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POVZETEK 

Timskega dela se moramo strokovni delavci sistematično učiti in ga razvijati. Tega ni 

mogoče storiti zgolj s študijem strokovne literature, temveč ga je potrebno izvajati tudi v praksi. 

Spretnosti, ki pripomorejo k večji uspešnosti in učinkovitosti timskega dela, razvijamo le z 

neposrednim delom v timu. Motivacija za timsko delo je povezana s psihološkimi potrebami, 

ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima in od katerih je odvisno tudi vzdušje v timu. 

Morebitne ovire in konflikte v timu je treba reševati sproti, zato je pomembno, kako jih 

posamezniki zaznavajo ter kakšne strategije reševanja bodo uporabili. Brez pozitivne 

soodvisnosti vseh članov tima skupnih ciljev in strategij v timu ni mogoče doseči. Cilji, ki si 

jih tim oblikuje, naj bodo skladni z vzgojno-izobraževalnimi cilji in s potrebami otrok. Prav 

tako je treba pri strokovnih delavcih v vrtcu ozavestiti potrebo po nenehnem osebnostnem in 

strokovnem razvoju pedagoških delavcev, saj bolj razvite spretnosti timskega dela pripomorejo 

k bolj učinkovitemu timskemu delu, to pa zagotavlja kakovostnejše pedagoško delo z otroci. 

Emocionalna kompetentnost je sestavljena iz več spretnosti, ki so del osebnih in družbenih 

spretnosti. Emocionalna kompetentnost je manifestna oblika čustvene inteligentnosti in ni 

pogojena z delovno dobo posameznika, temveč odvisna od več osebnih faktorjev posameznika, 

s katerimi mora ta razviti notranje samozavedanje lastnih čustev in se znati vživeti v človeka 

ter obvladati celoten razpon družbenih spretnosti. 

V magistrskem delu sem želela raziskati, kakšne spretnosti timskega dela imajo vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice ter kako emocionalno kompetentne se počutijo pri neposrednem delu 

v timu. V vzorec sem vključila 120 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice iz različnih vrtcev po 

Sloveniji, ki so odgovarjale na anketne vprašalnike. Analiza dobljenih rezultatov je ponudila 

nove možnosti in izhodišča za izboljšave na področju timskega dela strokovnih delavcev v 

vrtcu. 

V raziskavi sem ugotovila, da se pri spretnostih timskega dela in emocionalni kompetentnosti 

strokovnih delavcev pojavljajo razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice glede 

na delovno mesto, ne pa glede na delovno dobo strokovnih delavk. Statistična analiza namreč 

pomembnih statističnih razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice v njihovih  

spretnostih timskega dela glede na delovno dobo ni pokazala. Spretnosti timskega dela niso 

pogojene z delovno dobo ali s prakso, temveč v večji meri s stopnjo izobrazbe. Stopnja 

izobrazbe in praksa v času študija sta lahko ključna elementa, ki vplivata na razvoj spretnosti, 

saj veliko pripomoreta k boljšim medosebnim odnosom in timskemu delu. Potrdili smo tudi 



 
 

statistično pomembne razlike med strokovnimi delavkami v emocionalni kompetentnosti, ki pa 

niso povezane z delovno dobo, temveč prav tako z delovnim mestom. Rezultati so pokazali, da 

se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo statistično pomembne razlike v 

emocionalni kompetentnosti. Anketirane vzgojiteljice so izkazale večjo emocionalno 

kompetentnost kot pomočnice vzgojiteljice, kar bi tudi lahko interpretirali z razlikami v  stopnji 

njihove izobrazbe. Statistična analiza je pokazala, da je emocionalna kompetentnost 

posameznika pri timskem delu statistično pomembno povezana z razvitostjo spretnosti 

timskega dela (r = 0,39).  Ugotovila sem, da vzgojiteljice pri drugih članih tima zaznavajo bolj 

razvite spretnosti timskega dela od pomočnic vzgojiteljice ter opažajo razlike v stopnji 

izobrazbe med posameznimi člani tima. Vzgojiteljice so tudi prizadevnejše od pomočnic 

vzgojiteljice pri tem, da različen položaj članov tima ne bi vplival negativno na kakovost 

njihovega timskega dela. Vzgojiteljice v svojem timu ocenjujejo spretnosti timskega dela kot 

ustrezne, v čemer se prav tako statistično pomembno razlikujejo od pomočnic vzgojiteljice. 

 

 

 

Ključne besede:  

timsko delo, vrtec, vzgojiteljice predšolskih otrok, pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok,  
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ABSTRACT 

Team work is a skill professional workers have to learn and develop. This cannot be achieved 

merely by studying professional literature, but is rather obtained with practice. Competences 

that contribute to better team work efficiency and performance are only developed through 

straightforward team work. The motivation for team work is related to individual’s 

psychological needs that are fulfilled within a team and on which the team’s atmosphere 

depends on. Possible obstacles and conflicts in a team need to be solved regularly, therefore it 

is important how individuals perceive them and which methods of solving them they use. 

Mutual team goals and strategies are impossible to achieve without a positive co-dependence 

of all team members. The goals that are set by a particular team should be in accordance with 

educational goals and children’s needs. In addition, professional workers in kindergartens need 

to be made aware of the need for constant personal and professional development of teachers, 

since better developed teamwork skills contribute to a more efficient team work which 

guarantees better educational performance with children. Emotional competency is comprised 

of several skills that are a part of personal and social skills. It is a manifestation of emotional 

intelligence and is as such not a consequence of an individual’s seniority, but rather a result of 

multiple personal factors pertaining to an individual, which are then applied to develop an inner 

self-awareness of emotions as well as the ability to empathize with other human beings and 

master an entire array of social skills. 

This master’s thesis studies the team work skills of preschool teachers and preschool teacher’s 

assistants and tries to establish how emotionally competent they feel when working directly as 

a part of a team. The sample includes 120 preschool teachers and preschool teachers’ assistants 

from different Slovenian kindergartens that answered the survey questionnaire. The analysis of 

obtained data showed new possibilities and starting points for improvement in the field of 

professional worker’s team work in a kindergarten. 

The research revealed certain differences in team work skills and emotional competence of 

professional workers regarding their work position but not their seniority. The statistical 

analysis showed no significant differences between preschool teachers and preschool teachers’ 

assistants regarding their years of service as professionals. Team work skills are not defined by 

seniority of practice but rather by the level of education. The latter, along with the practice 

which is a part of the university program, is a key element that influences their skill 

development, because it contributes greatly to better interpersonal relations and team work. The 



 
 

research also indicates statistically significant differences in the emotional competence of 

professional workers that is not related to their years of service, but to their work position. The 

results show that there are statistically significant differences in emotional competency between 

preschool teachers and preschool teachers’ assistants. Interviewed teachers have demonstrated 

more emotional competency than teachers’ assistants, which could be interpreted as a difference 

in the level of education. The statistical analysis has shown that the emotional competency of 

an individual at team work is statistically significantly related to the development of team work 

skills (r = 0,39). I have discovered that preschool teachers are more likely to perceive developed 

team work skills in other team members than the preschool teachers’ assistants and will more 

clearly identify differences in the level of education of individual team members. Preschool 

teachers are also more diligent than assistant teachers when it comes to ensuring that different 

position of team members does not negatively affect the quality of teamwork. Teachers, unlike 

teachers’ assistants, have estimated the teamwork skills within their respective teams as 

adequate, which is another statistically significant difference. 

 

 

 

 

 

Key words: 

Team work, kindergarten, preschool teachers and preschool teachers’ assistants, team work 

skills, emotional competency
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1 UVOD 

Vsakdo oziroma vsak otrok ima pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja. Po 2. 

svetovni vojni so se vrtci na območju Slovenije sprva imenovali domi igre in dela, urejala pa 

jih je posebna Uredba o ustanavljanju »dečjih jasli« in otroških vrtcev. Pozneje, v petdesetih in 

šestdesetih letih 20. stoletja, je bila prepoznana potreba po večjem vključevanju otrok v vrtce, 

predvsem zaradi hitrega porasta števila zaposlovanja žensk. Vrtce so pričeli ustanavljati 

občinski odbori in ob podpori samoprispevkov državljanov in državljank so se hitro širili, leta 

1979 pa je bil sprejet prvi nacionalni program za vrtce imenovan Vzgojni program za vzgojo in 

varstvo predšolskih otrok (Bela knjiga, 2011, str. 65). 

Po besedah mnogih avtorjev so najpomembnejše naloge vrtca vzgoja otrok k samostojnosti, 

pomoč staršem pri vzgoji ter zagotavljanje otroku priložnosti za igro in druženje z vrstniki ter 

nekateri ostali cilji kurikula, kot so spoštovanje do drugih, samostojnost pri odločanju in izbiri 

itn. (prav tam).  

Pri vsem navedenem delu imata zelo pomembno vlogo vzgojiteljica predšolskih otrok in 

pomočnica vzgojiteljice, zato se mi zdi bistveno, kako učinkovito in usklajeno njun tandem (kot 

tim z dvema članoma) deluje, kako skupaj delata in se pri delu dopolnjujeta. Za uspešno 

delovanje tima je torej ključno, da obe strokovni delavki posedujeta določene spretnosti 

timskega dela in primerne kompetence, kar pripomore h kakovostnejšemu timskemu delu in 

posledično h kakovostni vzgoji in izobraževanju otrok.  

Obvladovanje timskega dela je zelo pomembno za doseganje uspehov na delovnem mestu 

strokovnih delavcev v vrtcu. Spretnosti timskega dela se razvijajo z izkušnjami ter delom v 

praksi (Britton, idr., 2015). Enotne definicije, kaj spretnosti timskega dela so, pravzaprav ni, 

vendar je več podobnih si teorij o tem, kakšne spretnosti so potrebne za učinkovito delo v timu 

ter kje jih pridobimo.  A. Polak (2012a, str. 29–30) navaja več sklopov spretnosti timskega dela 

in sicer spretnosti sporazumevanja ter spretnosti aktivnega sodelovanja, ki so povezane z 

dogajanjem v timu in z različnostjo članov tima. S. Tancig (2006) poudarja, da se spretnosti 

timskega dela razvijajo v dinamičnem učnem procesu, kot je na primer problemsko učenje, 

aktivno in reflektirano poučevanje ipd. Tudi Svetlik (2005) meni, da lahko spretnosti timskega 

dela razvijamo že v času izobraževanja z delom v skupinah, s seminarskimi in projektnimi 

nalogami. Kakovostno in uspešno timsko delo ni pomembno le za otroke, temveč tudi za boljše 
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sodelovanje strokovnih delavcev vrtca s starši. Pištan (2006, str. 25) poudarja, da je 

»medsebojno spoštovanje, priznavanje truda in prispevka pri rezultatih skupnega dela, pogoj za 

dobro počutje vseh in s tem tudi za večjo kakovost pedagoškega dela.« Cilji v timu morajo biti 

usmerjeni na otroke, zato je pomembno, da se tim v oddelku vrtca oblikuje na temelju pozitivne 

soodvisnosti in doseganja skupnih ciljev (Polak, 2009). Spretnosti timskega dela se pričnejo 

razvijati šele v aktivnem delovanju v timu, kajti to je proces, ki ga je potrebno nenehno 

spodbujati in tudi usmerjati, pri čemer posameznik napreduje oziroma se razvija tako osebno 

kot profesionalno. Avtorja Scheckley in Allen (po Valenčič Zuljan, 2012, str. 37) izhajata iz 

izkustvenega učenja, pri katerem opredeljujeta profesionalni razvoj kot zaporedje dogodkov z 

opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje vseh udeležencev skupine oziroma tima. 

Dober spodbujevalec profesionalnega razvoja se zaveda, da spodbujanje profesionalnega 

razvoja drugega člana tima vedno pomeni tudi obogatitev lastnega profesionalnega razvoja in 

razvijanja določenih kompetenc (prav tam, str. 70). Strukturo kompetenc opisuje Kohont (2005, 

str. 33), ki navaja, da: »gre pri kompetencah za celoto med seboj povezanih sposobnosti, znanja, 

motivacije, samopodobe in vrednot, ki jo posameznik zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v 

dani situaciji.« 

Samo posedovanje spretnosti za kakovostno timsko delo ni dovolj, temveč je potrebno razviti 

tudi določene kompetence, ki zagotavljajo, da je delo v timu uspešno.  

Emocionalno kompetentnost podrobneje opišeta Salovey in Mayer (1990, po Pečjak in Košir, 

2003), ki pojasnita komponenti, ki sestavljata navedeni konstrukt, in sicer pojma emocija in 

inteligentnost ter jo pojmujeta kot sposobnost ali potencial. 

V svojem magistrskem delu želim torej ugotoviti, kako razvite spretnosti timskega dela imajo 

strokovni delavci v vrtcu (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice) ter s kakšnim vedenjem in 

odzivanjem se srečujejo člani tima v raznolikih situacijah timskega dela. V magistrskem delu 

se bom osredotočila tudi na emocionalno kompetentnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

in njihov odnos do spretnosti timskega dela. 
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2 TIMSKO DELO V VRTCU 

Kakovostni izobraževalni sistem mora pri izvajanju dejavnosti in pri odnosu do otrok 

upoštevati njihove temeljne potrebe, kot so potrebe po varnosti, sprejetosti, samospoštovanju 

sodelovanju itn. Dolžnost strokovnih delavcev v vrtcih je, da otrokom dajejo vrednotna vodila, 

jim nudijo pomoč in oporo, ko je to potrebno, jih vzgajajo tako, da bodo usvojili učne in delovne 

navade ter jih usmerjajo na poti v odraslost (Kurikulum za vrtce, 2009, str. 18–19). Med kazalce 

kakovosti na področju organizacije dela in življenja v vrtcu, ki so prepoznani kot ključni 

strukturni kazalci kakovosti predšolske vzgoje sodeč po Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(Pogoji za izvajanje predšolske vzgoje: strukturni kazalci kakovosti, 2011, str. 90), sodi tudi 

razmerje med številom otrok in odraslih na skupino. Število otrok v oddelku je po zapisanih 

normativih kar precejšnje (zgornja meja za drugo starostno obdobje je 24 otrok, za prvo 

starostno obdobje pa 14 otrok), zato je nujno, da je tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

učinkovit in kakovosten. Tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je torej pomemben 

dejavnik, ki pripomore k celovitejši in h kakovostnejši vzgoji za vse otroke v skupini in vrtcu. 

Prav tako je v Kurikulumu za vrtce (2009, str. 15) zapisano »Načelo timskega načrtovanja in 

izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja«, ki v timsko delo vključuje celotno 

strokovno osebje znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca, hkrati pa izpostavlja možnost 

timskega dela vrtca z drugimi vrtci ter vrtec z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi 

in drugimi institucijami, kar dviguje kakovost dela v vrtcu. 

Različni avtorji različno definirajo timsko delo. A. Polak (2008) na primer timsko delo v 

vrtcu definira kot tisto dogajanje v skupini ali igralnici otrok, ko se vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice z vzgojno-izobraževalnimi nameni oziroma cilji hkrati usmerjata na iste otroke v 

okviru posamezne pedagoške dejavnosti. Bell (1992, str. 45) meni, da je tim skupina ljudi, ki 

delajo skupaj na osnovi nekih skupnih namenov, sodelovanja, procesa, pogledov, predanosti in 

odprtega reševanja problemov. S. Blandford (1997, str. 72) opredeli, da je tim skupina ljudi, ki 

je lahko uspešna pri katerikoli nalogi, saj je zaradi medsebojne podpore med člani tima 

prispevek vsakega posameznega člana na najvišji možni ravni. Termina tim pa ne uporablja 

Robbins (2007, str. 643), temveč govori o formalnih skupinah, ki jih definira s cilji organizacije 

usklajene naloge in organizacijske strukture. Možina (idr., 2002, str. 542) meni, da je tim 

skupina, katere značilnost je sodelovanje prav vseh članov pri opredeljevanju in doseganju 

ciljev. Podobno meni tudi Lipičnik (1998, str. 279), ki poudarja, da timsko delo vključuje večje 

ali manjše število ljudi, ki se morajo med seboj sporazumeti in pri tem pride do procesa, ki ga 
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pri individualnem ali skupinskem delu ni. Meni, da je tim sprva skupina, v kateri si člani 

neformalno razdelijo vloge, izberejo način vodenja, postavijo cilje, pravila, vzpostavijo 

medsebojno komunikacijo itn. in šele takrat lahko govorimo o skupini, ki je pripravljena za 

delo pri skupni nalogi, torej o timu. Praper (2001, str. 28) opredeljuje timsko delo kot skupinsko 

delo samostojnih članov, v katerem ima vsakdo specifično znanje in podaja svoje odločitve, ki 

pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne naloge. Nihče ni nikomur podrejen 

ali nadrejen, vsi so v enakovrednem položaju, vendar vse skupaj obvezuje delovna naloga. Če 

želi skupina uspešno delati in če želi, da bi bil prispevek njenih članov pomemben, morajo biti 

člani vsaj približno enako iniciativni in ustvarjalni. Tudi neustvarjalen posameznik lahko da 

ustvarjalno pobudo. Med člani tima pa mora sicer vladati komunikativnost ob sporočanju 

koristnih dognanj ter prava mera tekmovalnosti (Trstenjak, 2001, str. 11–13).  

Vse navedene definicije različnih avtorjev imajo nekaj skupnih značilnosti, in sicer vse 

opredeljujejo tim in timsko delo kot skupino ljudi, v kateri si člani med seboj nudijo pomoč, 

imajo enakovredno razdeljene vloge, postavljene jasne cilje in pravila ter odprto in iskreno 

komunikacijo in so usmerjeni k reševanju skupne naloge. 

 Timsko delo strokovnih delavcev v vrtcu lahko poteka kot timsko načrtovanje dejavnosti, 

timsko izvajanje oziroma poučevanje in timska evalvacija (Polak, 2008). 

 

                                                          TIMSKO NAČRTOVANJE 

 

            PONOVNO                                                                         TIMSKO  

            NAČRTOVANJE                                                                POUČEVANJE 

 

                                   

                                                 

                                                   TIMSKO EVALVIRANJE 

 

Slika 1: Etape timskega dela (Pevec Semec, 2001, str. 24) 

 

Timsko načrtovanje je ključni del timskega dela, saj je od vsebinske in sistematične ter procesne 

poglobljenosti timskega načrtovanja odvisno, kako bo kasneje potekalo timsko izvajanje 
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aktivnosti in timska evalvacija. Potencialne težave in probleme je prav s timskim načrtovanjem 

mogoče predvidevati ter se na takšen način izogniti neuspehom vzgojno-izobraževalnega dela. 

