razvojne faze vzgojiteljev, strokovni 

avtorji velikokrat uporabljajo Ryanov model, ki profesionalni razvoj prikazuje skozi tri 

osnovna obdobja: 

 obdobje idealnih predstav, 

 obdobje preživetja, 

 obdobje izkušenosti. 

 

Prvo obdobje je obdobje idealnih prestav, kjer gre za začetek profesionalnega razvoja, saj gre 

za prehod študenta v vlogo vzgojitelja. Začne se že v času dodiplomskega študija in traja do 
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njegove prve zaposlitve. V tem obdobju je posameznik premalo kritičen do svojih pedagoških 

stališč.  

Drugo obdobje je obdobje preživetja, ki traja približno ena do dve največ pa do treh let. 

Vzgojitelj večino časa nameni načrtovanju in pripravi. V tem obdobju veliko vlogo igrajo 

sodelavci, čeprav so njihove izkušnje težko prenosljive v prakso drugega. Vzgojitelj začuti 

razliko med pedagoškimi stališči, ki jih je pridobil v obdobju idealnih predstav in realnostjo. 

V tretjem obdobju ali obdobju izkušenosti ima  vzgojitelj učinkovit nadzor nad skupino in 

pedagoškim delom. Uspešno se pripravi na pedagoško delo, upošteva svoje potrebe in potrebe 

otrok ter predvideva probleme.   

Četrto obdobje C. Razdevšek Pučko (1990) opredeli kot obdobje ponovne večje dovzetnosti 

za novosti. V tem obdobju vzgojitelji, ki imajo za sabo že približno polovico delovne dobe, 

ponovno ovrednotijo svoje delo. Lahko se počutijo osamljene, njihovo delo se jim zdi brez 

pravega učinka, lahko se pojavi izgorelost. Kljub temu pa se mnogi intenzivno lotevajo 

nadaljnjega izobraževanja ter preizkušajo nove metode dela, saj se poveča razmišljanje o 

pedagoškem delu, zmanjša se razmišljanje o lastni vlogi, naraščajo pa delovne izkušnje. S tem 

se rešijo rutine, v katero so zapadli med svojo poklicno potjo (Devjak in Polak, 2007).   

 

Čeprav si strokovnjaki niso povsem enotni glede opredeljevanje posameznih faz poklicnega 

razvoja vzgojiteljev, pa lahko po pregledu modelov ugotovimo, da vse faze razvoja kariere 

najdemo pri vzgojitelju, ki je glavni nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Z 

novimi pedagoškimi znanji in izkušnjami si vzgojitelj ves čas izpopolnjuje odnos do 

predšolskih otrok. Pridobi vse več pedagoških izkušenj, ki se jih opazi ob prehajanju skozi 

različna obdobja poklicnega razvoja (Devjak in Polak, 2007).   

Lipičnik (1994) trdi, da so vplivi na vzgojiteljev profesionalni razvoj vedno povezani z 

različnimi pričakovanji, ki jih imajo vzgojitelji, med te pa uvršča pričakovanja po: 

 vseživljenjskem izobraževanju, 

 strokovnih izpopolnjevanjih, 

 napredovanju (tako v nazive kot plačilne razrede), 

 samouresničitvi pri delu, 

 ugodnih razmerah pri delu. 

 

Vzgojitelj svojo profesionalnost razvija postopoma, saj jo pridobiva na podlagi izkušenj pri 

delu in izobraževanju. Lučić (2007) vzgojno-izobraževalni proces opredeli kot kreativen 
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proces, kjer je vzgojna dejavnost odvisna od vzgojiteljeve osebnosti in je vredna toliko kot 

vzgojitelj sam, zato je pomembno, da ima vzgojitelj začrtane smernice razvoja pri vzgojnem 

delu z otroki in pri svoji karierni poti.  

Prva od institucionalnih oblik v izobraževalnem sitemu je predšolska vzgoja in zajema otroke 

do vstopa v šolo. Vzgojitelji za primerno opravljanje svojega dela uporabljajo ustrezne 

metodične pristope, za to pa morajo biti profesionalno usposobljeni. Strokovnjaki se pri nas in 

v svetu ukvarjajo s kakovostjo vzgojno-izobraževalnega  sistema oziroma s kakovostjo vrtcev 

(Brusnjak, 2007). 

Pomen izobraževanja pedagoških delavcev smatramo kot proces, ki vključuje posameznikovo 

osebnostno, ožje poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni napredovanje v smeri kritičnega, 

neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja (Valenčič-Zuljan, 2001). 

Profesionalni razvoj predstavlja znanje, ki je splet poznavanja in vedenja, veščin, spretnosti 

ter odnosov in je doseženo kot osebni razvoj in poklicno napredovanje. Zajema vse vrste 

učenja, od dodiplomskega  izobraževanja do ostalih oblik učenja, konferenc in strokovnega 

izpopolnjevanja ter neformalnih učnih priložnosti, ki nastanejo v praksi.  

3.2 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev 

»Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnim delavcem omogoča kakovostno 

opravljanje pedagoškega poklica« (Bela knjiga, 2011, str. 501). 

Začetek nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji se prične leta 1972, ko je bil 

ustanovljen Center za pedagoško izobraževanje, z letom 1981/1982 pa postane obveza za vse 

pedagoške delavce (Devjak in Polak, 2007). 

S sprejetjem nove zakonodaje v Sloveniji leta 1991 je nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev doživelo razvoj, saj je stalno 

strokovno spopolnjevanje in izpopolnjevanje postalo sestavni del sistema napredovanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive.  Gre za vseživljenjsko izobraževanje 

strokovnih delavcev, ki delujejo v vzgoji in izobraževanju, in jim omogoča, da imajo poleg 

študijskih programov možnost za razširjanje, obnavljanje in poglabljanje znanja pri tem pa so 

seznanjeni z novostmi stroke. Kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega 

sistema se povečuje s strokovno in osebnostno rastjo strokovnih delavcev. Del sistema 
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strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju  je tudi Ministrstvo šolstvo, ki ga finančno 

podpira (Devjak in Polak, 2007). 

Drugi člen Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, ki je bil sprejet leta 2004, za cilj postavlja strokovno usposabljanje 

strokovnih delavcev, razvoj javnega vrtca in šole ter razvoj celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja, s tem pa povečanje kvalitete in učinkovitosti (Devjak in Polak, 2007). 