Običajno poteka kot srečanje pedagoških delavcev oziroma članov tima z namenom, da člani 

oblikujejo pripravo na timsko izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki vključuje 

metodično/didaktično, snovno, materialno in psihološko pripravo nanjo (Polak, 2008). 

Naslednja etapa je timsko izvajanje, ki ga avtorica opredeljuje kot najzahtevnejšo obliko 

timskega dela, saj ga je mogoče izpeljati na zelo različne načine: kot medsebojno prepletanje 

in dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok, izmenjava aktivnega dialoga z njimi, prepletanje 

razlage in demonstracije, prepletanje razlage in samostojnega dela otrok ipd. (prav tam). 

Tretja etapa timskega dela je timska evalvacija, ki je pri timskem delu pedagoških delavcev 

izvedljiva na dveh ravneh: kot timska evalvacija pedagoškega dela ali kot evalvacija dogajanja 

v timu – odnosi med člani. Evalvacija timskega dogajanja je usmerjena navznoter, k samemu 

timu, in lahko poteka na več načinov (npr. razgovor, dnevniški zapisi, diskusija ipd.),  evalvacija 

pedagoškega dela pa je usmerjena na pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (v 

kolikšni meri so bili doseženi ter na kakšne načine, ali so bili sproti spremenjeni oziroma 

prilagojeni posebnostim otrok ipd.) (prav tam). Evalvacija, ki je ciljno usmerjena, je aktiven 

način osmišljanja izkušenj, iz katerih se člani tima učijo. Evalvacija članom tima omogoči, da 

ti svoje predhodno znanje, prepričanja, implicitne teorije, vrednote in stališča ozavestijo 

(Tancig, 2006, str. 21). Sosledje navedenih etap običajno poteka v eni smeri, vendar lahko etape 

med seboj potekajo tudi bolj prepleteno. Posameznikova stališča so pomemben dejavnik, ki ga 

motivirajo za timsko delo in pripravijo, da začne etape timskega dela izvajati pri svojem delu. 

Ta stališča imajo kognitivno, čustveno-motivacijsko in vedenjsko sestavino (Ule, 2004).  Člani 

tima lahko v etapi načrtovanja na primer evalvirajo svoje prejšnje izkušnje ali med timskim 

izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela sproti evalvirajo nastale situacije in sprotno 

načrtujejo spremenjene aktivnosti ipd. Timska evalvacija je ena izmed faz timskega dela in je 

izvedljiva na dveh ravneh: kot timska evalvacija pedagoškega dela in kot evalvacija dogajanja 

v timu pedagoških delavcev. Slednje lahko poteka na več različnih načinov, npr. kot pogovor, 

razgovor ali dnevniški zapis, in je ključen proces timskega dela (Polak, 2009).  

 

Pri timskem načrtovanju in timski evalvaciji se strokovni delavci na otroke usmerjajo le 

posredno, medtem ko je pri timskem izvajanju stik z otroki neposreden in hkraten (Polak, 2008). 

Pri timskem delu se pogosto omenja osebno naravnanost, ki naj bi posameznika usmerjala v 
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njegovih prepričanjih, vedenju in zaznavanju k individualizmu ali sodelovanju z drugimi. 

Kolektivizem je najpogosteje povezan s skupnim delom in sodelovalno kulturo. Takšni ljudje 

so pripravljeni dati prednost skupnim ciljem pred svojimi osebnimi cilji. Nasprotno od tega pa 

stoji individualizem, ki označuje zelo šibko povezane posameznike, motivirane predvsem z 

lastnimi izbirami, pravicami, potrebami in interesi. Prav tako dajejo prednost svojim osebnim 

ciljem pred cilji drugih oziroma skupine. Za člane skupin oziroma timov je značilno, da so 

sodelovalno naravnani, kar pomeni, da svoje vedenje prilagajajo skupnim ciljem in 

pričakovanjem skupine. Prav tako imajo svoje osebne cilje, vendar jih obravnavajo iz skupinske 

perspektive ter se na tak način izognejo konfliktom (Polak, 2009).  

 

V nadaljevanju predstavljam prednosti, ki jih timsko delo prenaša na strokovne delavce v vrtcu, 

ter dejavnike, ki spodbujajo in ovirajo razvoj spretnosti timskega dela v vrtcu. 

 

2. 1 Prednosti timskega dela v vrtcu 

Prepoznavanje in zavedanje prednosti timskega dela je pomemben dejavnik, ki spodbuja 

pozitivno naravnanost posameznika do timskega dela ter veča njegovo pripravljenost za 

konkretno timsko delovanje. Prednosti timskega dela se delijo na prednosti, ki jih to prinaša na 

strokovne delavce in otroke ter prednosti, ki jih ima timsko delo za vzgojno-izobraževalno 

institucijo. Vse različne prednosti so med seboj povezane in soodvisne, zato je pomembno, da 

jih strokovni delavec oziroma vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja v svoji pedagoški praksi in ob 

svojih neposrednih izkušnjah s timskim delom prepoznava sam. Na takšen način bodo pozitivna 

spoznanja in izkušnje trajnejše ter bodo delovale bolj motivacijsko (Polak, 2009, 2014). 

Prepoznavanje prednosti timskega dela ima različen vpliv na širši kolektiv vrtca in ne samo na 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Več strokovnih delavcev v skupini lahko natančneje 

in bolj sistematično opazuje ter spremlja delo otrok kakor en sam, otroci hitreje dobijo povratne 

informacije o svojem delu in o morebitnih vprašanjih, težavah ipd., lažje pa je tudi poskrbeti za 

varnost otrok v igralnici in izven nje. Prednost timskega dela je tudi ta, da vsi člani tima 

postanejo motivirani za nove izkušnje s takšnim načinom dela. Timsko delo pedagoških 

delavcev pa se ne kaže le v večji sistematičnosti in skladnosti pedagoškega ravnanja, ampak 

predstavlja tudi vir sodelovalnega vzdušja v vrtcu, ki se posredno prenaša na otroke, starše ali 

na širše socialno okolje vrtca. Člani tima si med seboj zaupajo, spodbujajo odprto ter pošteno 

komunikacijo in se trudijo biti strpni do drugačnosti oziroma različnosti mnenj, idej, osebnosti 
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(Polak, 1998, str. 154). Timsko delo zagotavlja tudi večjo specializacijo vzgojiteljev pri 

izvajanju pedagoških dejavnosti, kajti s kombiniranjem močnih področjih enega strokovnega 

delavca je mogoče šibka področja drugega strokovnega delavca nekoliko kompenzirati. Timsko 

delo je tudi primeren pristop v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju novih ali manj 

izkušenih vzgojiteljev, kar vodi do tega, da vzgojitelji intenzivneje razvijajo svoje osebno 

zavedanje o pomembnosti pedagoškega dela in svojo osebno predanost poklicu (Polak, 2009, 

str. 115–116). 

A. Polak (2009, str. 108–109) navaja nekaj dodatnih prednosti, ki jih timsko delo prinaša v 

kolektiv vrtca in ki bi jih lahko razvrstili v tri različne sklope, in sicer na didaktično-

organizacijske prednosti timskega dela, prednosti v zvezi z učno-vzgojnim napredovanjem 

otrok ter na prednosti v zvezi z osebnostnim in strokovnim napredovanjem vzgojiteljev. Med 

prednosti sodijo:  

 lažje načrtovanje in usklajevanje aktivnosti;  

 pogostejša uporaba pedagoških pripomočkov in različnih tehničnih učil; 

 boljša izmenjava informacij o otrocih in delu z njimi; 

 kakovostnejše uvajanje vzgojiteljev začetnikov kot članov tima;  

 boljše vzdušje in motiviranost za delo zaradi poudarjenih posebnosti posameznega člana 

tima. 

 

Avtorica (prav tam) prav tako navaja, da med prednosti timskega dela spada tudi boljša 

komunikacija (vzgojitelj-vzgojitelj in vzgojitelj-otrok), lažje in organizacijsko manj zahtevno 

nadomeščanje odsotnosti z dela, člani tima imajo priložnost za supervizijo, vzgojitelji pri delu 

pa doživljajo večje osebno zadovoljstvo. Prav tako se oblikujejo občutki kolegialnosti in 

pripadnosti timu. Vzgojitelji imajo tudi več različnih možnosti pokazati svoja močna področja 

pedagoškega dela (glede na posebno nadarjenost, znanje …), kar vodi h kakovostnejšemu 

izvajanju dejavnosti. 

 

R. Mihalič (2014, str. 10–11) meni, da se prednosti timskega dela kažejo v: 

 kakovostnejšem in hitrejšem opravljanju dela in nalog; 

 doseganju medsebojnega sodelovanja in dopolnjevanja pri ustvarjanju nove vrednosti; 

 možnosti sprotnega reševanja morebitnih nastalih težav; 
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 učinkovitejši izmenjavi in nadgradnji znanj, izkušenj in spretnosti; 

 povečanju stopnje zaupanja in povezanosti med člani tima; 

 različnih možnostih aktivnejše in enakomernejše participacije članov tima; 

 enakomernejšem porazdeljevanju odgovornosti in dolžnosti med člani tima; 

 učinkovitejšem in hitrejšem prilagajanju spremembam v timu in/ali vrtcu; 

 učinkovitejšem medsebojnem dopolnjevanju. 

Vsak tim se srečuje s problemi in konflikti, ki lahko hitro porušijo pozitivno klimo v timu in v 

tem primeru se mi zdi pomembno, da se člani tima zavedajo težav, se skupaj lotijo njihovega 

reševanja ter delujejo kot povezana celota in ne kot posamezen član, ki je v timu. V tem primeru 

so potrebne tudi ostale spretnosti, kot so na primer sposobnost prilagajanja, fleksibilnost, 

motiviranost za delo in reševanje nastalih težav ipd. Skupno delo, vzajemne interakcije in 

medosebna podpora zagotavljajo osnovo za učinkovito in kakovostno timsko delo v vrtcu. 

2. 3 Dejavniki, ki lahko zmanjšujejo učinkovitost timskega dela  

Med člani tima se lahko zaradi razlik v interesih, stališčih, smeri ali stopnji izobrazbe ipd. 

pojavijo določeni konflikti. Če ostanejo neizraženi ali celo potlačeni, je velika verjetnost, da se 

bodo pokazali v nemotiviranosti članov tima za skupno delo, oteženi komunikaciji in v slabšem 

vzdušju v timu. Najprimernejša pot k njihovemu konstruktivnemu reševanju je odkrit pogovor, 

zrelo soočanje in tolerantnost. Najpogostejše ovire in problemi pri timskem delu, ki jih 

pedagoški delavci identificirajo, so pomanjkanje prostora ter neugodni časovni in kadrovski 

pogoji za timsko delo. Velikokrat pride v timu do nesoglasij zaradi nejasno zastavljenih ciljev, 

kar lahko privede do neizraženih oziroma neusklajenih medosebnih pričakovanj in prešibkih 

občutkov pripadnosti timu. Zaradi možnih konfliktov pri timskem delu se lahko pri članih tima 

pojavi nestvarno doživljanje lastnega statusa in strokovne kompetentnosti sebe ali ostalih 

članov v timu (Polak, 1999b). 

Heller in Hindle (2001, str. 48 – 63) trdita, da sta za sestavo in razvoj uspešnega tima pomembni 

zlasti dve komponenti: 

 izbira članov, zlasti vodje tima in 

 usposabljanje tima. 

Pozitivni odnosi v timu oblikujejo ugodno in prijateljsko vzdušje, ki pripelje do visoke 

produktivnosti in doseganja ciljev. Negativni odnosi v nasprotnem primeru pa porajajo napeto 
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vzdušje, nezadovoljstvo, konflikte in posledično tudi nizko produktivnost. Za dobro delovanje 

tima so pomembni odnosi med člani tima, zato je pomembno, da se člani tima med seboj dobro 

spoznajo (prav tam). 

Konflikti in ovire so pri timskem delu skoraj vedno prisotni in pri odpravljanju teh je potrebno 

upoštevati različne posebnosti med posameznimi člani tima. Pomembno je predvsem, da  

konflikte strokovni delavci vrtca rešujejo v timu in ne izven njega ter, da so v tem procesu 

vključeni vsi člani, ki so v konfliktu udeleženi. Proces, kako tim pride do rešitve konflikta, je 

bolj pomemben kot sama rešitev, do katere so prišli, kajti timsko delo razvija sodelovalno 

kulturo, kar se posredno prenaša tudi na otroke. Strokovni delavci, ki delajo timsko in 

medsebojno sodelujejo, se usklajujejo in spoznavajo ter sprejemajo različnost, so zgled ne le 

ostalim sodelavcem v vrtcu, temveč tudi otrokom in njihovim staršem. 

Konflikt navadno nastane zaradi različnih interesov med člani tima, kar jim daje priložnost, da 

izberejo za skupni cilj najboljši interes ter ga skušajo skupaj doseči in konflikt razrešiti. Kadar 

pride do konfliktov v timu, morajo člani tima poiskati skupne cilje in rešitve, to pa tim oziroma 

odnose med člani v njem utrjuje. Mnenja vseh, ki so v konfliktu udeleženi, lahko privedejo do 

reševanja morebitnih problemov. Za reševanje problemov je torej pomembno upoštevati 

mnenja vseh sodelujočih v konfliktu. (Lipičnik, 1998, str. 265). Naveden postopek je bolj 

podrobno prikazan v sliki 1 spodaj. 

 

REŠITEV ZA UČINKOVITO DELO TIMA 

 

 

SKUPNI CILJI TIMA 

 

Konfliktna situacija 

MNENJE A                                                                            MNENJE B 

 

Slika 2: Iskanje skupnih rešitev kot orodje za reševanje konfliktov (Lipičnik, 1998, str. 265)  
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Podobno kot Lipičnik meni tudi Praper (2001), ki ugotavlja, da člani tima pogostokrat prelagajo 

odgovornost na preostale člane v timu, da se prevečkrat zanašajo na druge, se pustijo voditi in 

tešijo svoje potrebe po tem, da drugi poskrbijo za njih in za nastale situacije. Vse napetosti, ki 

prehajajo na medosebne odnose, delo v timu otežujejo, kajti člani tima potrebujejo veliko 

energije in komunikacijskih spretnosti za njihovo razreševanje. Po njegovem mnenju je le 

odkrita komunikacija tista, ki podpira razvojni proces tima in posameznega člana v njem.   

Različne ovire medosebne narave posameznikov v timu, kot so nezaupanje med člani tima, 

osebnostna zaprtost, pomanjkanje empatije, zaznavanje bojazni, strahu in ogroženosti 

posameznih članov tima, lahko resno porušijo komunikacijo in vzdušje v timu. Od vzdušja v 

timu in strategij reševanja je odvisno, kako člani tima zaznavajo nastale ovire in rešujejo težave 

ter konflikte pri timskem delu. Osnovne strategije reševanja težav je najbolje vključiti v pravila 

timskega dela. Kljub vsem težavam so problemi pomembni za razvoj tima in za dogajanje v 

njem, saj so gibalo dogajanja in odnosov, vendar jih je treba reševati na primeren način (Polak, 

1999b). 

Obstajajo pa tudi negativni načini reševanja konfliktov in nekaj od njih jih navaja Jovan (1987, 

str. 36): 

 izogibanje konfliktom, ko člani tima potlačijo morebitna nasprotovanja ter se na takšen 

način izognejo nadaljnjim konfliktom; 

 nadvlada in pritisk, pri čemer želijo člani tima, ki imajo močnejšo osebnost, vsiliti drugim 

članom občutke strahu in odvisnosti; 

 sklicevanje na avtoriteto, ko ob nastalem konfliktu tega reši močna avtoritarna oseba – v 

povezavi z nadvlado in pritiskom; 

 prepričevanje, pri čemer člani tima prepričujejo ostale ali posameznika v prevzemanje 

svojih lastnih rešitev in mnenj; 

 navidezen kompromis, pri čemer se član tima odreče svojemu stališču, da bi zagotovil 

nadaljnje sodelovanje v timu; 

 izstop iz tima, pri čemer člani, ki se z nečim ne strinjajo, iz tima izstopijo. 

Navedeni primeri prikazujejo, kaj se zgodi, če se reševanja konfliktov člani tima ne lotijo 

pravilno oziroma se ga sploh ne lotijo in težave samo potlačijo. To, kako člani zaznavajo 

konflikt in nanj odreagirajo, je bistveno bolj pomembno, kot sama vsebina konflikta. Člani tima 
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morajo poiskati skupne cilje, ki bodo usmerjeni h kakovostnim rešitvam in posledično tudi 

kakovostnemu delu tima, ki mora biti v prid otrokom. 

Konflikti nimajo le negativnih lastnosti, temveč tudi pozitivne (Polak, 2009,  Lipičnik, 1998) 

in ravno teh bi se morali člani tima najbolj zavedati. Med drugim konflikti člane tima opozarjajo 

na probleme in pomagajo pri spoznavanju in obravnavanju teh, prav tako pa preprečujejo 

stagnacijo dogajanja in mišljenja ter spodbujajo radovednost med člani tima, utrjujejo identiteto 

posameznega člana in tima, zahtevajo rešitve in predstavljajo temelj za spremembe. 

Poleg konfliktov se v timu strokovnih delavcev vrtca lahko najprej pojavljajo ovire, ki so 

organizacijske narave: npr. ureditev dejavnosti v igralnici, razdelitev avdio-vizualnih in ostalih 

tehničnih pripomočkov, razporeditev ur za skupne prostore (telovadnica, igrišče …) ipd. Prav 

tako so lahko vloge v timu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice nejasno opredeljene in se ne 

ve, katere obveznosti in naloge prevzemata posamezni članici tima ter kako se njune formalne 

in neformalne vloge ujemajo s skupnimi cilji ipd. Ovire so lahko tudi komunikacijske narave, 

kadar verbalna in neverbalna komunikacija nista usklajeni ter sta nejasno usmerjeni v vsebino 

in potek dejavnosti, odnose v timu, čustva članov tima … Navedeno vodi v ovire v zvezi s 

statusom v timu, in sicer kako posameznik v timu doživlja lastni status ter status drugih članov 

(pod to spada tudi status povezan z napredovanjem in plačilnim razredom, ki je v timu 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice iz lastnih izkušenj v praksi še kako prisoten). Naštete 

ovire se poznajo v medosebnih odnosih med člani tima, npr. ko si člani tima ne zaupajo ali so 

osebnostno zaprti in na osebnosti posameznega člana v smislu strahu in občutkov osebne 

ogroženosti (Polak, 2009). 