Pedagoški poklic zahteva ustrezno izobrazbo in je visokokvalificiran poklic. Široko 

razgledanost in pridobitev teoretičnih znanj vzgojiteljev, ki so potrebna za opravljanje 

poklica, omogoča nadaljnje izobraževanje in dodatno usposabljanje. Vzgojitelji morajo svoje 

delo opravljati karseda strokovno, v skladu z etičnimi načeli ter najnovejšimi strokovnimi 

oziroma znanstvenimi spoznanji. Pri svojem delu morajo razvijati svoj poklic, biti stalno 

sposobni odzivanja na spremembe v družbi in prevzemati nove vloge. Svoje delo morajo 

nenehno prilagajati sposobnostim in značilnostim ter karakterjem otrok, hkrati pa morajo 

imeti kakovostne pogoje za svoje delo (Bela knjiga, 2011). 

Poklicna dolžnost vsakega vzgojitelja je, da se nenehno poklicno izobražuje. V širšem smislu 

profesionalni razvoj vzgojiteljev pomeni proces, ki traja od odločitve za poklic in s tem 

začetka izobraževanja, do upokojitve. Od profesionalnega razvoja vzgojitelja je odvisno, kako 

izkoristi ponujene formalne priložnosti učenja in koliko pridobi iz vsakodnevnih izkušenj 

(Valenčič-Zuljan, Blanuša-Trošelj, 2014).  

Pedagoško delo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju vključuje ogromno dejavnosti, 

ki so povezane z otroki, in tudi dodatnih, kot so: sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

vodstvenimi organi ter seveda s starši. Pri razvijanju teh kompetenc pa eno glavnih vlog 

odigra tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (Devjak in Berčnik, 2017). 

Na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je potrebno zagotoviti večje 

sodelovanje in koordinacijo med programi začetnega izobraževanja vzgojiteljev ter v 

partnerstvu in sodelovanju po vrtcih. Za zagotavljanje večje učinkovitosti morajo udeleženci 

izobraževanj prenašati pridobljeno znanje drug na drugega ter biti deležni podpore vodstva 

vrtca in pristojnega ministrstva (Devjak in Polak, 2007). 
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 3.3 Vseživljenjsko učenje pedagoških delavcev 

»Osnovno načelo, na katerem temelji celoten sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in ki 

je tudi vodilno načelo Bele knjige o vzgoji in izobraževanja v Sloveniji, je načelo vse 

življenjskosti učenja za vse« (Bela knjiga 2011, str. 373). 

Enakovredna in enakopravna sestavina celotnega izobraževanja v konceptu vseživljenjskega 

izobraževanja je tudi izobraževanje odraslih.  Temelj profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju je vseživljenjsko učenje, saj v času študija in pripravništva 

ne pridobijo vsega znanja. Strokovni delavci se ne morejo prilagajati vsem spremembam ali 

izpolniti visokih pričakovanj družbe, če ne reflektirajo svojega dela in ne usvajajo novih 

znanj. Strokovni delavci v različnih obdobjih svoje kariere potrebujejo drugačna dodatna 

znanja in spretnosti, zato se morajo dodatno izobraževati, ob tem pa je profesionalni razvoj 

deloma povezan tudi z delovno dobo (Bela knjiga 2011). 

Vseživljenjsko učenje že nekaj časa ni več samo en vidik izobraževanja in usposabljanja, 

temveč mora postati vodilno načelo za ponudbo in udeležbo v celotnem kontinuumu učnih 

vsebin. Vsi Evropejci bi morali imeti enake možnosti, da se prilagodijo zahtevam 

gospodarskega in družbenega življenja ter da se aktivno vključijo v oblikovanje evropske 

bodočnosti (A Memorandum on Lifelong Learning, 2000).  

Devjak (2007) glavni namen vseživljenjskega učenja vidi v profesionalnem razvoju ter 

strokovni in osebnostni rasti strokovnih delavcev. S tem se povečuje učinkovitost in kakovost 

celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Vseživljenjsko izobraževanje strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju poleg študijskih programov omogoča pridobitev izobrazbe 

ali izpopolnjevanja.  

Rečnik idr. (2004) za vseživljenjsko učenje trdijo, da gre za vrsto nenehnih učnih procesov, ki 

so lahko formalni ali neformalni, v katerih si ljudje izpopolnjujejo tehnične in druge 

strokovne sposobnosti, bogatijo znanja in razvijajo svoje zmožnosti kot odgovor na svoje 

potrebe ali potrebe skupin, v katerih živijo. Formalno učenje je pridobljeno z izobraževanjem, 

ki se zaključi s formalno stopnjo izobrazbe. Pri tej obliki učenja je značilno namerno 

pridobivanje znanja, ki zahteva prilagajanje posameznikovega rednega izobraževanja s 

svojimi drugimi aktivnostmi in dolžnostmi. Neformalno izobraževanje pa je izid dnevnih 

aktivnosti ter dejanj, ki so vezana na delo in prosti čas ter družino. V večini primerov je 

nenamerno ali celo naključno in z njim ne pridobimo javno veljavne stopnje izobrazbe ali 
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kvalifikacije kot pri formalnem izobraževanju.  Pri vseživljenjskem učenju gre za  nenehen  

proces, ki poteka z namenom, da se posameznik izpopolni in aktualizira svoje znanje, 

sposobnosti in spretnosti.  

Medsebojno sodelovanje ponuja vzgojiteljem možnosti za skupno sodelovanje ter 

uravnoteženo in popolnejšo interpretacijo prakse (Vonta, 2005).  

Znanje, ki ga strokovni delavci pridobijo v začetnem izobraževanju ni dovolj za vse 

spremembe ki se dogajajo kasneje, ko so zaposleni. Vseživljenjsko učenje je naloga celotne 

družbe, pri tem pa mislimo predvsem na razvijanje kakovostnih izobraževalnih programov, ki 

bi vključevali koncept vseživljenjskega izobraževanja. Jelenc (2007) motive za izobraževanje 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju razvrsti v štiri skupine:  

 povečati svojo uspešnost  pri delu,  

 osebno zadovoljstvo, 

 doseči stopnjo izobrazbe, 

 različni drugi motivi. 

 

Valenčič-Zuljan (2001) smatra vzgojiteljev poklicni razvoj kot proces vseživljenjskega 

usposabljanja, kjer ima izkustveno usposabljanje pomembno vlogo. Vzgojitelj se ob 

prepoznavanju izzivov usposablja ter zavestno razmišlja in išče ustrezne odgovore na te 

izzive, ki pa so lahko širše ali ožje povezani z določeno pedagoško vsebino. 

 

3.3.1 Timsko delo kot pristop vseživljenjskega učenja 

V programu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja z namenom vseživljenjskega učenja 

je pomemben cilj čim večje osebnostne in strokovne rasti vseh udeležencev. Timsko delo v 

vzgoji in izobraževanju je tista aktivnost, ko se dve ali več oseb s pedagoškimi nameni hkrati 

usmerja na enake subjekte v okviru posameznih pedagoških aktivnosti. Timsko delo ne 

nadomešča individualnega pedagoškega dela, ampak ga nadgradi s kompleksnimi 

psihološkimi procesi na področju komunikacije, reševanja problemov, zaupanja ter z bogato 

timsko dinamiko (Polak, 2004).  