Pri timskem delu so konflikti in ovire skoraj vedno prisotni in pri odpravljanju teh je potrebno 

upoštevati posebnosti posameznih članov tima. Pomembno je predvsem, da strokovni delavci 

vrtca konflikte rešujejo v timu in ne izven njega ter da so v tem procesu vključeni vsi člani, ki 

so v konfliktu udeleženi. Proces, kako tim pride do rešitve konflikta, je bolj pomemben, kot 

sama rešitev, do katere so prišli, kajti timsko delo razvija sodelovalno kulturo, kar se posredno 

prenaša tudi na otroke. Strokovni delavci, ki delajo timsko, se usklajujejo in spoznavajo ter 

sprejemajo medsebojno različnost, so pomemben zgled ne le ostalim sodelavcem v vrtcu, 

temveč tudi otrokom in njihovim staršem. 
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3 SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA V VRTCU 

Da bi tim lahko učinkovito deloval, pa so potrebne tudi določene spretnosti.  Ob prakticiranju 

timskega dela strokovni delavci v vrtcu razvijajo določene spretnosti, ki pripomorejo k večji 

učinkovitosti timskega dela. Pomembno je poznavanje timskega dela, vendar se ga zgolj s 

študijem strokovne literature ne moremo naučiti. Različne spretnosti timskega dela omogočajo 

razvijanje sodelovalne naravnanosti posameznika. Mednje lahko štejemo komunikacijske 

spretnosti, spretnosti sprejemanja odločitev, interpersonalne spretnosti (te imajo navadno bolj 

razviti člani tima, ki kažejo močno izraženo potrebo po spodbujanju pripadnosti timu), 

spretnosti samostojnega in sodelovalnega učenja, spretnosti spoštovanja in upoštevanja mnenj 

ter pogledov, spretnosti samovrednotenja in samo-ozaveščanja itn. (Polak, 2012a, str. 29–30).  

Spretnosti timskega dela delimo tudi na spretnosti v ožjem smislu, med katere bi lahko šteli 

spretnosti samostojnega in sodelovalnega učenja, samovrednotenja in samo-ozaveščanja ter 

uporabe in izpopolnjevanja timskega dela. Prav tako mednje sodijo tudi medosebne in 

komunikacijske spretnosti ter spretnosti sprejemanja odločitev in raziskovanja. Naslednja 

skupina delitev spretnosti se nanaša na področje vrednot, v katero spada spoštovanje mnenj in 

pogledov drugih, želja po razumevanju mnenj in pogledov drugih, zavezanost občim človeškim 

vrednotam, pripravljenost za soočanje z dolgoročnimi posledicami ravnanj ter pripravljenost za 

odkrivanje in raziskovanje. V zadnjo skupino so vključene spretnosti na področju razumevanja, 

med katere uvrščamo razumevanje kulturne raznolikosti, soodvisnosti človeške družbe, 

problemske narave znanja, posameznikovih lastnih zmožnosti, stališč in potreb ter zavedanje 

odgovornosti in zanesljivosti posameznikov (Polak, 2009, str. 63). 

V timu so spretnosti povezane z nalogami največkrat tudi povezane s strokovno 

kompetentnostjo in z vrsto izobrazbe, ki jo imajo člani tima. Navedene spretnosti so pomembna 

sestavina timske učinkovitosti, saj je to, kako bo tim kakovostno in uspešno izpolnjeval svoje 

naloge, odvisno prav od njihove razvitosti. Člani tima naj bi za učinkovito delovanje tima 

obvladali tudi spretnosti reševanja problemov ter spretnosti timskega dela navezovali na vloge, 

ki jih posamezni člani tima imajo. V tem primeru se posebej poudarjajo spretnosti 

sporazumevanja (so širše od komunikacijskih spretnosti, ker vključujejo tudi miselne 

strategije), aktivnega sodelovanja (omogočajo članom tima, da prevzemajo odgovornost za 

dogajanje v timu, napredovanje k ciljem in njegov razvoj ter zmanjšujejo težjo posameznika, 

da bi se zanašali na druge člane tima) ter spretnosti, ki so povezane z dogajanjem v timu in 
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različnostjo članov tima (pestra struktura tima omogoča širok spekter razvitih spretnosti ter več 

možnosti za učinkovito delo) (Polak, 2012a). 

 

Za lažje razumevanje in doživljanje znotraj pedagoškega tima (tandema) vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice v vrtcu je zelo pomembno opredeliti, kakšno je psihosocialno 

zaznavanje med člani tima. Psihosocialno zaznavanje znotraj tandema lahko delimo na 

zaznavanje drugih članov tima ter samega sebe. Obe ravni zaznavanja se pri vsakem članu med 

seboj prepletata in pogojujeta. Da bi posamezni člani lahko lažje zaznali, kako se zaznavajo  

znotraj njihovega tima, si lahko pomagajo tako, da si odgovorijo na različna vprašanja, kot so 

na primer: kako sebe in druge zaznavajo posamezni člani v timu, kako ocenjujejo in vrednotijo 

sebe ter druge, kakšen status pripisujejo sebi in drugim ipd. Dobljeni odgovori nam lahko 

prikažejo velik del značilnosti dinamike in klime v timu (Polak, 1994). Podobno meni tudi 

Resman (2005, str. 88–90 ), ki meni, da lahko posameznik v timu na najbolj neposreden način 

preverja, usklajuje in spreminja osebna ali strokovna stališča ter pričakovanja in izkušnje z 

drugimi. Pri delu v timu se člani tima medsebojno navdihujejo, z izmenjavo svojih izkušenj 

pridobivajo nova znanja in kompetence ter se profesionalno razvijajo. 

Pri timskem delu v vrtcu si je potrebno vzeti čas za načrtovanje in refleksijo, določiti pravila v 

timu, ki bodo veljala le za konkretni tandem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, potrebna 

je tudi pozitivna in k rešitvam usmerjena komunikacija.  

Spretnosti timskega dela se razvijajo in izboljšujejo s časom ter delom v praksi (Britton, idr., 

2015). Spretnosti, kot so delitev dela, prevzemanje bolj ali manj dejavne vloge v okviru 

posameznih pedagoških aktivnosti in prevzemanje odgovornosti za doseganje ciljev, naj 

temeljijo na prepoznavanju pomembnosti, prakticiranju in razvijanju teh pri timskem delu. Te 

spretnosti se kažejo v zmožnostih posameznika, kako izvaja zahtevnejše in sestavljene vzorce 

vedenja, ki so naravnani k doseganju zastavljenih ciljev. Člani tima naj bi za učinkovito 

delovanje tega obvladali tudi spretnosti reševanja problemov, saj tako probleme lažje definirajo, 

se z njimi odkrito soočajo in jih razrešujejo (Polak, 2012b, str. 29). Člani, ki kažejo močno 

izraženo potrebo po spodbujanju pripadnosti timu, imajo navadno bolj izražene medosebne 

spretnosti. Slednje so prav tako temeljne sestavine timske učinkovitosti, saj člane tima vodijo 

k spodbujanju in usmerjanju diskusije, vplivajo k prilagajanju lastnih predlogov predlogom 

drugih članov tima, spodbujajo k poslušanju in razumevanju bistvenega, člani tima pa si nudijo 

podporo in pomoč pri oblikovanju idej ter se med odločanjem usmerjajo in sodelujejo pri 
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oblikovanju vizije (prav tam, 2009). Navedene spretnosti so pri nekaterih članih tima razvite 

bolj, pri drugih manj. Spretnosti timskega dela razvijamo in utrjujemo pri pridobivanju novih 

spoznanj. Možne in želene oblike izražanja spretnosti timskega dela je potrebno predvidevati, 

medtem pa lastne spretnosti analizirati in premišljevati o možnostih njihovega razvoja (prav 

tam, 1999a). 

Krueger (1990, po Polak, 1999a, str. 31) je oblikoval štiri osnovne sklope spretnosti timskega 

dela. V prvi sklop sodijo spretnosti konstruktivne kritičnosti, pri čemer gre za zmožnost 

sproščenega, kritičnega in smiselnega izražanja nestrinjanja. Posameznik naj bi bil odprt za 

dobronamerne kritike ter se pripravljen učiti iz lastnih napak. Naslednji sklop spretnosti 

timskega dela je izražanje podpore članom tima. Tukaj gre predvsem za spremljanje in 

spodbujanje dela drugih članov tima ter za nudenje pomoči drugim članom pri izražanju in 

uresničevanju njihovih idej. Tretji sklop spretnosti timskega dela je sklepanje kompromisov 

v timu. V tem primeru so pomembne predvsem lastnosti posameznika v timu, kot so 

prilagajanje, upoštevanje in uresničevanje skupnih dogovorov in prizadevanje za sprejemanje 

odločitev, ki bi bile sprejemljive za vse člane tima. V četrti sklop spretnosti spada lastna 

aktivnost v timu, kjer posameznik zastopa svoja osebna mnenja, aktivno spremlja dogajanja 

in doživljanja v timu, izraža svoja opažanja, misli in zamisli ter predloge. Krueger (po Polak, 

2003, str. 94) je oblikoval tudi konkreten seznam spretnosti timskega dela. Po njegovem mnenju 

je za učinkovito timsko delo potrebno: 

 poslušati mnenja in informacije ter ideje drugih članov v timu, izražati zanimanje in 

podporo; 

 predstavljati in zagovarjati lastna stališča; 

 na sestankih tima in tudi pri vsakodnevnih interakcijah s kolegi v timu izražati in 

sprejemati konstruktivno kritiko; 

 sprejemati kompromise glede skupnih zaključkov oziroma odločitev in pravil tima; 

 timske odločitve izpolnjevati in jih upoštevati dosledno; 

 za nove načine delovanja tima je potrebno prevzeti odgovornost in morebitna tveganja; 

 občutke v zvezi s problemi v timu je potrebno razkriti; 

 izražati zaupanje drugim članom tima, biti neodvisen, hkrati zaupljiv; 

 glede timskih dogovorov in srečanj je potrebno biti zanesljiv in točen; 

 o morebitnih problemih v timu je potrebno ostale člane ozaveščati in probleme analizirati; 

 podporo in spodbude je potrebno dajati in sprejemati; 
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 iz uspehov in napak pri lastnem delu se učiti in delo izpopolnjevati; 

 na timskih sestankih in v individualnih interakcijah z drugimi člani tima, negativna čustva 

konstruktivno izražati; 

 lastno delo izpopolnjevati in se učiti iz lastnih uspehov in napak; 

 v formalnih in neformalnih diskusijah je potrebno izražati svoja opažanja; 

 dogajanje in napredek dela ali težave v timu je potrebno z zapiski spremljati; 

 spremljati literaturo s področja timskega dela – strokovno in znanstveno. 

Spretnosti timskega dela so pri vsakem članu tima drugačno razvite in se spreminjajo, vendar 

pri vsakem posamezniku različno (prav tam). 

Avtorji A. Polak (2012b), Pieterse in Thompson (2010) so enotni v dejstvu, da je izobraževanje 

in usposabljanje za timsko delo eden izmed pomembnejših dejavnikov za razvijanje spretnosti 

timskega dela, ki članom v timu ponudi nekakšen pregled oziroma referenčni okvir o delovanju 

tima. Poleg izobraževanj o timskem delu lahko svoje spretnosti posameznik razvije tudi s 

samostojnim študijem strokovne literature (Polak, 2009 in Fredrick, 2008). 

Konkretne pozitivne izkušnje s timskim delom torej prispevajo k razvoju spretnosti timskega 

dela. Prispevajo predvsem k temu, da so člani tima motivirani za timsko delo, se v timu počutijo 

varne, se zgledujejo po ostalih članih tima ter imajo možnost, da si sami izberejo, s kom si želijo 

v timu delati oziroma si izberejo tim, v katerem bodo delovali (Boštjančič, 2011). Občutek 

varnosti v timu je pomemben izvor motivacije za timsko delo. Bečaj (2001, str. 14) trdi, da: 

»varnost pomeni, da je posamezniku socialni prostor, v katerem živi, dovolj predvidljiv in 

vreden zaupanja, tako da je v njem mogoče učinkovito načrtovati vedenje.« Občutek varnosti 

v timu ni dovolj, marveč je pomembna tudi motivacija za delo v timu in seveda pozitivne 

izkušnje. Krampen (1988, po Boštjančič, 2011, str. 28) navaja, da: »kompetentno delujemo le, 

če smo dovolj motivirani […].« Avtorji so prav tako enotni v dejstvu, da člani tima krepijo 

spretnosti timskega dela, kadar v timu dosežejo uspeh in imajo s timskim delom pozitivne 

izkušnje, hkrati pa jih slednje motivira za nadaljnje timsko delo (Pieterse in Thompson, 2010, 

Polak, 2012b). 

M. Velikonja (2001) meni, da k razvoju spretnosti timskega dela pripomore tudi dejstvo, da so 

člani v timu drug drugemu zgled, se drug od drugega učijo ter si izmenjujejo in dopolnjujejo 

svoje znanje. Delo v skupinah, timsko načrtovanje in poučevanje oziroma izvajanje dejavnosti, 

so pristopi, ki med strokovnimi delavci v vrtcu spodbujajo izmenjavo izkušenj, mnenj in 
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pogledov ter razvijajo kolektivno odgovornost za vzgojo in izobraževanje otrok, kar je 

pomembno zaradi vedno večje specializacije in kakovosti vzgoje (Polak, 2006, str. 288). 

V nadaljevanju podrobneje predstavljam nekatere najpomembnejše spretnosti timskega dela in  

možnosti njihovega razvijanja. 

3. 1 Spretnosti sporazumevanja 

Osnovno orodje sporazumevanja v timu je komunikacija, ki je lahko verbalna ali neverbalna. 

Večina komunikacije znotraj tima poteka na timskih srečanjih, vendar lahko člani tima 

komunicirajo tudi med timskim poučevanjem oziroma izvajanjem. A. Polak (1999a, str. 52–53) 

predstavlja pet oblik verbalnega vedenja, ki omogoča ali onemogoča članom tima učinkovito 

odločati: 

 izražanje predlogov in usmeritev za delo tima;  

 nadgrajevanje, razširjanje predlogov z novimi predlogi; 

 razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine; 

 posmehovanje navzočim članom tima; 

 argumentiranje. 

Predstavljene oblike vplivajo na vzdušje in dogajanje v timu. V sebi nosijo čustveno sporočilno 

vrednost, ki določa odnose med ljudmi. Osnovni pogoj za uspešno obvladovanje oblik vedenja 

je aktivno poslušanje in pozornost do drugih članov tima, kajti nepremišljenost lahko hitro vodi 

v komunikacijske zaplete in konflikte v timu (prav tam).  

Komunikacija v timu se kaže kot najopaznejši delež socialne interakcije v timu. Tako verbalna 

kot neverbalna komunikacija sta osnovna vez med člani pedagoškega tima. Dobra komunikacija 

je osnova učinkovitega timskega dela, saj naj bi vključevalo učinkovite miselne strategije, 

odprto diskusijo in enakovredno vključevanje vseh članov tima (Polak, 1999a, 2009). 

Watzlawick (po Jovan, 1987) je oblikoval posebna načela komunikacije, ki jih lahko uporabimo 

tudi v timu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Prvo načelo je, da ni možno 

nekomunicirati, ker je izogibanje komunikaciji tudi komunikacija. Vsaka komunikacija ima 

vsebinski in odnosni vidik; ni nujno, da se komunicirajoča partnerja ujemata v obeh vidikih. 

Razumevanje komunikacije s strani partnerja v komunikacijski situaciji določa naravo odnosov 

med komunicirajočimi. Komunikacija ima med ljudmi vsebinski in odnosni vidik tudi glede 

prenašanja mnenj in stališč ter da je lahko tok medosebnih odnosov simetričen (težnja po 
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podobnosti) ali komplementaren (težnja po dopolnjevanju različnosti). Lipičnik (1998, str. 279) 

analizira vlogo komunikacije v skupini in trdi, da s komunikacijo skupina analizira probleme, 

sprejema odločitve in usklajuje delo posameznikov v skupini ter omogoča, da skupina spozna 

in reši svoje težave, ki se pojavijo znotraj nje. Skupina potrebuje odprto in spontano 

komunikacijo, ki je ne sme motiti morebiten različen hierarhični odnos posameznikov in le 

takrat bo lahko ustrezno in ob zmerni porabi energije dosegla skupni cilj. Tudi Robbins (2007, 

str. 283) je mnenja, da je ustrezna komunikacija  ključnega pomena za uspešnost vsakega tima, 

ne glede na to, kje timsko delo poteka (skupine v vrtcu ali podjetjih). Avtor trdi, da se prav v 

komunikaciji  kažejo vsa razmerja med člani tima ter da je prav slaba komunikacija poglavitni 

vzrok za medosebne konflikte v timu. 

Spretnosti sporazumevanja vključujejo spretnost debatiranja, v kateri prevlada težnja po 

zmagi in prevladi. Ker je posameznik izpostavljen in si želi v debati pridobiti zmago, pogosto 

nastopi obrambno, kar privede do zaprtega sporazumevanja. Tak posameznik ne želi vstopiti v 

dialog z ostalimi člani tima. Naslednja stopnja je spretnost diskusije, kjer se posameznik 

izpostavi, člani tima se medsebojno prepričujejo in soodločajo o perečih zadevah. Diskusija 

pripelje člane tima do odprtega sporazumevanja in spretnosti dialoga. V tej stopnji člani tima 

razumejo ideje, ki si jih predlagajo, ideje in mnenja podrobneje raziskujejo. Hkrati pa člani tima 

razumejo medsebojno, se poznajo, dobijo zaupanje drugega ter na tak način lažje in predvsem 

učinkoviteje timsko načrtujejo (Polak, 2009).  

3. 2 Spretnosti aktivnega sodelovanja 

Če želimo, da se tim razvija in kolektivno rešuje probleme, je potrebno, da člani tima 

prevzemajo odgovornost za dogajanje v timu, da prevzemajo odgovornost za njegov razvoj in 

napredovanje k ciljem ter zmanjšujejo težnjo posameznikov, da bi se zanašali le na druge. Ko 

posameznik v timu podaja nove informacije in ideje za delo ter poskrbi, da se ideje udejanjijo 

v praksi, se razvija iniciativnost. Če je posameznik zavzet za skupne naloge v timskem 

dogajanju in se zaveda lastne vloge v timu, pokaže energičnost. Če si posameznik prizadeva 

usmerjati timsko delo k pravem cilju, se izrazi organiziranost. Ko člani tima prepoznavajo in 

pozitivno vrednotijo dosežke drugih članov tima, pokažejo skrb za odnose. Ko člani tima 

sprejemajo novosti in drugačna mnenja ter upoštevajo različne vidike problemov, izkazujejo 

dovzetnost za spremembe. Kadar pa člani tima razvijajo spominske spretnosti in identifikacijo 

lastnih učnih potreb, so dovzetni za novo učenje. Vse te lastnosti oziroma spretnosti se nanašajo 
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na spretnosti aktivnega sodelovanja v timu in razvijanje teh spretnosti je ključno za oblikovanje 

močnega in vzdržljivega tima, ki bo uspešno premagoval ovire (Polak, 2009). 

Strokovni delavci v vrtcu večino časa preživijo v socialnih oziroma medsebojnih interakcijah, 

in sicer v formalnih ali neformalnih oblikah pogovora. Mednje štejemo razne krožke, sestanke, 

govorilne ure, roditeljske sestanke, seminarje, projektne in druge delovne skupine oziroma 

time. Pomembno je, da imajo vsi člani tima enakovredno možnost, da prispevajo nove ideje, 

misli, pripombe, kritike itd. ter s tem dodajo svoj prispevek k nalogi oziroma cilju, ki ga želi 

tim doseči. Prav zato je pomembno, da sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice usmerjeni k 

istemu cilju, ki sta si ga skupaj zastavili in da obe stremita k čim bolj kakovostnemu vzgojno-

izobraževalnemu procesu. 

3. 3 Spretnosti reševanja problemov 

Da bi tim učinkovito deloval, morajo njegovi člani razviti in obvladati spretnosti reševanja 

problemov, s katerimi člani tima lažje definirajo probleme. S problemi se bolj odkrito soočijo, 

opredelijo problem, poiščejo možnosti za reševanje problema ter sodelujejo v procesu 

odkrivanja (diskusija). Nato sledi oblikovanje in pojasnjevanje odločitve za reševanje problema 

ter sledenje zastavljenim načrtom in podrobnostim, ki vodijo k rešitvi problema (Polak, 2009). 

Reševanje konflikta v timu je proces, v katerem morajo biti vedno prisotni vsi člani, ki so pri 

konfliktu udeleženi. Chivers (1995, po Polak, 2009, str. 127) priporoča naslednje korake za 

odpravljanje konfliktov v timu: 

 razjasnitev značilnosti konflikta, 

 analiza vplivov konflikta na skupno delo in dogajanje tima, 

 analiza prednosti, ki jih timu prinese rešitev konflikta, 

 vključitev vseh članov tima, ki so vpleteni v konflikt, 

 vključitev tudi zunanjih ljudi v reševanje konflikta, 

 zagotavljanje aktivnega pristopa h konfliktom, 

 za različne vzroke konfliktov je potrebno izražanje razumevanja, 

 pojasnjevanje pričakovanih sprememb in učinkov konflikta, 

 opredelitev prednosti za člane in tim, ki jih bodo prinesle spremembe konflikta. 

Za odpravljanje konfliktov v timu je torej od samega rezultata odpravljanja konflikta bolj 

pomembno, kako člani tima pridejo do njegove rešitve. 
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3. 4 Spretnosti povezane z nalogami tima   

Tim se mora glede na svoje naloge odločiti, katere spretnosti so širše in za delo tima 

najpomembnejše. Potrebno je raziskati in poiskati potrebne informacije in te tudi zbrati ter si 

jih izmenjati, se organizirati. Nato je potrebno dobljene informacije analizirati in interpretirati 

ter jih sintetizirati, povezati v celovit pomen, v katerem bodo člani tima prepoznali bistvo 

njihove naloge (Polak, 2009). 

Spretnosti timskega dela, kot so: sporazumevanje, zaupanje in sodelovanje med člani tima, 

reševanje težav in konfliktov ipd. je mogoče prepoznati v vsakršnem timskem delu. Uspešnost 

timskega dela kot pristopa in timskega poučevanja kot oblike pedagoškega dela je veliko bolj 

odvisna od osebne pripravljenosti posameznih članov tima kot pa od didaktične ali teoretične 

utemeljenosti tega pristopa, zato je pomembno, da se člani tima soočijo z lastnimi pričakovanji 

in s pričakovanji drugih v zvezi s timskim delom, kar jih bo privedlo do spoznanja, da imajo 

vsi podobna pričakovanja. Z izražanjem teh pripomorejo k boljšemu delu in uresničitvi 

zastavljenih ciljev (prav tam). Kakovostno in uspešno timsko delo ni  pomembno le za otroke, 

temveč tudi za boljše sodelovanje strokovnih delavcev vrtca s starši. Pištan (2006, str. 25) 

potrjuje, da je »medsebojno spoštovanje, priznavanje truda in prispevka pri rezultatih skupnega 

dela, pogoj za dobro počutje vseh in s tem tudi za večjo kakovost.« 

 

3. 6 Pogoji za razvijanje spretnosti timskega dela in posledično tima 

Sang (2001, str. 66) meni, da posameznik le preko medsebojnih odnosov prepoznava in 

spoznava samega sebe, torej je v svojem bistvu prvotno skupinsko bitje in šele nato 

individualist. Šuković (1989, str. 151) poudarja, da so osebnostne značilnosti članov tima tiste, 

ki imajo velik vpliv na vso dogajanje v timu. Osebnostne značilnosti in spretnosti timskega dela 

sestavljajo timsko dinamiko ter vplivajo na psihološko klimo v timu. Poleg tega vplivajo še na 

socialno okolje (medsebojni odnosi v okolju), obnašanje posameznika ter kako ostali člani tima 

reagirajo nanj. Lastnosti posameznika so torej zelo pomemben dejavnik za razvijanje spretnosti 

timskega dela. Osebnostne lastnosti posameznika lahko razdelimo v dve kategoriji, in sicer v 

zaželene in nezaželene lastnosti posameznika. Prav slednje lahko prispevajo k slabemu vzdušju, 

tako v timu kot posledično v celotnem oddelku ali kolektivu vrtca.  
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Tabela 1: Zaželene in nezaželene osebnostne lastnosti posameznika v timu (Brečko, 2001a, 
str. 13) 

Zaželene osebnostne lastnosti Nezaželene osebnostne lastnosti 

družabnost zadržanost 

ekstravertiranost introvertiranost 

zaupanje v okolje nezaupanje v okolje 

odgovornost, tveganje (pozitivno) lahkomiselnost, neresnost 

naraven pristop zaigran pristop 

samozaupanje, odločnost negotovost, dvoumnost 

uravnoteženost, zmernost nepremišljenost, prenagljenost 

sprejemanje novosti  tradicionalizem 

senzibilnost brezčutnost, nedejavnost 

 

Vzgojitelj predšolskih otrok je oseba, ki skrbi za celosten razvoj otroka ter ustvarja in zagotavlja 

možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, zato se mi zdi pomembno, da  

ima vzgojitelj zaželene osebnostne lastnosti, saj bo te posredno z lastnim zgledom ter tudi 

neposredno (z navodili, dejavnostmi ipd.) prenesel na otroke. Omenjene lastnosti prav tako 

prispevajo h kakovostnejšemu timskemu delu tako v oddelku kot v celotnem kolektivu vrtca.  

 

3. 6. 1 Zaupanje med člani tima  

Timsko delo je rezultat medsebojne povezanosti članov tima, ki pa se oblikuje tudi na podlagi 

skupne vizije in skupnih ciljev. Le na tak način si lahko člani tima izmenjajo različna mnenja, 

izkušnje, pozitivne in negativne občutke, težave ter povratne informacije drug o drugem. Da bi 

tim lažje in uspešnejše deloval, je pomemben pozitiven odnos in medsebojno zaupanje med 

posameznimi člani tima. Lamovec (1994, po Polak, 2009, str. 29) trdi, da »se medsebojno 

zaupanje razvija, če sprejemamo misli, čustva in reakcije drugega, mu nudimo podporo in 

sodelovanje. Če drugi začuti, da ga ne sprejemamo, se bo umaknil vase ali pa bo izbral kak drug 

način obrambnega vedenja.« Zaupanje torej pomeni, da člani tima stvari, ki so jih slišali v timu, 

ne delijo z drugimi izven tima. Zaupnost tako lahko oziroma mora postati eno od timskih pravil. 
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Lipičnik (1998, str. 274–275) je mnenja, da je učinkovitost skupine pri reševanju problemov 

odvisna tudi od lastnosti posameznih članov, ki tim sestavljajo in ravno heterogenost skupine 

določa njeno produktivnost. Bolj heterogena skupina je torej uspešnejša in boljša v inventivnih 

rešitvah. 

3. 6. 2 Motivacija za timsko delo 

Za razvijanje spretnosti timskega dela in za uspešno delovanje tima so pomembni dejavniki, 

kot so motivacija, medosebni odnosi v timu, komunikacija in psihosocialno zaznavanje tima. 

Posameznikova stališča so pomemben dejavnik, ki vplivajo na njegovo motiviranost za timsko 

delo in ga pripravijo do tega, da začne timsko načrtovati, izvajati in evalvirati tudi pri svojem 

delu (Ule, 2004). Pozitivne izkušnje posameznika so pomemben motivacijski dejavnik za 

nadaljnje timsko delo, pri katerem bo v okviru tega zadovoljeval svoje psihosocialne potrebe 

(Maslow, 1982 in Bell, 1977). Za uspeh pri timskem delu so pomembni skrb, motivacija, 

podpora, spodbude, pogajanje, pomoč, sprejemanje, spoštovanje, ljubezen itn., ne pa prisila, 

kaznovanje, ukazovanje, manipulacija itn. Tudi zaupanje v vizijo in cilje tima ter v sposobnosti 

njegovih članov je pomemben izvor motivacije za uspešno oziroma kakovostno timsko delo 

(Polak, 2009, str. 23).  

3. 6. 3 Pozitivna soodvisnost članov tima  

Osnovni pogoji dobrega timskega dela so skupni cilji in pozitivna soodvisnost članov tima. To 

pomeni, da so člani tima pri doseganju skupnih ciljev vzajemno odvisni glede na pozitivne 

značilnosti vsakega posameznika. Večja učinkovitost pedagoškega dela, osebnostni in 

strokovni razvoj članov tima ter občutek pripadnosti kot izvor motivacije naj predstavljajo 

osnovne cilje, ki si jih člani tima zastavijo za učinkovito timsko delo (Polak, 1999a, str. 13). 

Tim je skupina različnih posameznikov in zato lahko v njem pride do težav pri uravnavanju 

medosebnih odnosov.  
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3. 6. 4 Razvojne faze tima  
 

Mayer (2001, str. 29–31) opisuje, da se tim strokovnih delavcev pogosto muči z osnovnimi 

postavkami (ravnanje po principu emocij), preden doseže raven racionalne funkcionalnosti, 

otepa pa se tudi vračanja na osnovne postavke (odvisnost članov tima). Večje je zavedanje med 

člani tima o možnih nazadovanjih v medsebojnih odnosih, hitreje se tim pobira in razvija. 

 

 

                                                                         

                                                                   VZAJEMNOST (na podlagi razumskih postavk) 

 

                                          UTRJEVANJE NOTRANJE STRUKTURE 

                                          (idealizacija skupine) 

                    MERJENJE MOČI 

                    (tesnoba in rivalstvo) 

ODVISNOST  

POSAMEZNIKOV 

(na podlagi čustev) 

Slika 3: Razvojne faze tima (Mayer, 2001, str. 30) 

V procesu oblikovanja in razvoja tima se najprej pojavi raven odvisnosti, kjer se celotna 

skupina oblikuje na novo. Člane tima spremljajo čustva tesnobe, ker ne vedo, kaj drugi od njih 

pričakujejo, ali bodo v timu sprejeti, uveljavljeni ipd. Ta negotovost sproži potrebo po 

avtoritativnemu vodji, zato vodilni položaj pogosto pripade tistemu, ki po svoji naravi teži k 

moči in po tem načelu uravnava odnose. Osnovna značilnost druge stopnje se kaže kot 

merjenje moči med posameznimi člani tima. Člani se povezujejo najprej v želji po varnosti, 

postopoma pa tudi iz želje po sodelovanju. Kadar ni dovolj skupnih interesov, je tim ranljiv in 

lahko hitro razpade, zato je treba določiti osnovna pravila tima. Tretja raven je oblikovanje 

tima kot celote, v kateri meje med člani tima izginjajo, vsi se doživljajo enako, s tem pa se tudi 



34 
  

oži prostor za različnost. Ker tim ne dovoljuje sprememb in drugačnosti, je konzervativen, zato 

ga lahko zapustijo najbolj sposobni in ustvarjalni člani. Dobri odnosi v timu, izpeljani cilji, 

upoštevanje pravil ipd. pripeljejo do vzajemnosti, ki temelji na upoštevanju zunanje realnosti. 

Člani tima prenehajo delovati čustveno in začnejo delovati razumsko. To uspe le tistemu timu, 

ki spoštuje in podpira razlike med člani tima in razumno išče prednosti ter si medsebojno zaupa 

(Mayer, 2001, str. 31).  

3. 6. 5 Kompetence članov tima v povezavi s spretnostmi timskega dela 

Strokovni delavci morajo za uspešno timsko delo posedovati določene kompetence. S. Tancig 

(2006, str. 19) opredeli kompetence kot sposobnosti oziroma zmožnosti, ki se nanašajo na 

vedeti in razumeti; torej vedeti, kako delovati, in vedeti, kako biti. Kompetence pojmuje kot 

sestavljene zmožnosti, ki predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, spretnosti, razumevanja 

in vrednot. Boyatzis (2008) je kompetence opredelil kot mešanico motivov, samopodobe, 

sposobnosti in družbenih vlog oziroma kot splet različnih vrst znanja, ki jih posameznik 

uporablja v določeni situaciji za učinkovito in/ali superiorno znanje. Lucia in Lepsinger (1999, 

po Kohont, 2005, str. 32) sta kompetenco opredelila kot prednostne značilnosti osebe, ki se 

kažejo v uspešnem in učinkovitem delovanju na delovnem mestu (tudi v timu), v povezovanju 

različnih vrst znanja, spretnosti, sposobnosti, stališč ipd., ki vplivajo na delo posameznika in so 

povezane z njegovim delovanjem ter jih lahko z usposabljanjem in razvojem izboljšujemo. Ni 

dovolj, da nam nekdo o določeni kompetenci le nekaj pove, ampak jo je potrebno konkretno 

demonstrirati v konkretni situaciji. Demonstracija kompetence pa zahteva določene spretnosti, 

kar bi lahko povezali s timskim delom, kajti kompetenc za timsko delo ne moremo pridobiti, če 

ne razvijamo spretnosti timskega dela. Te pa lahko razvijemo le, če aktivno sodelujemo v timu 

(Svetlik, 2005, str. 23–24). Da smo zgolj v timu, ni dovolj za razvoj spretnosti.  

Številni avtorji, kot so Bolton (1999, po Frederick, 2008), Michaelson in Black (1994, po 

Prichard, Bizo, Stratford, 2006), Salas, Stagl in Burke (2004, po Rapp in Mathieu, 2007), 

Johnson in Johnson (1990, po Page in Donelan, 2003) so mnenja, da spretnosti timskega dela 

ne spodbuja le razvrstitev ljudi v time in navodilo, naj delajo skupaj. Zgolj s članstvom in delom 

v skupini ne bomo dobili želenih in pričakovanih rezultatov, kajti spretnosti se ne bodo razvile 

same po sebi. Spretnosti timskega dela se pričnejo razvijati šele v aktivnem delovanju v timu, 

kajti to je proces, ki ga je potrebno nenehno spodbujati in tudi usmerjati, pri čemer posameznik 

napreduje oziroma se razvije tako osebno kot profesionalno.  
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Za razvijanje spretnosti timskega dela je pomemben profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 

Avtorja Scheckley in Allen (po Valenčič Zuljan, 2012, str. 37) izhajata iz izkustvenega učenja 

in menita, da se stvari najbolj naučimo, če jih delamo sami, če smo dejansko aktivni. Učenje in 

posledično profesionalni razvoj torej razumeta kot aktiven proces sprejemanja in 

transformiranja spoznanj. Avtorja sta naredila model profesionalnega razvoja od novinca do 

eksperta, v katerem postopno narašča vloga transformacije. Ta je odločilna za prehod v višjo 

fazo profesionalnega razvoja, kar prav tako lahko pripomore k osebnostnemu razvoju in 

boljšemu timskem delu.  

Tabela 2: Model profesionalnega razvoja strokovnih delavcev od začetnika do eksperta 
(Valenčič Zuljan, 2012, str. 38) 

Raven 
usposobljenosti 

Poti razvoja Usmerjenost 
razvoja 

Proces učenja 

1.  Strokovni delavec 
novinec 

Togo upošteva pravila. 
Ni še občutljiv za 
kontekst, dogajanja. 

Razumevanje 
osnovnih pravil in 
postopkov. 

90 % sprejemanja, 
10 % preoblikovanja. 

2. Strokovni delavec 
začetnik 

Upošteva situacijo in 
kontekst dogajanja. 
Smer razvoja poteka 
od pravil k situaciji. 

Usmerjenost v 
kontekst. Celostno 
ravnanje v situacij. 

70 % sprejemanja, 
30 % preoblikovanja. 

3. Usposobljen 
strokovni delavec  

Pri ravnanju in 
odločanju ga vodi 
načrt. Smer razvoja 
poteka od situacije k 
načrtu. 

Razvijanje splošnih 
principov 
(posploševanje). 

50 % sprejemanja, 
50 % preoblikovanja. 

4. Uspešen strokovni 
delavec 

Pri ravnanju ga 
usmerja intuicija. Smer 
razvoja poteka od 
načrta k intuiciji.  

Povezovanje izkušenj 
v enovite dogodke 
oziroma scenarij. 

30 % sprejemanja, 
70 % preoblikovanja. 

5. Strokovni delavec 
ekspert 

Akcija in situacija 
pomenita enako.  

Oblikovanje že 
predelane intuicije. 

10 % sprejemanja, 
90 % preoblikovanja. 

 

Za profesionalni razvoj strokovnega delavca je pomembna njegova osebnostna, poklicna in 

strokovna dimenzija ter načini, kako se na navedene dimenzije, ki pa so med seboj seveda 

povezane, odzove. Če se nanje ne odzove ali na te odreagira preburno, bo manj verjetno, da si 

bo tudi sam pridobil želen odziv od ostalih članov tima. Pomembno je, da posamezni član tima 

ob preburni reakciji na določeno zadevo to samoevalvira ter razmisli o možnih rešitvah 

(Valenčič Zuljan, 2012).  
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Strokovni delavci v vrtcu naj bi med vzgojo in izobraževanjem poleg spretnosti timskega dela 

pridobili več splošnih kompetenc, ki so poleg emocionalne inteligentnosti prav tako bistvene 

za kakovostno delo v timu. Te so:  

 sposobnost komuniciranja; 

 prilagodljiva uporaba znanja v praksi; 

 samostojnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost; (samo)evalviranje, prizadevanje za 

kakovost; 

 splošna razgledanost, zmožnost komuniciranja s strokovnjaki z drugih strokovnih in 

znanstvenih področij; 

 sodelovalno oziroma timsko delo; 

 organizacijske in vodstvene sposobnosti; 

 vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega usposabljanja, ambicioznost; 

 zmožnost  upravljanja s časom, samokontrole izvajanja načrtov in priprav (Kobolt in 

Dekleva, 2006, str. 185–186). 