Pedagoški delavci s področja timskega dela nimajo dovolj znanja, zato ga morajo nenehno 

dograjevati z novimi spoznanji v organiziranih oblikah usposabljanja. V programu 

usposabljanja za timsko delo udeleženci najpogosteje pridobijo spretnosti timskega 
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načrtovanja. Pomembna naloga vsakega člana tima je spoznavanje in razvijanje samega sebe, 

če želi uspešno stopati v socialno interakcijo z drugimi v timu. Usposabljanje za timsko delo 

mora vključevati aktivnosti, ki posameznika vodijo k spoznavanju samega sebe in 

nadgrajevanju šibkih področij. Le tako se lahko tim osebnostno in strokovno razvija (Devjak 

in Polak, 2007). 

3.3.2 Sodelovalno učenje kot kontekst vseživljenjskega učenja 

Peklaj (2001) sodelovalno učenje opiše kot »učenje v manjših skupinah, v katerih delo 

zastavimo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo 

neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj« (str. 9). Odgovornost vsakega 

posameznega člana skupine se pri skupinskem delu ohrani. 

Devjak in Polak (2007)  poudarjata, da so pedagoški delavci drug drugemu najboljši učitelji, 

saj poznajo razsežnosti svojega dela. Učenje je glavni psihološki pojav, ki poleg razvoja 

posameznikov omogoča tudi razvoj tima in socialnega okolja. Izhajajoč iz predpostavke, da je 

učenje socialni proces, lahko trdimo, da je učenje v sodelovanju z drugimi učinkovitejše kot 

individualno. Socialna interakcija je bistvena, saj predstavlja prosto izmenjavo mnenj in 

spodbuja spoznavne spremembe v posamezniku.  

Pri oblikovanju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev je 

potrebno v čim večji meri upoštevati načela in spretnosti sodelovalnega učenja. Pri 

sodelovalnem učenju je pomembno usmerjanje k stalni individualni refleksiji, k lastnim 

dosežkom in obvladovanju in zavedanju individualnega vedenja. Študije so pokazale, da so 

pedagoški delavci, ki so se skupaj učili in načrtovali, hitreje uvajali pedagoške novosti pri 

svojem delu (Devjak in Polak, 2007). 

3.4 Stalno strokovno spopolnjevanju strokovnih delavcev 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je nujno potrebno, če želimo doseči kakovostno vzgojno 

izobraževalno dejavnost. Delo s predšolskimi otroki zahteva visoko izobraženega in 

strokovno usposobljenega vzgojitelja, ki je poleg tega razvita osebnost. S koncem študija se 

strokovno izobraževanje ne preneha, saj se z novimi dejavnostmi, izkušnjami, značilnostmi 

otrok in s prakso, potreba po izobraževanju le še poveča (Lučić, 2007).  
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Leta 2004 so bile ugotovljene šibke točke v stalnem strokovnem spopolnjevanju in potrebne 

so bile spremembe na tem področju. Po analizi Ministrstva za znanost in šport so bile 

ugotovljene naslednje pomanjkljivosti: 

 sistem je postal nepregleden in težko obvladljiv,  

 ponudba je preveč razpršena, 

 programov, ki so usmerjeni na profesionalne komponente učiteljskega poklica, je 

premalo, 

 prevelika razdrobljenost, zaradi katere ni mogoče zagotoviti dovolj sredstev za 

izvedbo programov, s čimer bi pokrili dejanske potrebe, 

 premajhna prepoznavnost evropskih trendov, 

 za širjenje dobrih praks iz šole na šolo je premalo možnosti, 

 čas je premalo prilagojen ritmu dela v šolah, izvedbe pa so prostorsko preveč 

oddaljene za večino šol, 

 ni dovolj jasno definiranih in razmejenih vlog in odgovornosti posameznih nosilcev 

izobraževanja (Devjak in Polak, 2007). 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2004 glede na te pomanjkljivosti sprejelo nov Pravilnik 

o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

ki se mora izvajati po naslednjih programih: 

1. programi za izpopolnjevanje izobrazbe: so programi, ki poglabljajo, nadgrajujejo in 

razširjajo znanja iz programov za pridobivanje izobrazbe. Sem spadajo programi za 

izpopolnjevanje izobrazbe, namenjeni strokovnim delavcem s srednjo izobrazbo, 

programi za izpopolnjevanje izobrazbe, ki se sprejmejo v skladu s predpisi visokega 

šolstva, ter program šole za ravnatelje. 

2. programi profesionalnega usposabljanja: to so programi, ki delavcem v vzgoji in 

izobraževanju omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj, usposabljajo jih za 

izvajanje novih veljavnih programov ter usposabljanje za izvajanje novih javno 

veljavnih programov. V sklop programov profesionalnega usposabljanja spadajo: 

 licenčni programi, ki so navedeni v prilogah pravilnika, in določajo 

izobrazbene pogoje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za izvajanje 

novih javno veljavnih programov; 
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 posodobitveni programi omogočajo stalno obnavljanje strokovnega znanja za 

strokovno delo ter usposabljanje za uporabo didaktičnih in sodobnih 

pedagoških pristopov in novih učnih tehnologij; 

 programi za širjenje dobre prakse, ki omogočajo prenos vzgojno 

izobraževalnih praks, ki so razvite v okviru inovacijskih, razvojnih in drugih 

projektov, kjer sodelujejo izvajalci javno veljavnih programov; 

 programi za profesionalni razvoj so namenjeni spodbujanju profesionalnega 

razvoja pedagoških delavcev v vseh fazah poklicne kariere. 

3. objavljeni programi: uvrščeni so k programom nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja za pedagoške delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto. Programi 

omogočajo izpopolnjevanje izobrazbe in profesionalno usposabljanje.  

4. drugi programi: so programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov. Mednje 

prištevamo izobraževanje v študijskih skupinah ter tematske konference (Devjak in 

Polak, 2007). 

 

Sprememba prenove stalnega strokovnega spopolnjevanja je vpeljala partnerstvo, odprtost v 

Evropo, deljeno odgovornost, sodobnost ter dostopnost, kombiniranost pristopov, 

ekonomičnost in kvaliteto s cilji, ki so: povečanje preglednosti sistema, omogočanje 

partnerstva zainteresiranih, zagotavljanje stalnega sistema za prenos novosti, znanstvenih 

disciplin in strok, spodbujanje odpiranja vzgojno-izobraževalnih ustanov v socialno okolje, 

decentralizacije sistema, povečanje iniciative in odgovornosti vrtcev in šol za izobraževanje 

lastnih kadrov, upoštevanje izobraževalne potrebe pedagoških delavcev, omogočanje širjenja 

znanja in izkušenj na druge šole in vrtce, postavljanje mreže izobraževalcev in postavitev 

kvalitetnega sistema evidentiranja, spremljanja in evalvacije (Devjak in Polak, 2007). 
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EMPIRIČNI DEL 

4 METODOLOGIJA 

4.1 Namen, cilj raziskave 

Namen diplomskega dela je ugotoviti in analizirati možnost profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev vrtca z vidika nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja. Zanima me, katere oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in katere 

vsebine po mnenju strokovnih delavcev vrtca najbolj krepijo njihovo strokovnost ter katera 

vsebinska področja bi želeli poglobiti oziroma nadgraditi. Prav tako bom ugotovila, kako 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev doživljajo možnost napredovanja v plačilne razrede. 

Naredila bom primerjavo med mestnim in vaškim vrtcem.  

4.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

V skladu s cilji diplomskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne možnosti profesionalnega razvoja imajo strokovni delavci v vrtcu z vidika 

dodatnih izobraževanj in usposabljanj?  

2. Katere vsebine po mnenju strokovnih delavcev najbolj krepijo njihovo strokovnost?  

3. Katere oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja bi si strokovni delavci želeli 

v prihodnje obiskovati? 

4. Kako strokovni delavci doživljajo možnost poklicnega napredovanja oziroma 

napredovanja v plačilne razrede? 

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H1: Vzgojitelji v vrtcu imajo več možnosti dodatnega izobraževanja in usposabljanja kot 

pomočniki vzgojiteljev 

H2: Predvidevam, da se pogledi na vsebine oziroma znanja, ki krepijo strokovnost 

strokovnih delavcev v vrtcu razlikujejo med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 

H3: Predvidevam, da se pogledi strokovnih delavcev v vrtcu glede oblik nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja, ki bi jih v prihodnosti želeli obiskovati ne razlikujejo. 

H4: Predvidevam, da so strokovni delavci v mestnem in vaškem vrtcu nezadovoljni s 

sedanjimi možnostim napredovanja v plačne razrede. 
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4.3 Raziskovalna metoda 

Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja sem pridobila s kvantitativnim 

raziskovanjem. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja.   

4.4 Raziskovalni vzorec 

V raziskavi sem uporabila priložnostni vzorec, v katerega so bili vključeni vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev iz mestnega vrtca – vrtec Ribnica-ter vaškega vrtca – vrtec Sončni 

žarek Velike Lašče. Iz vrtca Velike Lašče sem dobila izpolnjenih vseh 28 anketnih 

vprašalnikov, iz vrtca Ribnica pa 32. Vseh 60 anketnih vprašalnikov so izpolnile ženske, od 

tega je bilo 27 vzgojiteljic in 33 pomočnic vzgojiteljic.  

Graf 1: Delež sodelujočih 

 

4.5 Merski instrumenti 

Za zbiranje podatkov sem uporabila vprašalnik kombiniranega tipa. V vprašalniku sem 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu spraševala o oblikah nadaljnjega izobraževanja, 

ki najbolj krepijo njihovo strokovnost, in katera področja bi želeli poglobiti oz. nadgraditi, ter 

kako doživljajo možnost poklicnega napredovanja. Vprašalnik je vseboval štiri vprašanja 

zaprtega tipa, kjer so se opredelili glede na spol, delovno dobo, delovno mesto in strokovni 

naziv ter odprto vprašanje, kjer so zapisali vrtec, kjer so zaposleni. S petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico sem želela izvedeti, kakšne možnosti profesionalnega razvoja imajo 

strokovni delavci v vrtcu z vidika dodatnih izobraževanj in usposabljanj.  S petstopenjsko 

lestvico stališč pa sem želela izvedeti katere vsebine po mnenju strokovnih delavcev najbolj 

krepijo njihovo strokovnost.  

 

  

vzgojiteljice

pomočnice vzgojiteljic
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4.6 Postopki obdelave podatkov 

Podatke iz rešenih vprašalnikov sem uredila in jih prikazala s frekvencami in odstotki. 

Podatki so analizirani s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Anketna vprašanja sem 

grafično in tabelarično prikazala z navedbo absolutnih (f) in odstotnih (f %) vrednosti ter 

izračunala aritmetično sredino.  
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5 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

5.1 Možnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vrtcu z vidika dodatnih 

izobraževanj in usposabljanj 

Moderna družba potrebuje posameznike, ki se bodo sposobni prilagajati zahtevam in 

nenehnim spremembam in bodo ob tem razširili ter obogatili svoje profesionalno znanje. Prav 

zato, ne moremo pričakovati, da bodo strokovni delavci vsa potrebna znanja za uspešno 

opravljanje svojih poklicnih nalog dobili v okviru rednega šolanja. Devjak in Polak (2007) 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev vidita v vseživljenjskem učenju, saj se s tem 

povečuje učinkovitost in kakovost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Osnovni cilj 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 

Rečnik idr. (2004) vseživljenjsko učenje poimenujejo tudi permanentno, saj gre za 

kontinuiran proces, ki poteka z namenom, da posameznik bogati svoje znanje, izpopolnjuje 

tehnične in druge sposobnosti ter razvija svoje zmožnosti.  

Lučić (2007) je mnenja, da svojo profesionalnost razvijajo postopoma, saj jo pridobivajo na 

podlagi izkušenj pri delu in izobraževanju. Profesionalni razvoj zajema vse vrste učenja, od 

dodiplomskega izobraževanja do ostalih oblik učenja, konferenc in strokovnega 

izpopolnjevanja ter neformalnih učnih priložnosti, ki nastanejo v praksi. Pedagoški delavci v 

procesu svojega poklicnega razvoja postopno pridobivajo in razvijajo potrebne zmožnosti za 

poučevanje otrok in druge naloge. Vzgojitelj mora biti pri svojem delu s predšolskimi otroki 

visoko izobražen in strokovno usposobljen in mora imeti razvito osebnost in edinstveno 

kreativnost. Če želimo zagotoviti kakovostno vzgojno-izobraževalno dejavnost, se mora 

vzgojitelj stalno strokovno izpopolnjevati. 

Marjanovič Umek idr. (2002) med stalno strokovno usposabljanje prištevajo načrtovanje, 

raznolikost ponudbe, število ur izpopolnjevanja ter izbiro in realizacijo različnih oblik 

stalnega izpopolnjevanja, aktualnost vsebin, uporabo strokovne literature. Namen strokovnega 

izpopolnjevanja je predvsem izboljšanje vzgojiteljevega dela, dopolnjevanje njegovega znanja 

in krepitev njegovih strokovnih kompetentnosti. 