Kompetence predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, 

sposobnosti in vrednot. Pridobivajo se v dinamičnem učnem procesu v času študija, pri katerem 

je cilj, da pri posamezniku spodbujajo razvoj kompetenc relevantnih za določeno področje 

oziroma delovno mesto (Tancig, 2006, str. 17–20). Sternberg in Caruso (1985, po prav tam) 

poudarjata pomembnost praktičnega znanja za razvoj določenih kompetenc. Praktično znanje 

definirata kot proceduralno znanje, uporabno v vsakodnevnem življenju. 

Poleg že zgoraj naštetih kompetenc naj bi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju imeli tudi 

specifične kompetence s pedagoškega dela v vrtcu. Mednje sodijo: 

 znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih ter njihovih temeljih, tako zgodovinskih, 

kot filozofskih; 

 poznavanje, razumevanje in usmerjenost v inkluzivno ter nediskriminativno delo, 

multikulturalnost; 

 

 poznavanje vsebine in metodike področja; 

 interdisciplinarno povezovanje vsebin; 

 pedagoško vodenje skupine; 



37 
  

 uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

 sodelovanje s starši (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 186). 

Avtorja C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) sta v raziskavi, v kateri so ravnatelji odgovarjali, 

kakšne kompetence naj bi imeli strokovni delavci, prišla do podobnih rezultatov. Ugotovila sta, 

da ravnatelji želijo, da ima pedagoški delavec v današnji družbi razvite kompetence za:   

 komunikacijske in organizacijske spretnosti; 

 timsko delo; 

 poznavanje in obvladovanje sodobnih didaktičnih pristopov; 

 pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje; 

 širša usposobljenost (prav tam). 

Vsak, ki je zaključil vzgojo in izobraževanje ter postal strokovnjak v svoji pedagoški stroki, bi 

naj imel razvite naštete oziroma potrebne kompetence in bil sposoben timskega dela. Sklepamo 

lahko torej, da imata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice razvite potrebne kompetence za 

delo v timu, zaradi česar je timsko delo v skupini kakovostnejše.  

Kompetence so povezane tako s socialnim kot s fizičnim okoljem in o kompetentnosti lahko 

govorimo šele takrat, ko se določena oseba znajde v situaciji, v kateri to kompetentnost uporabi. 

Kompetenco je potrebno torej konkretno demonstrirati v realni situaciji, demonstracija te pa 

zahteva določene spretnosti. Emocionalno kompetentnost, kot izraženo obliko emocionalne 

inteligentnosti pri timskem delu, lahko torej posameznik demonstrira le v timskem delu, za kar 

pa potrebuje spretnosti timskega dela (Svetlik, 2005).  

3. 6. 6 Sodelovalna klima in kultura vrtca 

Kultura v vrtcu se med drugim oblikuje tudi s pomočjo skupnih srečanj v kolektivu, kar 

privede do timskega dela med strokovnimi delavci. Na skupnih srečanjih kolektiv skupaj 

raziskuje različne izzive in strategije dela ter sprejema skupne odločitve. Timsko delo 

strokovnih delavcev in sodelovalna kultura kot oblika vrtčevske kulture v kolektivu se 

medsebojno dopolnjujeta, kar privede do boljših odnosov med člani tima oziroma v celotnem 

kolektivu vrtca (Polak, 2011, str. 37–56). Hargreaves (1992, po prav tam) sodelovalno kulturo 

vzgojno-izobraževalne institucije definira kot spontane, neformalne in razpršene delovne 

odnose med strokovnimi delavci, ki so tako socialno kot ciljno naravnani. Sodelovalna kultura 

institucije je neposredno povezana s pripadnostjo različnim timom in timsko ciljno 



38 
  

naravnanostjo. Izhaja iz socialnih odnosov med posamezniki v nekem delovnem okolju, torej 

je precej odvisna od vzdušja med posamezniki v kolektivu, sodelovanja in sporazumevanja. 

Kultura in klima v vrtcu morata biti čim bolj odprti za nove ideje in zamisli vseh članov tima 

ter naravnani k sodelovanju.  

Neugodno klimo v vrtcu je potrebno spremeniti. Na spremembo organizacijske klime vrtca po 

besedah Keenana (1995, str. 117–120) vplivajo naslednji dejavniki: 

 osebnost vodje tima in njegov odnos do članov kot tudi sam način vodenja; 

 medsebojno zaupanje med člani tima; 

 jasni in natančno določeni cilji; 

 nagrajevanje dobrega dela oziroma doseganje zastavljenih ciljev; 

 sodelovanje na usposabljanjih; 

 interakcije med posamezniki (dovolj časa zanje); 

 pozitiven odnos so sprememb in njihovega uvajanja. 

V nasprotnem primeru lahko dobro klimo v vrtcu zavirajo naslednji dejavniki: 

 slaba komunikacija vodje s preostalimi člani tima; 

 skriti interesi; 

 nedostopnost informacij; 

 nezaupanje in nepripravljenost na morebitne spremembe; 

 neusklajenost ciljev (še posebej med vodjo tima in člani); 

 podcenjevanje članov tima (prav tam). 

Iz opisanih dejavnikov je razvidno, da je vodja tima pomembna oseba za ustvarjanje delovne 

in sodelovalne klime v timu, vendar so prav vsi člani tima tisti, ki so pomembni za uspeh tima 

in doseganje zastavljenih ciljev. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju klime in kulture vrtca imajo ravnateljice, saj te posvečajo 

posebno skrb pedagoško-svetovalni funkciji in oblikovanju srečanj kolektiva vrtca (Valenčič 

Zuljan, 2012, str. 74–75). Vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove je pomemben nosilec in 

spodbujevalec razvoja v različnih razsežnostih pedagoškega življenja in dela. Vodstvo vzgojno-

izobraževalne institucije je pomemben nosilec sprememb in razvijanja kompetenc strokovnih 

delavcev, pomembno pa tudi spodbuja prenos novih spoznanj in spretnosti v neposredno 
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pedagoško prakso. Vodstvo je tudi pomemben dejavnik spodbujanja in razvijanja timskega dela 

strokovnih delavcev vrtca. Med osnovnimi nalogami vodstva poleg je poleg zagotavljanja 

delovnega mesta še oblikovanje priložnosti za profesionalno rast in spodbujanje občutka za 

skupnost ter nagrajevanje za uspešno doseganje ciljev (Polak, 2011, str. 37–56). Za 

profesionalni razvoj strokovnega delavca je nadvse pomembno, da strokovni delavec ni 

prepuščen samemu sebi, temveč ima možnost za sodelovanje z drugimi oziroma, da je deležen 

načrtnih spodbud za sodelovanje. 

 

4 TIMSKO DELO IN EMOCIONALNA KOMPETENTNOST  

4. 1 Opredelitev emocionalne kompetentnosti in emocionalne inteligentnosti 

Pojem inteligentnost je v psihologiji velikokrat definiran. Temeljno in vedno aktualno 

vprašanje je, ali inteligentnost sploh obstaja in ali je ta sposobnost enovita ali je je več ter ali je 

prirojena ali pridobljena skozi različne izkušnje, ali je merljiva itn. (Pogačnik, 1995).  

Pojma emocionalna inteligentnost oziroma kompetentnost sta prva uporabila Salovey in Mayer 

(1990, po Pečjak in Košir, 2003), ko sta pojasnila komponenti, ki sestavljata navedeni 

konstrukt, in sicer pojma emocija in inteligentnost ter jo pojmovala kot sposobnost ali potencial. 

Tudi emocionalno kompetentnost sta opredelila s tremi sposobnostmi: s sposobnostjo 

ocenjevanja in izražanja emocij pri sebi in drugih, sposobnostjo reguliranja emocij pri sebi in 

drugih ter sposobnostjo uporabe emocij pri reševanju problemov in odločanju. Predhodnika 

navedene teorija sta bila avtorja Sternberg (2005, str. 189–202) in njegova praktična 

inteligentnost, za katero meni, da je uporabna za reševanje problemov, povezanih z 

individualnimi čustvi posameznika, potrebami in načrti za preživetje, ter Gardner (1983, po 

Pečjak in Avsec, 2003, str. 35–48) ter njegova teorija o več inteligentnosti. Emocionalno 

inteligentnost je pojmoval kot socialno inteligentnost ter jo razdelil v 1) intrapersonalno, v 

kateri je poudarek na sposobnosti zavedanja in razločevanja lastnih emocij ter sposobnosti 

uporabe teh emocij za usmerjanje lastnega vedenja, in 2) interpersonalno, ki se osredotoča na 

sposobnost opažanja razlik v temperamentu, razpoloženju, motivaciji in namerah pri drugi 

osebi. Podobno opisujejo pojem emocionalne inteligentnosti Bisquerra Alzina idr. (2010), saj 

pojem opredeljujejo kot skupek človekovih sposobnosti, potrebnih za razumevanje, izražanje 

in obvladovanje lastnih čustev ter pomoč pri upravljanju s čustvi drugih posameznikov ter 
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Weisinger (2001), ki jo opisuje kot zmožnost inteligentne uporabe čustev na osebni in 

medosebni ravni. Goleman (1995, po Avsec, 2007) meni podobno, kajti emocionalno 

inteligentnost razdeli na pet entitet, ki pomenijo, da ima posameznik sposobnosti prepoznavanja 

lastnih čustev in čustev drugih, sposobnost samomotiviranja in sposobnosti nadzorovanja in 

uravnavanja lastnih čustev ter čustev drugih oseb v medosebnih odnosih. 

 

Emocionalno inteligentnost kot sposobnost obvladovanja oziroma kontroliranja čustev 

opredeljuje tudi Brearley (2001), ob tem pa navaja, da se navedeni termin nanaša tudi na 

uporabo moči pri čustvovanju z namenom, da bi posameznik dosegel potencialno in osebno 

učinkovitost. Brajša (1996, str. 101–108) pa meni, da je čustvena zavest tista, s katero 

posameznik prepoznava svoja čustva in njihova učinkovanja v procesu odločanja. Prepričan je, 

da ljudje s takšno spretnostjo vedo, katera čustva doživljajo ter zakaj. Prav tako se zavedajo, 

kakšna je povezava med občutki, zato tisto, kar mislijo, tudi delajo in govorijo ter prepoznajo, 

kako občutki vplivajo na njihovo storilnost. Na takšen način se izognejo svoji čustveni 

neelastičnosti, saj prisluhnejo svojemu notranjemu občutku pri odločanju, kaj je vredno in kaj 

ne. 

Avtorja Salovey in Mayer (1997, po Pečjak in Košir, 2003) sta pozneje spremenila model 

čustvene inteligentnosti v smeri večjega poudarka na bolj kognitivne komponente emocionalne 

inteligentnosti ter jo razdelila na štiri področja: 

 zaznavanje, ocenjevanje in izražanje emocij; 

 emocionalno spodbujanje mišljenja; 

 razumevanje, analiziranje in uporaba emocionalnega znanja; 

 refleksivna regulacija emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti. 

Navedena področja sta pozneje razdelila glede na kompleksnost (od temeljnih do 

kompleksnejših) in razvojni vidik (od tistih, ki se razvojno pojavijo prej, do tistih, ki se 

razvojno pojavijo pozneje). Novak Škarja idr. (2004) pa menijo, da je posameznik, ki ima 

visoko razvito emocionalno inteligentnost oziroma kompetentnost, bolj kreativen pri 

soustvarjanju svojega življenja, razumeva življenjske preizkušnje in jih razume kot potek 

učenja, kar ga vodi k osebnostni rasti, k oblikovanju lastne osebnosti ter mu omogoča 

konstanten stik s samim seboj in s svojimi realnimi tendencami. 
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4. 2 Emocionalna kompetentnost strokovnih delavcev v vrtcu v odnosu do otrok 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo po besedah L. Marjanovič Umek (1995) po svetu 

izvedenih precej raziskav, v katerih so preučevali, kakšen vpliv ima vrtec kot vzgojno-

izobraževalna institucija na področja otrokovega razvoja, poudarek pa je bil predvsem na t. i. 

zgodnjem ločevanju otrok od staršev. Rezultati raziskav so si bili precej nasprotujoči, kajti eni 

prikazujejo negativen vpliv predšolske vzgoje v vrtcu na otrokov poznejši razvoj, v katerem 

izpostavljajo predvsem jezikovni in spoznavni ter socialni in emocionalni razvoj otroka. Drugi 

pa so nasprotnega mnenja in trdijo, da ima vrtec pozitiven vpliv na otrokov razvoj in uspešnost 

v vrtcu, šoli in nenazadnje življenju. Pozneje ista avtorica (2007) ugotavlja, da ima zgodnja 

vključitev otroka v vrtec ali pozitivni ali nevtralni učinek na otrokov razvoj, nikakor pa ne 

negativnega. Pri tem seveda poudarja, da mora biti otrok vključen v kakovosten vrtec, saj ga le 

ta lahko spodbudi v njegovem govornem, spoznavnem in socialnem razvoju.  

Hamilton in Howles (1992, po Klarin, 2006) trdita, da je vzgojiteljica tista oseba, ki prevzame 

starševsko vlogo s prihodom otroka v vrtec, ga sprejme iz družinskega okolja, se mu posveča 

ter mu približa zanj drugačno okolje na njemu razumljiv način. Predšolski otroci preživijo z 

vzgojiteljico skoraj več časa kot s starši in za otroka je poleg matere najpomembnejša oseba, 

zato je odnos med njima izjemno pomemben (prav tam, str. 83). 

Cugmas (2003) meni, da vzgojiteljica vstopa v odnos z otrokom preko različnih vlog, zato bi 

lahko rekli, da je njun odnos večdimenzionalen. Ona je tista oseba, ki je v vrtcu odgovorna za 

zadovoljevanje vseh otrokovih potreb, hkrati pa vodi dejavnosti, poučuje ter je njegov partner 

v igri. Odzivanje vzgojiteljice na otrokove potrebe in njuna spodbudna interakcija ima izjemen 

pomen za otrokov tako govorni, kot spoznavni in psihosocialni ter emocionalni zgodnji razvoj 

(Papalia idr., 2003). Vzgojiteljica je torej oseba, ki v vrtcu nadomesti vlogo staršev in je 

odgovorna za to, da zadovolji vse otrokove potrebe (predvsem najpomembnejšo potrebo po 

varnosti) ter mu nudi dejavnosti, ki mu bodo v pomoč v čim bolj kakovostnem zgodnjem 

razvoju. Pri tem se mi zdi pomembno, da se tako vzgojiteljica kot tudi pomočnica vzgojiteljice 

v timu počutita dobro, sproščeno, sprejemljivo, strokovno itn. ter predvsem, da skupaj 

sodelujeta in vedno mislita in delata v dobrobit otrok, kajti to je v njunem poklicu 

najpomembnejše.  

 

Za strokovnega delavca je pomembno tudi to, da v zvezi s sabo nima previsokih pričakovanj o 

tem, kakšen naj bi bil dober strokovni delavec (v tem primeru vzgojiteljica ali pomočnica 
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vzgojiteljice), saj to lahko negativno vpliva na doživljanje neugodnih čustev pri sebi 

(razočaranje, negotovost, jeza) (Smrtnik Vitulić, 2009). Zelo je pomembno, kako se strokovni 

delavec spopada z lastnimi čustvi, predvsem negativnimi. Uspešen je tisti strokovni delavec, ki 

se s svojimi negativnimi čustvi zna soočati na pozitiven način (Panju, 2010). Navedeno se mi 

zdi zelo pomembno, saj lahko en sam član v timu, ki timsko delo doživlja negativno ali je 

nekomunikativen, agresiven (verbalno) ipd., poruši pozitivno in vzpodbudno klimo, zmanjša 

motivacijo za delo ter negativno vpliva na celotno timsko delo.  

M. Ule (2000, str. 332) je mnenja, da so člani tima lahko med seboj zelo ali celo preveč lojalni. 

Posledično se lahko v timu uveljavi skupinsko mišljenje, ki vodi k nekritičnemu sprejemanju 

skupinskih vrednosti in vedenja. Člani tima nato izgubljajo sposobnost kritičnega in 

neodvisnega mišljenja, zaradi česar tim zapade v povprečnost, članom primanjkuje idej in 

inovativnosti, vse navedeno pa lahko pripelje do končnega razpada tima. Avtorica dodaja (prav 

tam), da je glavni pokazatelj povezanosti skupine oziroma tima emocionalna struktura, ki je 

posledica socialno-emocionalnih potreb. Člani tima so se bolj pripravljeni prilagajati in 

sprejemati stališča ostalih članov tima, če jim je tim kateremu pripadajo všeč. V obratni 

situaciji, če se član tima ni pripravljen v določeni meri prilagoditi njegovim normam, ga bodo 

tim in člani v njem prej ali slej zavrnili (Brečko, 2001b, str. 5). 

Nasprotno trdita avtorja Johnson in Johnson (1989), ki sta prepričana, da je sodelovalno učenje 

tisto, ki se najbolj razlikuje od vseh metod učenja, kajti temelji na teoriji družbene soodvisnosti 

in s tem povezanih raziskav. Teorija soodvisnosti zagotavlja strokovnim delavcem konceptualni 

okvir ali razumevanje pri tem, kako je lahko aktivno učenje oziroma učenje v timu (1) najbolj 

plodno strukturirano, (2) prilagojeno do številnih poučnih situacij ali morebitnih konfliktov in 

(3) se nanaša na številne probleme v timu (konflikti, zavist, etnična integracija ipd.). 

V majhnih skupinah kot je tim/tandem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, se razvijejo vsi 

pomembni psihološki procesi, kot so: 

 simpatičnost/antipatičnost; 

 participacija/tekmovalnost; 

 zaupljivost/nezaupljivost; 

 socialna podpora; 

 emocionalna podpora; 

 izmenjava informacij; 
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 izmenjava dobrin; 

 izmenjava uslug; 

 izmenjava emocij; 

 izmenjava zaupanja; 

 konflikti itn. (Ule, 2000, str. 329). 

ter pestra psihološka dinamika, kot: 

 odnos vsakega člana tima z vsakim; 

 emocionalni stiki in odnosi med člani tima; 

 oseben pogled vsakega člana nad dogajanjem v timu; 

 neposreden oseben nadzor in sankcioniranje; 

 medoseben dogovor o aktivnostih in ciljih tima (Brečko, 2001a, str. 13). 