V vprašalniku sem vzgojiteljice in pomočnike vzgojiteljic spraševala o možnostih 

profesionalnega razvoja z vidika dodatnega izobraževanja in usposabljanja. Na prvo 

raziskovalno vprašanje so mi pomagali odgovori iz  treh vprašanj anketnega vprašalnika. 

Najprej me je zanimalo, koliko seminarjev oz. drugih oblik iz ponudbe nadaljnjega 
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izobraževanja in usposabljanja so se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic udeležile v 

zadnjih dveh letih.  

Ob analizi podatkov glede udeležbe na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih, sem 

ugotovila, da med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ni razlik, saj je povprečno 

število nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic 

enako, in sicer 7 izobraževanj v zadnjih dveh letih.  

V okviru tega raziskovalnega vprašanja sem vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic 

zastavila vprašanje, kjer so se opredelile glede na to, kako pogosto najdejo najbolj zaželene 

teme v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Izbirale so lahko med ponujenimi 

odgovori: vedno, včasih, nikoli in drugo. 

Graf 2: Uspešnost iskanja tem 

 

Kot je razvidno iz grafa 2 je večina vzgojiteljic (16 oz. 59%) odgovorila, da le včasih najdejo 

za njih zaželene teme v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Pri pomočnicah 

vzgojiteljic pa se ta odstotek še poveča, saj jih je enakega mnenja kar 25, kar predstavlja 76%. 

Po izsledkih ankete teme v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izpolnijo 

njihove potrebe in pričakovanja, saj ni nihče obkrožil odgovora nikoli ali drugo.  

Pri raziskovanju prve hipoteze so me zanimali razlogi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za 

udeležbo v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. Anketiranke so se z oceno od 1 do 5 
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opredelile kako trditev ustreza njihovim kriterijem pri udeležbi na nadaljnjem izobraževanju 

in usposabljanju. 

Preglednica 1: Razlogi pri udeležbi na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

Trditev:  
1 2 3 4 5 

M 
f f% f f% f f% f f% f f% 

Pomembno je za moj 

profesionalni razvoj. 

vzgojiteljice 0 0 0 0 1 4 3 11 23 85 4,81 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 0 0 3 9 6 18 24 73 4,64 

Pomembno je za moje 

napredovanje v šolstvu in 

ohranjanje ustreznosti 

izobrazbe. 

vzgojiteljice 0 0 3 11 4 15 9 33 11 41 4,04 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 6 18 6 18 10 31 11 33 3,79 

Nekatera so obvezna in se 

jim ne morem izogniti. 

vzgojiteljice 2 7 3 11 12 44 5 19 5 19 3,30 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 5 15 4 12 8 24 16 48 4,06 

  

Ponujajo možnost, da srečam 

druge pedagoške delavce in z 

njimi izmenjujem stališča in 

izkušnje. 

vzgojiteljice 0 0 2 7 3 11 14 52 8 30 4,04 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 0 0 10 31 11 33 12 36 4,06 

 

Možnost, da sem odsoten/a z 

dela. 

vzgojiteljice 24 89 3 11 0 0 0 0 0 0 1,11 

pomočnice 

vzgojiteljic 
25 76 5 15 3 9 0 0 0 0 1,33 

Drugo 

vzgojiteljice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je za večino vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic udeležba na 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju pomembna pri njihovem profesionalnem razvoju, 

saj z njim nadgradijo svoje profesionalne znanje. 23 vzgojiteljic (85%) in 24 pomočnic 

vzgojiteljic (73%) se je zelo strinjalo s trditvijo, da je udeležba na nadaljnjem izobraževanju 

in usposabljanju pomembna pri njihovem profesionalnem razvoju. Vzgojiteljice so jo ocenile 

s povprečno oceno 4,81, pomočnice vzgojiteljic pa z oceno 4,64. Vzgojiteljice so si enotne pri 

drugi in četrti trditvi, da je pomembno za njihovo napredovanje v šolstvu in ohranjanje 
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ustreznosti izobrazbe ter da ponujajo možnost, da srečajo druge pedagoške delavce in z njimi 

izmenjajo stališča in izkušnje. Ocenile so jo s povprečno oceno 4,04. Največja razlika med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic se pojavi pri tretji trditvi, saj je kar 48% 

pomočnic vzgojiteljic mnenja, da se nekaterih izobraževanj morajo udeležiti, ker so obvezna. 

Pri vzgojiteljicah pa je to oceno podalo samo 19% vseh vzgojiteljic. Anketiranke se ne 

strinjajo s trditvijo, da je to možnost odsotnosti z dela, saj je večina izobraževanj izven 

delovnega časa. 

Hipotezo (H1) da imajo vzgojitelji v vrtcu več možnosti dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja kot pomočniki vzgojiteljev moram glede na rezultate ankete ovreči, saj so se 

tako pomočnice kot vzgojiteljice v zadnjih dveh letih udeležile enakega števila izobraževanj. 

Včasih najdejo za njih zaželene teme v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in 

jim le-to predstavlja največjo možnost za njihov profesionalni razvoj, saj z njim tako kot 

vzgojiteljice nadgradijo svoje profesionalno znanje. 

5.2 Vsebine, ki krepijo strokovnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

Profesionalni razvoj vključuje razvijanje in osvetljevanje pojmovanj ter spretnosti ravnanj na 

področju vzgoje in izobraževanja. Gre za razvoj disciplinarnega znanja (matematika, 

slovenščina, glasbena vzgoja, …) in strokovni razvoj na področjih didaktike in pedagoško-

psiholoških znanj (Polak, Devjak in Cencič, 2005).  

Vzgojitelji si profesionalna znanja pridobivajo na različne načine in so sestavni del njihovega 

»profesionalnega jaza«. Ta profesionalna znanja so: 

 kurikularna znanja predstavljajo orodje poklica (zakonodaja, plani dela,  pravilniki,   

organizacija vzgoje in izobraževanja …), 

 splošna pedagoška znanja s področja pedagogike, didaktike in drugih disciplin, ki so 

pojmovana na osnovi teorij, empiričnih izsledkov, pojmovanj in stališč o vzgoji in 

izobraževanju, 

 psihološka znanja, pri katerih gre za pomen vzgojiteljevega poznavanja razvojnih 

posebnosti in individualnih razlik in procesa učenja otrok, 

 vsebinska znanja, gre za vsebine, ki jih bodo vzgojitelji posredovali otrokom in jih 

imenujemo tudi strokovna znanja, 

 specialno-didaktična znanja, ki jih lahko poimenujemo tudi pedagoško vsebinska 

znanja, 
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 praktična znanja lahko poimenujemo tudi akcijsko znanje ali akcijski repertoar, 

modrost prakse, situacijsko znanje, izkustveno ali implicitno znanje, poklicne 

spretnosti ali kompetence. 