Čeprav je tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice manjši, prav tako vpliva na vsako izmed 

njiju in na odnose oziroma interakcije med njima (Ule, 2000, str. 329). Tim sestavljajo 

posamezniki (v tem primeru vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice), za katere veljajo enotne 

norme in ki imajo različne vloge, vendar vsi delujejo skupaj, da bi dosegli skupen cilj (Steers 

in Black, 1994, str. 679–687). 

4. 3 Emocionalna kompetentnost in kakovost timskega dela v vrtcu 

Za kakovostno timsko delo potrebujemo določene kompetence in te lahko opredelimo kot 

določena znanja, spretnosti, veščine. Za razvoj kompetenc je bistveno delovanje v določenem 

okolju (v tem primeru je pomembno delovanje v timu). 

Pojem kompetenca vključuje tri ravni, in sicer: 

 spoznavna raven, ki posamezniku omogoča kompleksno razmišljanje in reševanje 

problemov na določenem področju; 

 čustveno-motivacijska raven, v katero uvrščamo stališča, vrednote in pripravljenost za 

aktivnost; 

 vedenjska raven, ki označuje sposobnost urejanja in uporabljanja potencialov 

posameznika v kompleksnih situacijah (Peklaj, 2006, v Peklaj idr., 2009). 

 Uspešnost tima naj bi zagotavljale vloge, določene na podlagi naslednjih psiholoških 

značilnosti posameznika: 
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 inteligentnosti; 

 prevlade oz. dominantnosti; 

 ekstravertiranosti oz. družabnosti; 

 introvertiranosti oz. zaprtosti vase; 

 uravnovešenost oz. stabilnosti; 

 tesnobnosti oz.  anksioznosti (Brečko, 2001a) 

Vsaki vlogi oziroma posamezniku v timu je potrebno pripisati osebnostne lastnosti, saj so člani 

tima njegov pomemben element in se v njem odražajo na več načinov, in sicer z: 

 odnosom do dela (zavzeta/nezavzeta oseba); 

 vplivom, ki jih ima na druge (močna/šibka osebnost posameznika); 

 s svojim odnosom do okolja (introvertna/ekstravertna osebnost) (prav tam, str. 13). 

V timu lahko torej sodelujejo posamezniki z različnimi osebnostmi, ki se med seboj 

dopolnjujejo, sodelujejo in stremijo k skupnemu cilju ali pa v obratni situaciji nastajajo 

konflikti, katere je potrebno reševati sproti. 

Emocionalno kompetentnost lahko posameznik razvija na način, da obvladuje svoja čustva, ima 

visoko stopnjo samozavedanja in samoiniciative, razvija znanje o medosebnih odnosih, prav 

tako pa razvija učinkovite komunikacijske spretnosti v odnosih z drugimi ter jim nudi pomoč, 

da si bodo znali pomagati sami (Weisinger, 2001). Podobno menita tudi avtorja Wood in Tolley 

(2004), ki emocionalno kompetentnost razvrstita v pet komponent. Te so: samonadzor, 

samozavedanje, empatija, motivacija in družabne spretnosti, ki nam omogočajo graditi in 

vzdrževati osebne odnose, kar je za delo v timu ključnega pomena, saj je tako to kakovostnejše. 

Saarni (1997, po Pečjak in Košir, 2003, str. 124) je emocionalno kompetentnost opredelil kot 

prikaz samoučinkovitosti posameznika v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo emocije. Gre 

za to, kako se posameznik čustveno odziva v socialnih interakcijah, kako uporablja svoje znanje 

o emocijah in svojo emocionalno izraznost v odnosu z drugimi.  

Goleman (1998) je emocionalno kompetentnost razdelil v kar dve podskupini ter tako povezal 

dve na prvi pogled različni si komponenti. Razdelil jih je v osebne in socialne spretnosti. 

Osebne spretnosti kažejo, kako dobro posameznik obvladuje sebe. Sem sodijo spretnosti 

zavedanja sebe, kot so čustvena zavest, natančno samoocenjevanje in zaupanje vase ter 
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spretnosti obvladovanja sebe, kot so nadzorovanje sebe, zanesljivost, vestnost, prilagodljivost 

in dojemljivost za novosti. Socialne spretnosti pa se nanašajo tudi na obvladovanje medosebnih 

odnosov v timu. Sem avtor prišteva empatijo, v katero sodijo lastnosti, kot so razumevanje 

drugih, ustrežljivost, profesionalna rast drugih, zavzemanje za različnost in politično zavest ter 

družbene spretnosti, za katero so značilne slednje spretnosti: sporazumevanje, vplivnost, 

obvladovanje sporov, sodelovanje, pridruženost in seveda timske spretnosti. Podobno delitev 

naredita tudi Bradberry in Greaves (2008), ki emocionalno kompetentnost razdelita na štiri 

sposobnosti, ki pa so prav tako del osebnih in družbenih spretnosti. Spretnosti, kot sta 

samozavedanje in samoupravljanje štejeta pod osebne, družbeno zavedanje in upravljanje 

medosebnih odnosov pa pripisujeta k družbenim spretnostim posameznika. 

Strokovni delavci v vrtcu naj bi se za kakovostno delo s predšolskimi otroki in sodelovanje s 

starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki usposobili že v času študentske prakse. Na takšen način 

naj bi študentje spoznavali različne vzgojne pristope za delo z otroki, načine sodelovanja s starši 

in različne oblike timskega dela med strokovnimi delavci v vrtcu (Polak in Zukić, 2016).   

4. 4 Odnos med spretnostmi timskega dela in emocionalno kompetentnostjo 

Emocionalna inteligentnost oziroma iz nje izhajajoča emocionalna kompetentnost posameznika 

je možganska funkcija (podobno kot kognitivna inteligentnost), ki zajema celotnega človeka, 

torej njegov kognitivni, emocionalni, fizični in vedenjski del (Simmons in Simmons, 2000). 

Wood in Tolley (2004, po Shapiro, 1999) trdita, da so čustva usmerjevalci našega vedenja, zato 

po njunem mnenju emocionalnega količnika ne moremo obravnavati kot nasprotje 

inteligenčnemu količniku, kajti zanj so pomembne tako spoznavne kot družbene in 

emocionalne spretnosti. Za posameznikovo uspešno delovanje (npr. pri timskem delu) in za 

posameznikovo čustveno oziroma emocionalno zdravje je pomembnejša emocionalna 

inteligentnost kot sam inteligenčni kvocient (Goleman, 1997). Emocionalna inteligentnost 

predstavlja značajske lastnosti posameznika in sodi na področje pojmovanja in izboljšanja 

osebne odličnosti. Posameznikov odnos do dela in uspeha se s spoznavanjem emocionalne 

inteligentnosti na delovnem mestu spreminja. Prav emocionalna inteligentnost je tisti faktor, ki 

nam razkriva lastnosti in spretnosti, po katerih prepoznamo najboljše posameznike na vseh 

določenih področjih. Pri prepoznavanju najboljših posameznikov niso najpomembnejši le 

inteligenčni kvocient, akademski naslovi ali tehnično znanje, ampak prav emocionalna 

inteligentnost. Sposobnost delovanja v skupini je tisti dejavnik, s katerim se najboljši 
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odlikujejo, kajti inteligenčni kvocient ne more predvideti, kdo bo uspešen in kdo ne (prav tam, 

1995, str. 84).  

Za razvoj spretnosti timskega dela in spodbujanje emocionalne kompetentnosti pri 

posamezniku je torej nujno potrebno delovanje v timu. To je proces, ki ga je potrebno nenehno 

spodbujati, saj se spretnosti ne bodo razvile zgolj s članstvom posameznika v timu. Ni nujno, 

da bomo zgolj s sodelovanjem posameznikov v timu dobili željene in pričakovane rezultate ter 

uspešno razvite spretnosti. Razvrstitev ljudi v time in navodila sama od sebe ne spodbujata 

spretnosti timskega dela (Michaelson in Black, 1884, po Prichard, Bizo, Standford, 2006; 

Johnson in Johnson, 1990, po Page in Donelan, 2003; Bolton, 1999, po Fredrick, 2008).  

Pieterse in Thompson (2010) menita tudi, da možnost izbire tima prispeva k razvoju in 

nadgradnji timskega dela. Člani tima, ki se med seboj izberejo sami, so bolj povezani in 

produktivni, v timu predstavljajo idealne pogoje za izkušnjo in razvoj spretnosti timskega dela. 

Menim, da je za čim bolj kakovostno delo v vrtcu pomembno, da strokovni delavci vrtca 

delujejo v timu, se v njem počutijo varno, sproščeno, sprejeto in motivirano, hkrati pa razvijajo 

svojo emocionalno kompetentnost, kar pripomore k boljši povezanosti med člani tima, 

boljšemu sodelovanju, pozitivnem odnosu ter izmenjavanju mnenj in idej. Pomembno se mi zdi 

tudi stalno dodatno izobraževanje o timskem delu in preučevanje strokovne literature ipd., 

naučeno pa je seveda potrebno neposredno vnašati in preverjati v prakticiranju timskega dela. 

Vse navedeno vpliva na razvoj spretnosti timskega dela in emocionalne kompetentnosti, kar 

vpliva na boljšo kakovost timskega dela in tudi na bolj kakovostno pedagoško delo v vrtcu. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Spretnosti timskega dela so v današnjem času na različnih delovnih mestih nujno potrebne. 

Številne raziskave kažejo, da študentje že v času študija čutijo pomanjkanje izkušenj s timskim 

delom s kolegi, zato so prikrajšani za izkušnje sodelovalnega vzdušja (Strom, Strom, 2011). 

Strokovne delavce v vrtcu naj bi za kakovostno delo s predšolskimi otroki in sodelovanje s 

starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki usposobila že praksa v času študija. Na takšen način 

naj bi študentje spoznavali različne vzgojne pristope za delo z otroki, načine sodelovanja s starši 

in različne oblike timskega dela med strokovnimi delavci v vrtcu (Polak in Zukić, 2016).  

Osnovni pogoji dobrega timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja so skupni cilji in 

pozitivna soodvisnost članov tima ter jasna razdelitev nalog in vlog, ki naj jih člani sprejmejo 

in se v njih dobro počutijo (Polak, 2009). Cilji, ki si jih tim oblikuje, naj bodo skladni z vzgojno-

izobraževalnimi cilji in s potrebami otrok. Prav tako je treba pri strokovnih delavcih v vrtcu 

ozavestiti potrebo po nenehnem osebnostnem in strokovnem razvoju pedagoških delavcev, saj 

bolj razvite spretnosti timskega dela pripomorejo k bolj učinkovitemu timskemu delu, to pa 

zagotavlja kakovostnejše pedagoško delo z otroci. Strokovni delavci morajo biti opremljeni s 

spretnostmi, kako priti do znanja, ga analizirati in ga reflektirati ter uporabiti v praksi. Prav tako 

morajo poznati značilnosti otrokovega razvoja ter biti sposobni razvijati občutek skupnosti in 

sodelovanja pri otrocih. Spodbujati morajo medkulturno spoštovanje in razumevanje, 

sodelovati z lokalnimi skupnostmi ter biti zmožni reflektirati vrednote svojega poklica (Tancig, 

2006, str. 22–23). To so nekatere od ključnih kompetenc, ki naj bi jih strokovni delavci pridobili 

oziroma razvili tekom študija. Kompetenca je odvisna od konteksta, kar pomeni, da lahko 

posameznik le v določeni situaciji pokaže svoje kompetence. Dokler se oseba ne znajde v 

določeni situaciji, ne moremo vedeti, ali določene ustrezne kompetence sploh ima. »Imeti 

razvito neko kompetenco ne pomeni, da imamo samo potencial, ampak je kompetenco treba 

tudi udejanjiti v različnih situacijah. Tako lahko njeno razvitost preverjamo le na podlagi 

posameznikovih dejavnosti v različnih okoliščinah.« (Svetlik, 2005, po Peklaj idr., 2009, str. 

10). Zaradi pomanjkljivosti in težav pri timskem delu, s katerimi sem se srečala pri svojem delu 

v vrtcu, in z željo po njihovi izboljšavi, sem z raziskavo želela ugotoviti, kako imajo strokovni 

delavci v vrtcu razvite spretnosti timskega dela ter kako emocionalno kompetentni so za delo v 

vrtcu. Zanimal me je tudi medsebojni odnos med spretnostmi timskega dela in emocionalno 

kompetentnostjo strokovnih delavcev v vrtcu. 
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5. 2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

V empiričnem delu sem želela ugotoviti, kakšne spretnosti timskega dela imajo strokovni 

delavci v vrtcu in kako te po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice vplivajo na kakovost 

pedagoškega dela v timu. Želela sem ugotoviti tudi, kako emocionalno kompetentni so 

strokovni delavci za delo v vrtcu oziroma kako svojo emocionalno kompetentnost zaznavajo 

pri timskem delu. 

V magistrskem delu sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako razvite spretnosti timskega dela imajo strokovne delavke v vrtcu? 

 Kakšne so razlike v spretnostih timskega dela med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice? 

 Kakšne so razlike v spretnostih timskega dela strokovnih delavk v vrtcu glede na delovno 

dobo? 

 V kolikšni meri člani tima v oddelku vrtca zaznavajo svojo emocionalno kompetentnost 

pri timskem delu? 

 Kakšne so razlike v izkazani čustveni kompetentnosti med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice? 

 Kakšne so razlike v samo-zaznani čustveni kompetentnosti med strokovnimi delavkami 

glede na delovno dobo? 

 Kakšna je povezanost med spretnostmi timskega dela in samo-zaznano emocionalno 

kompetentnostjo strokovnih delavk v vrtcu.? 

Znotraj raziskovalnih vprašanj sem zastavila še naslednje statistične hipoteze: 

H1: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v spretnostih timskega dela. 

H2: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v zaznavanju emocionalne kompetentnosti. 

H3: Strokovne delavke v vrtcu se statistično pomembno razlikujejo v spretnostih timskega dela 

glede na delovno dobo. 

H4: Strokovne delavke v vrtcu se statistično pomembno razlikujejo v emocionalni 

kompetentnosti glede na delovno dobo. 
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H5: Obstaja močna statistična povezanost med spretnostmi timskega dela in samo-zaznavanjem 

emocionalne kompetentnosti pri strokovnih delavcih v vrtcu. 

5. 3 Raziskovalni pristop in metoda 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno metodo neeksperimentalnega 

pedagoškega raziskovanja, izvedla sem študijo prereza z enim samim merjenjem. Raziskava je 

kvantitativna.  

5. 4 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni oz. namenski. Vanj sem vključila 120 strokovnih delavcev 

(vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice) iz različnih vrtcev po Sloveniji, ki so izpolnili anketni 

vprašalnik. Želela sem dobiti širši in bolj raznolik krog anketirancev, zato sem ankete razdelila 

po več različnih vrtcih v Sloveniji. Vsakemu vrtcu sem razdelila po 30 anketnih vprašalnikov, 

ker sem želela dobiti odgovore čim večjega števila strokovnih delavcev. Skupaj je bilo 

razdeljenih 120 anket in prav vse sem dobila vrnjene nazaj. 

Tabela 3: Zastopanost anketirancev glede na delovno mesto 

Delovno mesto 

 f f % 

 Pomočnica vzgojiteljice 62 51,7 

Vzgojiteljica 58 48,3 

Skupaj 120 100,0 

 

Iz tabele 1, ki prikazuje razdelitev vzorca glede na delovno mesto, je razvidno, da sta podvzorca 

podobne velikosti. V celotnem vzorcu je 62 pomočnikov/ic vzgojitelja, kar predstavlja       51,7 

% celotnega vzorca, in 58 vzgojiteljev/ic, kar je 48,3 % celotnega vzorca. Odstotek pomočnic 

vzgojiteljice je večji, k čemur bi lahko pripisala tudi dejstvo, da na omenjenem delovnem mestu  

delo opravlja veliko diplomiranih vzgojiteljic predšolskih otrok. Kljub stopnji izobrazbe 

pomočnic vzgojiteljic (ta je lahko tudi višja od izobrazbe vzgojiteljice v oddelku) mora njun 

tim delovati strokovno in v dobrobit otrok. A. Polak (2012b, str. 9) trdi, da se »tim oblikuje z 

namenom postavljanja in doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak strokovni delavec v oddelku 

vrtca individualno ne bi mogel dovolj kakovostno dosegati.« Pravi tudi, da mora tim tako na 
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ravni oddelka ali celotnega vrtca oziroma enote temeljiti na skupnih in timsko zastavljenih 

ciljih, zaupanju in pozitivni soodvisnosti (prav tam). 

 

Tabela 4: Zastopanost anketirancev glede na delovno dobo 

Delovna doba 

 f f % 

 Od 0 do 5 let 24 20,0 

Od 6 do 10 let 19 15,8 

Od 11 do 15 let 16 13,3 

Od 16 do 20 let 7 5,8 

Od 21 do 25 let 17 14,2 

26 let ali več 37 30,8 

Skupaj 120 100,0 

 

V tabeli 4, kjer je prikazana zastopanost anketirancev glede na delovno dobo, ima največji 

odstotek anketirancev, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, 26 ali več let delovne dobe. Ta 

odstotek znaša 30, 8 %. Po pogostosti sledijo (20,0 %) anketiranci, ki so na svojem delovnem 

mestu začetniki, saj njihova delovna doba traja od 0 do 5 let. Sledijo anketiranci, ki imajo od 6 

do 10 let delovne dobe (15,8 %), nato anketiranci z delovno dobo od 21 do 25 let (14,2 %) in z 

delovno dobo od 11 do 15 let (13,3 %). Odstopanja v odstotkih teh so majhna, zaradi česar 

lahko sklepam, da so na delovnih mestih v vrtcih strokovne delavke s podobno delovno dobo. 

Najmanjši delež anketirancev ima delovno dobo od 16 do 20 let, saj ta znaša le 5,8 % vseh 

vprašanih. 

5. 5 Merski pripomočki 

Za raziskovalno orodje sem uporabila anketni vprašalnik Spretnosti timskega dela avtorice A. 

Polak (1999), ki sem mu dodala vprašanja po podatkih o delovnem mestu, stopnji izobrazbe in 

delovni dobi, nekaj dodatnih vprašanj o zaznavanju spretnosti timskega dela v timu ter lestvico 

zaznavanja čustvene kompetentnosti pri timskem delu. Za področje timskega dela jo je na 

osnovi Vprašalnika emocionalne kompetentnosti – VEK 45, katerega avtorja sta A. Avsec in 

Takšić (2010)  priredila A. Polak (2017)  VEK – 45  je krajša verzija vprašalnika o čustveni 

inteligentnosti in vsebuje 45 postavk. Anketiranec odgovarja z odgovori na petstopenjski 
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lestvici, vsebinsko pa vprašalnik temelji na Mayer – Salovey – Carusovem konceptu 

emocionalne kompetentnosti.  

5. 6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Anketne vprašalnike sem razdelila v različnih vrtcih po Sloveniji. Anketne vprašalnike so 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice reševale doma, za reševanje so imele na voljo približno 

en teden časa. Podatke anket sem statistično obdelala. Rezultate, tabele in grafe sem izdelala s 

pomočjo programa IBM SPSS verzije 24 in Microsoft Excela 2017. Hipoteze sem preverjala s 

pomočjo statističnih testov primerjave po parih. V vseh statističnih testih sem uporabila mejo 

statistične značilnosti α v vrednosti 0,05. To pomeni, da če je statistični test izračunal vrednost 

statistične značilnosti α pod vrednostjo 0,05, sem zaključila, da med primerjalnima skupinama 

obstajajo statistično značilne oziroma pomembne razlike. 

V magistrskem delu sem hipoteze preverjala s Pearsonovim hi-kvadrat testom za preizkus enake 

verjetnosti. Tega uporabljamo, ko želimo preveriti, če na rezultat odvisne nominalne 

spremenljivke vpliva vrednost druge neodvisne nominalne spremenljivke. Korelacije med 

spremenljivkama sem računala s Pearsonovim koeficientom korelacije. V primerih, kjer 

dobljeni podatki niso izkazovali normalne distribucije podatkov, sem uporabila naslednje 

neparametrične teste: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve, Mann-Whitney U test, 

Studentova t-test metoda neodvisnih vzorcev, Kruskal-Wallis test, Anova test ter Spearmanov 

korelacijski koeficient. 
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6 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

6. 1 Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih vrtca   

Strokovne delavke v vrtcu so v vprašalniku Spretnosti timskega dela ocenjevale, kakšne 

spretnosti timskega dela izkazujejo pri svojem timskem delu v vrtcu. Ob vsaki trditvi so 

anketiranke ocenjevale, kako pogosto določena trditev za njih velja. Odgovarjale so s pomočjo 

petstopenjske lestvice, kjer je vrednost 1 označevala odgovor  »nikoli«, vrednost 5 pa odgovor 

»vedno«. Tabela 5 prikazuje povprečne vrednosti (M) in standardni odklon (SD) odgovorov 

strokovnih delavk glede na celoten vzorec anketirank in ločeno glede na delovno mesto 

(vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice).  

Iz odgovorov v tabeli 5 lahko sklepam, da strokovne delavke v vrtcu menijo, da imajo pri 

spretnostih timskega dela v največji meri razvito pripravljenost se prilagajati, da bi v timu 

dosegle skupni dogovor. Povprečna vrednost odgovora glede na celoten vzorec znaša 4,61. 

Najmanjšo vrednost glede na celoten vzorec je imel odgovor anketirank, da pri timskem delu 

strokovne delavke opažajo razlike v stopnji izobrazbe med posameznimi člani tima. Povprečje 

pri tej trditvi je 3,05 glede na celoten vzorec. V rezultatih anketnega vprašalnika je vidna 

podobnost med odgovori pomočnice vzgojiteljice in vzgojiteljice. Pomočnice vzgojiteljice 

namreč ocenjujejo, da v večini spoštujejo skupne odločitve in dogovore ter jih dosledno 

uresničujejo (M = 4,62). Ravno tako imajo v omenjenem odgovoru visoko povprečno vrednost 

strinjanja tudi vzgojiteljice predšolskih otrok, saj povprečna vrednost odgovora znaša 4,78. Na 

podlagi pridobljenih rezultatov lahko sklepam, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

sodelujejo v timu in spoštujejo skupne odločitve in dogovore ter se jih prav tako držijo in jih 

dosledno uresničujejo. V nasprotnem primeru imajo pomočnice vzgojiteljice pri trditvi, da pri 

timskem delu opažajo razlike v stopnji izobrazbe med posameznimi člani tima le 2,90 

povprečne vrednosti odgovora. 
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Tabela 5: Osnovna statistika za spretnosti timskega dela 
 

Celoten vzorec Pomočnica 

vzgojiteljice 

Vzgojiteljica 

  M SD M SD M SD 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 
pripombe. 

3,45 1,08 2,92 1,08 4,00 0,77 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 
njihove ideje. 

4,13 0,93 3,83 1,05 4,44 0,65 

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 
skupni dogovor. 

4,61 0,61 4,49 0,67 4,73 0,52 

Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno 
mnenje. 

4,19 0,89 3,87 1,02 4,52 0,56 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 
uresničujem. 

4,70 0,48 4,62 0,52 4,78 0,42 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 
drugimi člani v timu. 

3,74 1,03 3,47 1,13 4,02 0,84 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 
spremenljivim okoliščinam. 

4,36 0,65 4,19 0,72 4,54 0,50 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 
uveljavitev svojih idej. 

4,40 0,93 4,11 1,11 4,69 0,56 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 
nezadovoljstvo. 

3,80 1,017 3,50 1,13 4,10 0,78 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 
probleme, ki bi bile primerne za vse. 

4,38 0,85 4,05 0,99 4,73 0,48 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 
mnenja in ideje. 

4,05 0,98 3,59 1,03 4,52 0,62 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 
predstavljajo vir novih spoznanj. 

4,14 0,89 3,84 0,97 4,45 0,67 

Ostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej 
in/ali zadolžitev. 

4,26 0,72 4,13 0,76 4,40 0,64 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 
vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

3,52 1,09 3,19 1,23 3,86 0,82 

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge 
ostalih članov tima. 

4,55 0,63 4,37 0,71 4,73 0,48 

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s 
področja timskega dela. 

3,52 1,20 3,28 1,33 3,76 1,02 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazi/a njihovo 
delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

4,30 0,89 4,00 1,03 4,61 0,58 

V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu, da se 
po potrebi prilagajam drugim. 

4,16 0,88 3,77 0,91 4,56 0,65 

Ostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju 
njihovih idej. 

4,43 0,79 4,23 0,94 4,64 0,55 

 Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih - tudi 
nasprotujočih si - mnenj. 

4,18 0,88 3,91 0,99 4,47 0,62 

Med vzgojiteljico in njeno pomočnico opažam razlike v 
spretnostih timskega dela. 

3,09 1,15 3,06 1,09 3,12 1,20 

Med timskim izvajanjem opažam  razlike v izkušenosti 
med posameznimi člani tima. 

3,70 0,95 3,64 1,02 3,77 0,89 

Pri timskem načrtovanju opažam  razlike v stopnji 
izobrazbe med posameznimi člani tima. 

3,05 1,06 2,90 0,98 3,20 1,14 

Prizadevam si, da različen položaj članov tima na 
delovnem mestu, ne vpliva negativno na kakovost 
timskega dela. 

4,03 1,04 3,72 1,17 4,35 0,76 
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Spretnosti timskega dela v svojem timu, lahko ocenim 
kot ustrezne. 

4,32 0,73 4,12 0,82 4,52 0,56 

 

Glede na povprečno vrednost odgovorov celotnega vzorca bom predstavila nekaj odgovorov 

strokovnih delavk, ki so spretnosti timskega dela ocenile kot najbolj razvite: 

 skupne odločitve in odgovore spoštujem in jih dosledno uresničujem (M = 4,70); 

 pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor (M = 4,61); 

 sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov v timu (M =  4,55); 

 prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej ( M = 4,40); 

 prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile primerne za vse 

(M = 4,38). 

Odgovori z najvišjimi povprečnimi ocenami glede spretnosti timskega dela se ne razlikujejo 

glede na delovno mesto strokovnih delavk, saj pomočnice vzgojiteljice (PV) kot najbolj razvite 

spretnosti timskega dela ocenjujejo enake trditve kot vzgojiteljice predšolskih otrok (V). 

Povprečne vrednosti navedenih trditev so prav tako najvišje tudi glede na celoten vzorec, zato 

lahko iz tega lahko sklepam, da imajo glede spretnosti timskega dela pomočnice vzgojiteljice 

in vzgojiteljice dokaj podobno mnenje. Kot najbolj ocenjene spretnosti timskega dela 

ocenjujejo naslednje: 

 skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem (PV = 4,62; V = 4,78); 

 pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor (PV = 4,49; V = 4,73); 

 sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov v timu (PV = 4,37; 

V=4,73); 

Pri trditvi »Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej.« se 

pojavi razlika glede povprečne vrednosti, saj je bila ta pri pomočnicah vzgojiteljice 4,11, pri 

vzgojiteljicah pa 4,73. Pri slednjih je bila še vedno na visokem mestu glede ocen spretnosti 

timskega dela, medtem ko se pomočnicam vzgojiteljice navedena trditev oziroma spretnost ni 

zdela tako pomembna. Bolj se jim je zdela pomembna spretnost oziroma trditev »Pri odločanju 

in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim okoliščinam« (M = 4,19). 

Vzgojiteljice so prav tako dobro ocenile trditev »Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za 
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skupne probleme, ki bi bile primerne za vse« (M = 4,73), medtem ko je bila povprečna vrednost 

navedene trditve pri pomočnicah vzgojiteljice 4,05. 

 

6. 1. 1 Razlike v spretnostih timskega dela med vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljice 

V raziskavi, ki jo predstavljam v magistrskem delu, nisem specifično preverjala povezave med 

delovnim mestom in stopnjo izobrazbe posamezne strokovne delavke vrtca. Pomočnice 

vzgojiteljice, ki so sodelovale v anketnem vprašalniku, razlike v stopnji izobrazbe med člani 

tima delno zaznajo (M = 2,90). Vzgojiteljice pa trditev, da med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljico opažajo razlike v spretnostih timskega dela, bolj izrazito zaznavajo (M = 3,12), 

kar nam torej pove, da navedenih razlik med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice občasno  

opazijo in to v absolutnem smislu pogosteje kot pomočnice vzgojiteljice.  

V hipotezi H1 sem predpostavljala, da obstajajo statistično značilne razlike med vzgojiteljicami 

in pomočnicami vzgojiteljice v spretnostih timskega dela. Vseh petindvajset vprašanj sem 

agregirala skupaj (seštevek vseh odgovorov). Slika 4 prikazuje stolpični graf za prikaz vrednosti 

seštevka  ocen  spretnosti timskega dela strokovnih delavk glede na delovno mesto v vrtcu. Pod 

sliko je prikazana tabela 6 osnovnih statističnih vrednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Prikaz grafa za vrednost spretnosti timskega dela glede na delovno mesto strokovnih 
delavk 
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Tabela 6: Prikaz rezultatov v osnovnih statističnih enotah – spretnosti timskega dela  

 

Iz slike 4 je razvidno, da se odgovori vzgojiteljic v večjem delu gibljejo v višjih vrednostih 

(107,62) kot pa odgovori pomočnic vzgojiteljev (94,94). Najmanjše vrednosti  izkazujejo 

anketiranci na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, in sicer 50,00, največje pa 102. 

Standardni odklon je 17,07, aritmetična sredina pa je pri vzgojiteljicah večja, in sicer 107,62, 

medtem ko je pri pomočnicah vzgojiteljice rezultat te 94,94. S statistično analizo teh vrednosti 

smo ugotavljali, ali je ta razlika statistično značilna ali ne. Pred izvedbo te analize, sem želela 

ugotoviti, ali imata vzorca normalno porazdelitev, saj je to en izmed pogojev za uporabo 

parametričnih testov. V ta namen sem uporabila Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve, 

katerega pomembnost temelji na hipotezi, da podatki niso normalno porazdeljeni. Rezultati tega 

testa so v tabeli 7.  

 

 

Tabela 7: Prikaz Shapiro-Wilkov testa normalne porazdelitve 

 

 

Kot kažejo rezultati Shapiro-Wilkovega testa normalne porazdelitve v tabeli 7, nobeden izmed 

vzorcev (vzgojiteljic ali pomočnic vzgojiteljice) ne ustreza normalni porazdelitvi. Do tega 

zaključka sem prišla, ker je vrednost statistične značilnosti α (zadnji stolpec v tabeli, vrednosti 

označene z rumeno barvo) pod mejo statistične značilnosti 0,05 (α < 0,001). Zaradi tega 

sprejmem hipotezo, da podatki ne ustrezajo normalni porazdelitvi. Ker s tem kršim eno izmed 

Opisna statistika 

Delovno mesto N Minimum Maksimum M SD 

Pomočnica vzgojitelja/ice  62 50,00 120,00 94,94 17,07 

Vzgojiteljica  58 76,00 119,00 107,62 8,49 

Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti α 

Pomočnica vzgojiteljice Spretnosti timskega dela ,92 62 ,001 

Vzgojiteljica Spretnosti timskega dela ,92 58 ,001 
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zahtev za uporabo parametričnih testov, sem za primerjavo dveh skupin uporabila 

neparametrični test za primerjavo dveh neodvisnih vzorcev – Mann-Whitneyev U test. Ta test 

ne operira nad dejanskimi vrednostmi (kot na primer t-test), ampak vrednostim dodeli range, 

nad katerimi tudi operira. Rezultati tega testa so v tabeli 9.  

Tabela 8: Prikaz rangov podvzorcev pri spretnostih timskega dela 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Mann-Whitney U test 

 

Spretnosti timskega 

dela 

Mann-Whitney U 913,50 

Wilcoxon W 2866,50 

Z -4,65 

α ,000 

 

Kot kažejo rezultati Mann-Whitneyevega U testa, obstajajo med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice statistično značilne razlike v spretnostih timskega dela (U = 913,50, 

α = 0,000).  Do tega zaključka sem prišla, ker je vrednost statistične značilnosti α pod mejo 

statistične značilnosti 0,05 (α < 0,001, vrednost označena z rumeno v zgornji tabeli). S 

tveganjem manjšim od 0,1 podatke posplošim na osnovno množico in trdim, da bi tudi v 

osnovni množici spretnostim timskega dela največji pomen pripisale vzgojiteljice (R = 75,75), 

najmanjši pomen pa pomočnice vzgojiteljice (R = 46,23). Na podlagi tega hipotezo H1 

potrdim; med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v spretnostih timskega dela. Rezultati so torej pokazali, da so spretnosti timskega dela 

vzgojiteljic razvitejše kot pa spretnosti timskega dela pomočnic vzgojiteljice. Največje razlike 

Rangi 

 
Delovno mesto Povprečen rang 

Spretnosti timskega dela Pomočnica vzgojiteljice 46,23 

Vzgojiteljica 75,75 
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med vzgojiteljico (V) in pomočnico vzgojiteljice (PV) se glede na rezultate anketnega 

vprašalnika pojavijo predvsem pri naslednjih trditvah: 

 na srečanjih dajem kritične, vendar smiselne pripombe (M – V = 4,00, M – PV=2,92); 

 v timu imam občutek samostojnosti, kljub temu da se po potrebi prilagajam drugim (M 

– V = 4,56 , M – PV = 3,77 ). 

Iz rezultatov lahko sklepam, da si pomočnice vzgojiteljice v timu ali premalo prizadevajo za 

sodelovanje oziroma podajanje predlogov, mnenj in idej na skupnih srečanjih ali si pa tega 

zaradi »nižjega« delovnega mesta ne upajo. Prav tako opažam, da imajo premalo občutka 

samostojnosti v timu, kar bi tudi lahko pripisala dejavniku, da delo enostavno prepustijo 

vzgojiteljici ali pa se prav tako zaradi delovnega mesta v celoti prilagodijo vzgojiteljici v timu. 

Po preučevanju zapisanih normativov o izobrazbi 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 (2012) lahko sklepam, da 

obstajajo z izobrazbo pogojene razlike med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v 

spretnostih timskega dela, kar potrjujejo tudi rezultati te raziskave. Delovne obveznosti 

strokovnih delavcev na delovnem mestu vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se razlikujejo, 

vendar je v primerih obeh pedagoških profilov vključeno sodelovanje, skupno načrtovanje in 

pripravljanje dela, ki pa od posameznika zahteva določene spretnosti za delo v timu. Delovna 

obveznost vzgojitelja namreč obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje 

vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, medtem 

ko delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri 

načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, 

povezanih  z dejavnostjo vrtca (Zakon o vrtcih, 2005, 41. člen). Delo pomočnika vzgojitelja 

obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi dela, kar lahko štejemo 

kot spretnosti aktivnega sodelovanja v timu, zaradi česar bo tim lahko uspešno deloval. Tim 

lahko zelo široko opredelimo, mnogi avtorji ga namreč opredeljujejo kot vrsto delovne skupine, 

ki je sestavljena iz dveh (tandem v oddelku vrtca) ali več oseb, z opredeljeno nalogo ali ciljem. 

Timsko delo spodbuja k večji pripadnosti skupnemu cilju, visoki kooperativnosti in visokim 

delovnim standardom med člani tima (Florjančič idr., 1994, str. 154). Za učinkovito timsko delo 

potrebuje strokovni delavec spretnosti kot so: poslušanje mnenj in informacij ostalih članov 

tima, predstavljanje in zagovarjanje lastnih stališč, podpiranje in izražanje zanimanja za 

predloge ostalih članov tima, prevzemanje odgovornosti za lastne napake, sprejemanje 
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kompromisov ipd. Vse navedene spretnosti posameznik sicer lahko pridobi tekom življenja, 

delovne prakse itn., vendar jih najbolj intenzivno razvija prav  med samim izobraževanjem, ki 

je v omenjenem poklicu izjemno pomembno. Seveda moramo pri interpretaciji podatkov 

upoštevati tudi dejstvo, da so na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice tudi diplomirane 

vzgojiteljice predšolskih otrok ali celo vzgojiteljice z opravljeno drugo stopnjo študija smeri 

Predšolska vzgoja.  

6. 1. 2 Razlike v spretnostih timskega dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice glede na 

delovno dobo 

Sledi pregled preverjanja hipoteze H3, s katero sem preiskovala,  ali se strokovne delavke 

(celoten vzorec)  razlikujejo v spretnostih timskega dela glede na delovno dobo. Za osvežitev 

poglejmo porazdelitev anketiranih strokovnih delavk glede na odgovore o delovni dobi (Slika 

5).  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5 prikazuje stolpični graf za vrednost spretnosti timskega dela za vsakega izmed 

podvzorcev glede na delovno dobo. 