Marentič Požarnik (2000) trdi, da je za zagotovitev optimalnega profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev potrebno zagotoviti primerne materialne pogoje in ustrezne okoliščine. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere vsebine po mnenju strokovnih 

delavcev najbolj krepijo njihovo strokovnost, prav takšno pa je bilo tudi vprašanje v anketnem 

vprašalniku. Anketiranke so se pri štirih odgovorih opredelile z oceno od 1 do 5, pri čemer 

številka 5 pomeni, da se s trditvijo zelo strinjajo, številka 1 pa pomeni, da se s trditvijo sploh 

ne strinjajo. 

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, večina vzgojiteljic (63%) in pomočnic vzgojiteljic (70%) 

se je zelo strinjala s trditvijo, da pedagoško-psihološka znanja najbolj krepijo njihovo 

strokovnost. Na drugo mesto so glede na rezultate vzgojiteljice in pomočnice postavile znanja 

iz komunikacije (aritmetična sredina je 4,5). Kar 52% vzgojiteljic je trditev, da vsebine s 

področij komunikacije z otroki in odraslimi najbolj krepijo njihovo strokovnost, ocenilo z 

oceno 5, ostalih 48%  pa z oceno 4. Nižjih ocen pri tem odgovoru ni bilo. Pri pomočnicah pa 

je bil odstotek še višji, saj se jih je kar 58% s to trditvijo zelo strinjalo, le ena pomočnica 

vzgojiteljic pa se je s tem odgovorom delno strinjala in obkrožila številko tri. Pedagoško-

psihološka znanja so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ocenile s povprečno oceno 4,5. 

Manjše odstopanje je nastalo samo pri prvi trditvi, ki se je nanašala na znanja s posameznih 

področij. Pri tej trditvi so vzgojiteljice podale  malenkost višjo oceno kot  pomočnice 

vzgojiteljic (glej prilogo 2). Vzgojiteljice so se v 48% zelo strinjale s to trditvijo,  pomočnice 

vzgojiteljic pa le v 39%. Od vseh anketirank so odgovor drugo obkrožile samo 3 vzgojiteljice 

in 4 pomočnice vzgojiteljic. Pri odgovoru so imele možnost napisati, kaj poleg naštetega še 

krepi njihovo strokovnost. Zapisale so odgovore: osebnostni razvoj, program korak za 

korakom, praktično izobraževanje in izgorevanje na delovnem mestu. Nobena anketiranka pri 

odgovorih ni obkrožila ocene ena, kar pomeni, da vse naštete vsebine krepijo njihovo 

strokovnost. V spodnjem grafu so prikazane povprečne vrednosti vseh odgovorov. 
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Graf 3: Povprečna vrednost vsebin oz. znanj, ki krepijo strokovnost 

 

Legenda: 

ODG.1: Znanja s posameznih področij (matematika, jezik, narava, družba, gibanje, umetnost). 

ODG.2: Sposobnost komunikacije z otroki in odraslimi. 

ODG.3: Pedagoško-psihološka znanja. 

ODG.4: Drugo 

 

Druge hipoteze (H2), da se vsebine oziroma znanja, ki krepijo strokovnost, razlikujejo med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, prav tako ne morem potrditi. Rezultati ankete kažejo, da 

se vsebine, ki krepijo strokovnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic med njimi ne 

razlikujejo, kar lepo pokaže tudi zgornji graf. 

5.3 Oblike nadaljnjega izobraževanja, ki bi  jih tudi v prihodnje želele obiskovati 

V sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja sem želela ugotoviti, katere oblike nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja bi  strokovni delavci vrtca  želeli obiskovati tudi v prihodnje.  

Vseživljenjsko učenje dopolnjuje znanje iz študijskih let. Vonta (2005) trdi, da so za 

profesionalni razvoj pomembna uporabna znanja in spretnosti, ki se pridobivajo in 

spreminjajo obstoječe stanje. 

Nekatere oblike poklicnega učenja, med njimi so tudi študijske skupine, konference, branje 

strokovne literature in timsko delo, lahko obravnavamo tudi kot oblike nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu.  
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Študijske skupine so krajše oblike izobraževanja, ki so usmerjene na izmenjavo izkušenj, 

seznanjanje s strokovnimi novostmi in aktualnimi spremembami, širjenje primerov dobre 

prakse, v kritično refleksijo dobre prakse in iskanje odgovorov na izzive sodobnega časa. 

Konference so krajše oblike izobraževanja, namenjene celemu kolektivu. Obiskovanje 

konferenc pripomore k širšemu in bolj odprtemu pogledu na dejavnost, kjer so udeleženci 

zaposleni. 

Branje strokovne literature je zelo priročna oblika učenja, saj lahko poteka v prostem času, 

doma, na različnih mestih in ob različnem času. Strokovni delavci prebirajo strokovno in 

znanstveno literaturo domačih ali tujih avtorjev (Cencič, 2004). 

Pri timskem delu je pomembno sodelovalno načrtovanje, tesna povezanost, nenehno 

sodelovanje, neovirana komunikacija in iskrena izmenjava mnenj, k čemer težijo strokovni 

delavci v vrtcu. Timsko delo se odraža v skupini, ki deluje enotno in celostno (Polak, Devjak 

in Cencič, 2005). 

V anketnem vprašalniku so anketiranke izbirale med 10 možnimi odgovori, izmed katerih so 

lahko izbrale največ tri odgovore (glej legendo pod grafom). 
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Graf 4: Oblike nadaljnjega izobraževanja, ki bi jih želeli obiskovati tudi v prihodnje 

 

Legenda: 

ODG. 1: Stalno strokovno izpopolnjevanje (po katalogu) 

ODG. 2: Usposabljanje znotraj institucije, kjer ste zaposleni 

ODG. 3: Programi izpopolnjevanja (npr. moduli) 

ODG. 4: Študijske skupine (oz. mreže šol) 

ODG. 5: Udeležba na konferencah ali strokovnih srečanjih 

ODG. 6: Timsko delo 

ODG. 7: Branje strokovne literature 

ODG. 8: Znanstveno raziskovanje 

ODG. 9: Visokošolski ali magistrski študij na Pedagoški ali kakšni drugi fakulteti  

ODG. 10: Drugo 

 

Po rezultatih ankete bi se v prihodnosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic najraje 

udeležile stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja znotraj institucije, kjer so 

zaposlene. Prvi odgovor je obkrožilo kar 78% vzgojiteljic in 70% vseh pomočnic vzgojiteljic. 

Prav tako pa jim je zelo pomembno usposabljanje znotraj institucije, saj je kar 70% 

vzgojiteljic in 76% pomočnic vzgojiteljic obkrožilo ta odgovor. Programi izpopolnjevanja 

(moduli) so zelo pomembni za 12 vzgojiteljic (44%) in 11 pomočnic vzgojiteljic (33%). 

Študijske skupine pomembno vplivajo na poklicni razvoj 8 vzgojiteljic (30%) in 7 pomočnic 

vzgojiteljic (21%). Timsko delo je zelo pomembno za 9 vzgojiteljic (33%)  in 13 pomočnic 

vzgojiteljic 39%). Presenetilo me je, da branje strokovne literature in nadaljnji študij pri 

vzgojiteljicah in pomočnicah nima večje teže, saj so ta odgovor obkrožile samo tri 

vzgojiteljice (11%) in pet pomočnic vzgojiteljic (15%). Menim, da bi vsaj branje strokovne 
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literature moralo biti višje ocenjeno, saj si tudi skozi samoizobraževanje pridobivajo različna 

znanja in je zelo pomembno za poklicni razvoj (glej prilogo 3).   

 

Po rezultatih ankete lahko hipotezo H3 obdržimo. Rezultati raziskave kažejo, da ne obstajajo 

razlike v pogledih strokovnih delavk vrtca o oblikah nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja tudi v prihodnje.  

5.4 Zadovoljstvo s sedanjimi možnostmi napredovanja 

Zadnje raziskovalno vprašanje je bilo, ali so strokovni delavci v mestnem in vaškem vrtcu 

nezadovoljni s sedanjimi možnostim napredovanja v plačne razrede. Zanimalo me je tudi, 

kako bodo na to vprašanje odgovorile vzgojiteljice in kako pomočnice vzgojiteljic. 

 

Graf 5: Zadovoljstvo s sedanjimi možnostmi napredovanja 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so bolj nezadovoljne pomočnice vzgojiteljic kot 

vzgojiteljice, ne glede na to, ali delajo v mestnem ali vaškem vrtcu. Nobena pomočnica 

vzgojiteljice ni bila povsem zadovoljna s sedanjimi možnostmi napredovanja, v mestnem 

vrtcu je bilo takšnih odgovorov 59%, v vaškem vrtcu pa celo 62,5%, ostale pomočnice 

vzgojiteljic pa so delno zadovoljne. Najbolj kritičen je bil komentar pomočnice vzgojiteljice, 

ki dela v vaškem vrtcu in je v anketo zapisala: »Pomočnice smo za svoje delo, odgovornost, 
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usposobljenost premalo plačane, nimamo možnost napredovanja v nazive. Stalna strokovna 

izpopolnjevanja nam doprinesejo k še večji strokovnosti, a žal ne k večji plači.«  

V mestnem vrtcu je 33% vzgojiteljic zadovoljnih z napredovanjem, v vaškem vrtcu pa je teh 

vzgojiteljic pol manj (16%). Vse vzgojiteljice, ki so zadovoljne z napredovanji, imajo več kot 

20 let delovne dobe in vsaj naziv svetovalec. V mestnem vrtcu nobena vzgojiteljica ni 

nezadovoljna s sedanjimi možnostmi napredovanja, v vaškem vrtcu pa je teh kar 25%. Vse 

ostale vzgojiteljice se delno strinjajo z možnostjo napredovanja.  

Graf 6: Zadovoljstvo s sedanjimi možnostmi napredovanja strokovnih delavcev glede na kraj delovnega mesta 

 

Hipotezo (H4) lahko glede na rezultate raziskave obdržimo. Z možnostmi napredovanja niso 

zadovoljne ne vzgojiteljice ne pomočnice vzgojiteljic. Od vseh sodelujočih v raziskavi je z 

možnostjo napredovanja zadovoljnih le 7 strokovnih delavk vrtca. 
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6 ZAKLJUČEK 

V svojem diplomskem delu sem predstavila pomen izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic. Pri delu je pomembno nenehno izobraževanje in usposabljanje ter 

načela, po katerih delujejo.  

Empirični del diplomskega dela temelji na analizi anketnega vprašalnika o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljic in pomočnic vzgojitelji. Najprej sem vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljic spraševala o možnostih profesionalnega razvoja z vidika dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja. Ugotovila sem da je za večino vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic udeležba na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju pomembna pri njihovem 

profesionalnem razvoju, saj z njim dopolnjujejo svoje znanje. Med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic pa ni bilo razlik glede števila izobraževanj katerih so se udeležile. 

Po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic so pedagoško-psihološka znanja tista, ki 

najbolj krepijo njihovo strokovnost. Vsebine oziroma znanja, ki krepijo strokovnost 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se med njimi ne razlikujejo. Vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic se najraje udeležujejo stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja 

znotraj institucije, kjer so zaposlene. Na koncu anketnega vprašalnika pa me je še zanimalo 

kako so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zadovoljne z možnostmi napredovanja v 

plačne razrede. Rezultati so pokazali, da so bolj nezadovoljne pomočnice vzgojiteljic ne glede 

na to ali so zaposlene v mestnem ali vaškem vrtcu.  

Na podlagi vsega navedenega lahko zaključim, da je stalno strokovno izobraževanje in 

usposabljanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pomembno za njihovo poklicno rast, saj 

prispeva k nadgrajevanju znanja, njihovi strokovnosti in rasti profesionalnega razvoja. 

Menim, da je potrebno vse aktivnosti obdržati v takem nivoju oziroma jih po zmožnostih tudi 

nadgrajevati.   
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8 PRILOGA 

8.1 PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

SPOŠTOVANI! 

Sem študentka dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – smer Predšolska vzgoja. V 

svojem diplomskem delu pod mentorstvom dr. Tatjane Devjak ter dr. Sanje Berčnik proučujem 

profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu.  

Za svojo nalogo potrebujem mnenja pedagoških delavcev v vrtcu o oblikah nadaljnjega izobraževanja, 

ki najbolj krepijo njihovo strokovnost, in katera področja bi želeli poglobiti oz. nadgraditi ter kako 

doživljajo možnost poklicnega napredovanja.  

Vljudno Vas prosim, da izpolnite anonimni vprašalnik. Rezultate bom uporabila v raziskovalne 

namene. Vprašalnik pozorno preberite in se pri vsakem vprašanju odločite za en odgovor, tako da 

obkrožite ustrezno črko oz. številko ali pa dopišite svojega. 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Kristina Levstik 

 

SPOL    moški   ženski 

 

DELOVNA DOBA V ŠOLSTVU 

a) do 5 let        

b) od 6 do 10 let      

c) od 11 do 15 let      

d) od 16 do 20 let      

e) več kot 20  let 

 

NAZIV VRTCA  _______________________________________ 

 

DELOVNO MESTO  vzgojitelj  pomočnik vzgojitelja 

 

STROKOVNI NAZIV   

a) brez naziva      

b) mentor       

c) svetovalec       

d) svetnik      
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1) Koliko seminarjev oz. drugih oblik iz ponudbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

ste se udeležili v zadnjih dveh letih? ___________ 

 

 

2) Kako pogosto najdete za vas najbolj zaželene teme v ponudbi nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja? 

a) Vedno 

b) Včasih 

c) Nikoli 

d) Drugo: _____________________________________________________________________ 

 

3) Kaj je razlog, da se udeležite nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 

Prosim vas, da pri vsaki trditvi obkrožite eno izmed številk od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 5 - zelo 

se strinjam), glede na to, kako trditev ustreza vašim kriterijem pri udeležbi na nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju. 

Trditev:   

Pomembno je za moj profesionalni razvoj. 1 2 3 4 5 

Pomembno je za moje napredovanje v šolstvu in ohranjanje 

ustreznosti izobrazbe. 
1 2 3 4 5 

Nekatera so obvezna in se jim ne morem izogniti. 1 2 3 4 5 

Ponujajo možnost, da srečam druge pedagoške delavce in z 

njimi izmenjujem stališča in izkušnje. 
1 2 3 4 5 

Možnost, da sem odsoten/a z dela. 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 

 

4) Katere vsebine oz. znanja po vašem mnenju najbolj krepijo vašo strokovnost? 

Prosim vas, da pri vsaki trditvi obkrožite eno izmed številk od 1 do 5 (1 - sploh se ne strinjam, 5 - zelo 

se strinjam), glede na to, kako trditev ustreza vašim kriterijem. 

 

Trditev:   

Znanja s posameznih področij (matematika, jezik, narava, družba, 

gibanje, umetnost). 
1 2 3 4 5 

Sposobnost komunikacije z otroki in odraslimi. 1 2 3 4 5 

Pedagoško-psihološka znanja. 1 2 3 4 5 

Drugo: 1 2 3 4 5 
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5) Katera od naštetih oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja bi si v prihodnje želeli še 

nadgraditi? Izberite največ 3 odgovore. 

a) Stalno strokovno izpopolnjevanje (po katalogu) 

b) Usposabljanje znotraj institucije, kjer ste zaposleni 

c) Programi izpopolnjevanja (npr. moduli) 

d) Študijske skupine (oz. mreže šol) 

e) Udeležba na konferencah ali strokovnih srečanjih 

f) Timsko delo 

g) Branje strokovne literature 

h) Znanstveno raziskovanje 

i) Visokošolski ali magistrski študij na Pedagoški ali kakšni drugi fakulteti (ime študija: 

_______________________________) 

j) Drugo: _____________________________________________________________________ 

 

 

6) Koliko ste zadovoljni s sedanjimi možnostmi napredovanja v šolstvu (plačilni razredi, 

nazivi)? 

a) Povsem, spremembe niso potrebne 

b) Delno 

c) Nikakor ne 

d) Drugo: _____________________________________________________________________  

  



39 
 

8.2 PRILOGA 2: Preglednica 2 

Preglednica 2: Vsebine oz. znanja ki krepijo strokovnost 

Trditev:  
1 2 3 4 5 

M 
f f% f f% f f% f f% f f% 

ODG. 1:  

Znanja s posameznih 

področij (matematika, jezik, 

narava, družba, gibanje, 

umetnost). 

vzgojiteljice 0 0 0 0 3 11 11 41 13 48 4,37 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 0 0 8 24 12 36 13 39 4,15 

ODG. 2:  

Sposobnost komunikacije z 

otroki in odraslimi. 

vzgojiteljice 0 0 0 0 0 0 13 48 14 52 4,52 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 0 0 1 3 13 39 19 58 4,55 

ODG. 3:  

Pedagoško-psihološka 

znanja. 

vzgojiteljice 0 0 0 0 1 4 9 33 17 63 4,59 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 2 6 2 3 6 18 23 70 4,52 

ODG. 4:  

Drugo 

vzgojiteljice 0 0 0 0 0 0 2 67 1 33 4,33 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 1 25 0 0 0 0 3 75 4,25 
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8.3 PRILOGA 3: Preglednica 3  

Preglednica 3: Oblike nadaljnjega izobraževanja, ki bi si jih želeli nadgraditi 

 

  

Trditev  f f% 

ODG. 1:  

Stalno strokovno izpopolnjevanje 

(po katalogu) 

vzgojiteljice 21 77,8 

pomočnice 

vzgojiteljic 
23 69,7 

ODG. 2:  

Usposabljanje znotraj institucije, 

kjer ste zaposleni 

vzgojiteljice 19 70,4 

pomočnice 

vzgojiteljic 
25 75,8 

ODG. 3:  

Programi izpopolnjevanja (npr. 

moduli) 

vzgojiteljice 12 44,4 

pomočnice 

vzgojiteljic 
11 33,3 

ODG. 4:  

Študijske skupine (oz. mreže šol) 

vzgojiteljice 8 29,6 

pomočnice 

vzgojiteljic 
7 21,2 

ODG. 5:  

 Udeležba na konferencah ali 

strokovnih srečanjih 

vzgojiteljice 8 29,6 

pomočnice 

vzgojiteljic 
10 30,3 

ODG. 6:  

 Timsko delo 

vzgojiteljice 9 33,3 

pomočnice 

vzgojiteljic 
13 39,4 

ODG. 7:  

 Branje strokovne literature 

vzgojiteljice 3 11,1 

pomočnice 

vzgojiteljic 
5 15,2 

ODG. 8:  

 Znanstveno raziskovanje 

vzgojiteljice 0 0 

pomočnice 

vzgojiteljic 
3 9,1 

ODG. 9:  

 Visokošolski ali magistrski študij 

na Pedagoški ali kakšni drugi 

fakulteti 

 

vzgojiteljice 1 3,7 

pomočnice 

vzgojiteljic 
2 6,1 

ODG. 10:  

 Drugo 

vzgojiteljice 0 0 

pomočnice 

vzgojiteljic 
0 0 
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8.4 PRILOGA 4: Preglednica 4 

Preglednica 4: Zadovoljstvo s sedanjimi možnostmi napredovanja 

Zadovoljstvo s sedanjimi  

možnostmi napredovanja 
Povsem Delno Nikakor ne Drugo 

VAŠKI 

VRTEC 

vzgojiteljice 2 7 3 0 

pomočnice vzgojiteljic 0 6 10 0 

MESTNI 

VRTEC 

vzgojiteljice 5 10 0 0 

pomočnice vzgojiteljic 0 7 10 0 

 