Slika 5: Grafični prikaz porazdelitve anketiranih strokovnih delavk glede na delovno dobo 
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Tabela 10: Spretnosti timskega dela strokovnih delavk glede na delovno dobo - opisna 
statistika 

Opisna statistika 

Delovna doba N Minimum Maksimum M SD 

Od 0 do 5 let  24 55,00 119,00 98,58 18,64 

Od 6 do 10 let  19 76,00 119,00 102,47 9,74 

Od 11 do 15 let  16 71,00 119,00 105,88 11,67 

Od 16 do 20 let  7 68,00 116,00 99,57 16,58 

Od 21 do 25 let  17 72,00 118,00 96,24 13,77 

26 let ali več  37 50,00 120,00 102,38 16,03 

 

Slika 6 in tabela 10 kažeta, da določene razlike so, ampak ni očitno, ali so te razlike med 

podvzorci statistično značilne ali ne. Najmanjše povprečje spretnosti timskega dela imajo 

strokovne delavke z delovno dobo od 21 do 25 let, in sicer 96, 24. Po razvitosti spretnosti sledita 

podvzorca strokovnih delavk z delovno dobo od 0 do 5 let (98,58) in od 16 do 20 let (99,57). 

Zanemarljivo različno vrednost povprečja imata podvzorca z delovno dobo 26 let in več 

(102,38) in od 6 do 10 let (10,47). Največji rezultat na vprašalniku spretnosti timskega dela 

imajo strokovne delavke z delovno dobo od 11 do 15 let. Ta znaša 105,88.  Rezultati so si dokaj 

Slika 6: Prikaz grafa za vrednost spretnosti timskega dela anketiranih strokovnih delavk 
glede na delovno dobo 
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podobni, zato sem izvedla še primerjavo vrednosti spretnosti timskega dela več različnih skupin 

anketirank glede na delovno dobo. Pred tem sem še preverila, ali vsi podvzorci ustrezajo 

normalni porazdelitvi, kar je pogoj za uporabo parametričnih testov. Tabela 11 prikazuje 

rezultate Shapiro-Wilkovega testa normalne porazdelitve. 

 

Tabela 11: Prikaz rezultatov Shapiro-Wilkovega testa normalne porazdelitve 

Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti α 

Od 0 do 5 let Spretnosti timskega dela ,85 24 ,002 

Od 6 do 10 let Spretnosti timskega dela ,94 19 ,280 

Od 11 do 15 let Spretnosti timskega dela ,81 16 ,004 

Od 16 do 20 let Spretnosti timskega dela ,90 7 ,303 

Od 21 do 25 let Spretnosti timskega dela ,91 17 ,118 

26 let ali več Spretnosti timskega dela ,82 37 ,000 

 

Kot kaže tabela 11 z rezultati Shapiro-Wilkovega testa, nekateri vzorci ustrezajo normalni 

porazdelitvi (tisti z delovno dobo med 6 in 10 let, tisti z delovno dobo med 16 in 20 let in tisti 

z delovno dobo med 21 in 25 let), saj so vrednosti statistične značilnosti α  nad vrednostjo 0,05 

(α > 0,280, α > 0,303, α > 0,118). A ker trije ostali vzorci nimajo normalne porazdelitve, ne 

morem uporabiti parametričnega testa, saj uporaba tega zahteva, da vsi vključeni podvzorci 

ustrezajo normalni porazdelitvi. Zato sem uporabila neparametrični test za primerjavo več 

neodvisnih vzorcev – Kruskal-Wallisov test, katerega rezultati so v tabeli 13. 

Tabela 12: Prikaz rangov delovne dobe in spretnosti timskega dela 

Rangi podzvorcev 

 
Delovna doba N Povprečni rang 

Spretnosti timskega dela Od 0 do 5 let 24 58,88 

Od 6 do 10 let 19 57,42 

Od 11 do 15 let 16 72,66 

Od 16 do 20 let 7 57,43 

Od 21 do 25 let 17 45,12 

26 let ali več 37 65,53 
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Tabela 13: Prikaz rezultatov Kruskal-Wallis testa 

Kruskal-Wallisev test 

 

Spretnosti timskega 

dela 

Chi-Square 6,31 

Stopnja prostosti 5 

α ,277 

 

Rezultati Kruskal-Wallisevega testa več neodvisnih podvzorcev v tabeli 13 kažejo, da med 

skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike pri samoocenjevanju spretnosti timskega 

dela, saj je vrednost statistične značilnosti α nad mejo 0,05 (α > 0,277). Za vzorec pa lahko iz 

tabele 12 ugotovim, da bi v osnovni množici izmed podvzorcev delovne dobe imele najbolj 

razvite spretnosti strokovne delavke z delovno dobo od 11 do 15 let (R = 72,66), najmanj razvite 

spretnosti pa bi imele strokovne delavke z delovno dobo od 21 do 25 let (R = 45,12). Na osnovi 

tega rezultata H3 zavrnem oziroma ne morem trditi, da se strokovne delavke v vrtcu 

statistično pomembno razlikujejo v spretnostih timskega dela glede na delovno dobo. 

Razvoj spretnosti timskega dela pri strokovnih delavkah v vrtcu torej ni pogojen z delovno 

dobo. Bolj pomembno kot delovna doba je prvo srečanje članov tima, kajti že takrat se tim 

oblikuje in začne razvijati. Poznamo več različnih modelov oblikovanja in delovanja tima, med 

njimi je tudi Tuckmanov (po Polak, 2007, str. 69) model oblikovanja tima, ki razvoj tima deli 

na štiri stopnje: oblikovanje (forming), nasprotovanje (storming), sprejemanje pravil (norming) 

in izvajanje (performing). Tim mora nujno iti skozi vse štiri stopnje, saj bo le na ta način 

uspešen. Vsaka stopnja ima pozitivne in negativne značilnosti, saj so osebnostne značilnosti 

članov tima različne in je zato potrebno veliko prilagajanja drug drugemu, vendar pa prav 

prilagajanje vodi k oblikovanju dobrih medosebnih odnosov in posledično k realizaciji ciljev, 

ki si jih tim zastavi (prav tam, str. 69–74). 

Menim, da osebnostna zrelost posameznega člana tima ne narašča z leti delovne dobe, temveč 

se pridobi s posameznikovo pripravljenostjo in voljnostjo do dodatnega izobraževanja na 

svojem področju, prilagajanja in poslušanja preostalih članov v timu, ki so prav tako strokovni 

delavci na svojem področju. Na takšen način se bo strokovni delavec profesionalno razvijal in 

postal še boljši na svojem področju, zaradi česar bo tudi timsko delo kakovostnejše. 
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M. Valenčič Zuljan (2012) poudarja, da je profesionalni razvoj strokovnih delavcev proces 

vseživljenjskega učenja in izkustvenega učenja, pri katerem strokovni delavci razvijajo oziroma 

osmišljajo svoja  pojmovanja in spreminjajo prakso na boljše. Torej gre za proces, ki ni toliko 

odvisen od delovne dobe, kolikor je pomembna posameznikova osebnostna, poklicna in 

strokovna dimenzija, na podlagi katere strokovni delavec napreduje v smeri kritičnega, 

neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja. 

 

6. 2 Emocionalna kompetentnost strokovnih delavcev v vrtcu pri timskem delu  

Strokovne delavke v vrtcu so v Vprašalniku emocionalne kompetentnosti pri timskem delu 

samoocenjevale, kako emocionalno kompetentne so pri delu v timu. Vrednost zaznavanja 

emocionalne kompetentnosti sem merila s pomočjo vprašalnika s 45 vprašanji, na katera so 

anketirani odgovarjali s številkami od 1 do 5, kjer te vrednosti pomenijo sledeče: 

 1 – sploh ne velja 

 2 – večinoma ne velja 

 3 – včasih ne velja 

 4 – večinoma ne velja 

 5 – vedno velja 

 

Vprašanja v anketnem vprašalniku emocionalne kompetentnosti so bila razdeljena v tri sklope, 

in sicer v: sposobnosti prepoznavanja in razumevanja emocij, sposobnosti izražanja in 

poimenovanja emocij ter sposobnosti upravljanja z emocijami.  Iz odgovorov v tabeli 14 lahko 

sklepam, da so glede na celoten vzorec strokovne delavke najbolj kompetentne v sposobnostih 

upravljanja z emocijami, saj je največji delež strinjanja dobila trditev »Ko me nekdo pohvali ali 

nagradi, delam še z več elana.« Povprečna ocena znaša 4,50 . Navedena trditev redkeje velja za 

pomočnice vzgojiteljice, saj povprečna vrednost znaša 4,34, vzgojiteljice predšolskih otrok pa 

so jo v povprečju ocenjevale z 4,66, kar vsebinsko pomeni, da so omenjeno trditev ocenjevale 

skoraj kot da zanje »vedno« velja.  
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Tabela 14: Emocionalna kompetentnost pri timskem delu - prikaz odgovorov strokovnih delavk 
glede na celoten vzorec in glede na delovno mesto 

 
 

Celoten vzorec Pomočnica 

vzgojiteljice 

Vzgojiteljica 

   M SD M SD M SD 
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Ob srečanju s sodelavcem/ko, takoj ugotovim kako je 
razpoložen/a. 

3,85 0,84 3,75 0,85 3,95 0,82 

Če vidim, kako se nekdo počuti, po navadi vem, kaj se mu je 
zgodilo. 

2,95 0,90 2,85 0,93 3,06 0,86 

Pri sodelavcu/ki v timu vem, kdaj je žalosten/na. 4,17 0,72 4,13 0,72 4,22 0,72 

Hitro opazim spremembo razpoloženja pri svojem 
sodelavcu/ki v timu. 

4,19 0,63 4,13 0,64 4,25 0,60 

Z lahkoto se spomnim, kako razveseliti sodelavca/ko v timu, 
h kateremu/i grem na rojstni dan. 

3,98 0,79 3,95 0,82 4,01 0,77 

Če določeno sodelavca/ko v timu opazujem v družni, lahko 
točno ugotovim njegova/njena čustva. 

3,50 0,87 3,47 0,92 3,52 0,82 

Lahko opazim, če se nekdo počuti nemočno. 3,70 0,83 3,59 0,86 3,82 0,77 

Po navadi razumem, zakaj se slabo počutim. 4,02 0,75 3,91 0,77 4,15 0,71 

Po izrazu na obrazu lahko prepoznam občutja drugih. 3,85 0,74 3,73 0,71 3,96 0,76 

Pri svojih sodelavcih prepoznam prikrito ljubosumje. 3,30 0,88 3,27 0,97 3,32 0,79 

Opazim, če poskuša nekdo prikriti svoja resnična občutja. 3,37 0,86 3,32 0,89 3,42 0,83 

Opazim, če se nekdo počuti krivega. 3,57 0,82 3,41 0,844 3,74 0,78 

Opazim, če poskuša nekdo prikriti slabo razpoloženje. 3,64 0,76 3,53 0,76 3,76 0,75 

Opazim, če se nekdo počuti zamorjeno. 3,86 0,76 3,73 0,79 4,00 0,72 

Opazim, če se nekdo obnaša drugače kot je razpoložen. 3,58 0,784 3,47 0,81 3,69 0,75 

Vem, kako lahko prijetno razveselim svojega/jo sodelavca/ko 
v timu. 

4,20 0,63 4,16 0,61 4,23 0,65 
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Skoraj vedno lahko z besedami opišem svoja občutja in 
čustva. 

3,77 0,83 3,71 0,88 3,84 0,78 

Če mi nekaj ni všeč, to takoj tudi pokažem. 3,45 1,09 3,41 1,10 3,51 1,10 

Zlahka najdem način, kako priti do osebe, ki mi je všeč. 3,55 0,93 3,46 0,97 3,66 0,88 

Lahko opišem čustva, ki jih v določenem trenutku doživljam. 3,96 0,87 3,92 0,92 4,00 0,83 

Svoja čustva lahko dobro izražam. 4,00 0,80 4,06 0,81 3,95 0,79 

Lahko opišem kako se počutim. 4,11 0,84 4,08 0,88 4,13 0,82 

Lahko opišem svoje trenutno stanje. 4,17 0,80 4,16 0,82 4,18 0,79 

Lahko rečem, da vem veliko o svojem čustvenem stanju. 4,20 0,77 4,08 0,88 4,32 0,628 

Moje vedenje odraža moja notranja občutja. 3,60 0,78 3,61 0,82 3,59 0,74 

Pri meni se vedno vidi, kako sem razpoložen/a. 3,62 0,96 3,55 1,04 3,69 0,87 

Na splošno sem lahko izrazil/a simpatije do osebe 
nasprotnega spola. 

3,58 1,04 3,54 1,02 3,63 1,06 

Večino svojih občutij lahko poimenujem. 3,97 0,62 3,93 0,63 4,02 0,63 

Večino svojih občutij lahko prepoznam. 4,17 0,57 4,13 0,59 4,22 0,55 
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Dobro razpoloženje lahko ohranim, tudi če se mi zgodi kaj 
slabega. 

3,62 0,88 3,62 0,98 3,62 0,78 

Tudi kadar so sodelavci okoli mene slabo razpoloženi, lahko 
ohranim dobro razpoloženje. 

3,80 0,75 3,78 0,82 3,81 0,68 

Iz neugodnih izkušenj se učim, da naj se v bodoče obnašam 
drugače. 

4,22 0,79 4,13 0,78 4,32 0,79 

Ko me nekdo pohvali ali nagradi, delam še z več elana. 4,50 0,74 4,34 0,83 4,66 0,60 

Če mi je neka oseba izmed sodelavcev všeč, naredim vse, da 
sem ji tudi jaz všeč. 

3,14 1,17 3,23 1,14 3,05 1,21 

Če sem dobro razpoložen/a, vsak problem z lahkoto rešim. 4,14 0,79 4,04 0,83 4,23 0,75 

Če sem dobro razpoložen/a, me je težko spraviti v slabo 
voljo. 

3,88 0,87 3,88 0,93 3,88 0,81 

Ko sem z osebo, ki me ceni, pazim, kako se obnašam. 3,65 1,14 3,67 1,16 3,62 1,13 

Najbolje se učim in si zapomnim stvari, če sem dobro 
razpoložen/a. 

4,16 0,83 4,03 0,85 4,30 0,77 
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Kadar trmasto vztrajam, rešim tudi na prvi pogled nerešljiv 
problem. 

3,70 1,00 3,51 0,97 3,89 0,99 

Hitro lahko prepričam sodelavca/ko v timu, da ni razloga za 
zaskrbljenost. 

3,82 0,72 3,70 0,76 3,94 0,65 

Trudim se ublažiti neprijetna in ojačati pozitivna čustva. 4,23 0,73 4,06 0,83 4,41 0,56 

Nič ni slabega v tem, kako se običajno počutim. 4,17 0,65 4,08 0,71 4,27 0,58 

Obveznosti in naloge najraje naredim takoj, ne da o njih 
razmišljam. 

3,71 0,96 3,62 0,95 3,79 0,97 

Poskušam ohraniti dobro razpoloženje. 4,32 0,65 4,23 0,67 4,41 0,62 

Kar se mene tiče, je popolnoma v redu, da se počutim tako 
kot se. 

4,01 0,78 4,01 0,64 4,01 0,92 

 

Glede na celoten vzorec se strokovne delavke v vrtcu čutijo najmanj kompetentne v 

sposobnostih prepoznavanja in razumevanja emocij, saj je najmanjši delež strinjanja dobila 

trditev »Če vidim, kako se nekdo počuti, po navadi vem, kaj se mu je zgodilo.« (M = 2,95). 

Prav pri slednji trditvi so tudi pomočnice vzgojiteljice izrazile najmanjše strinjanje (M = 2,85) 

Vzgojiteljice so najmanjše strinjanje pripisale sposobnostim upravljanja z emocijami, in sicer 

pri trditvi »Če mi je neka oseba izmed sodelavcev všeč, naredim vse, da sem ji tudi jaz všeč.« 

(M = 3,05). V rezultatih anketnega vprašalnika je vidna podobnost med odgovori vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljice v sposobnostih upravljanja z emocijami. Obe podskupini se namreč 

strinjata, da ob pohvali ali nagradi delata še z več elana in motivacije. Maslow (1982) in Bell 

(1977) sta poudarila, da so pozitivne izkušnje posameznika pomemben motivacijski dejavnik 

za nadaljnje timsko delo, pri katerem bo v okviru tega zadovoljeval svoje psihosocialne potrebe 

ter poskrbel, da bo timsko delo kakovostnejše. Absolutni razliki sta se pojavili pri trditvah z 

najmanj strinjanja, saj so se pomočnice vzgojiteljice kot najmanj kompetentne ocenile v 

sposobnostih prepoznavanja in razumevanja emocij, kar bi lahko pomenilo, da so pomočnice 

vzgojiteljice premalo empatične pri delu v timu oziroma niso dovolj sposobne prepoznavanja 

emocij drugega člana tima. Vzgojiteljice pa so najmanj strinjanja izkazovale  sposobnostim 

upravljanja z emocijami. Iz odgovorov lahko okvirno sklepam, da so vzgojiteljice bolj 

samostojne pri svojem delu, opazijo svoja čustva ter čustva drugih članov tima ter skušajo 

ohraniti pozitivno razpoloženje v timu kot pa pomočnice vzgojiteljice. V nadaljevanju bom 

zaznane razlike tudi statistično preverjala.  
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6. 2. 1 Razlike v zaznavanju emocionalne kompetentnosti pri timskem delu med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice 

Statistično analizo sem nadaljevala s  pregledom hipoteze H2, s katero sem na enakih 

podvzorcih kot pri hipotezi H1 (vzgojiteljice  in pomočnice   vzgojiteljev) preverjala razlike v 

zaznavanju emocionalne kompetentnosti pri timskem delu. Podvzorca sem predstavila že v 

analizi hipoteze H1. Vseh 45 vprašanj ocenjevalne lestvice čustvene kompetentnosti pri 

timskem delu (Polak, 2017) sem agregirala skupaj (seštevek), da sem dobila eno meritev – 

čustveno kompetentnost pri timskem delu. Slika 5 prikazuje stolpični graf razdelitve teh meritev 

glede na delovno mesto anketiranega. Razlike smo testirati tudi po sklopih. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Slika 7: Razdelitev anketirancev glede na delovno mesto in zaznavanje emocionalne 
kompetentnosti 
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Tabela 15: Čustvena kompetentnost pri timskem delu - prikaz rezultatov v osnovnih 
statističnih enotah 

 

Iz  slike 7 in tabele 15 ni mogoče natančno ugotoviti, ali razlike med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice res obstajajo. Stolpični diagram povprečja za vzgojiteljice je 

malenkost višji (M = 176,35) od povprečja pomočnic vzgojiteljice (M = 169,05), zato na 

podlagi tega ne morem trditi, da razlike dejansko obstajajo in da ta razlika ni nastala zaradi 

naključja. Najmanjši rezultat se pojavi pri pomočnicah vzgojiteljice (M = 114), največji pa pri 

vzgojiteljicah (M = 213). Ker je razlika med podvzorcema zanemarljiva, je iz diagrama ni 

mogoče ugotoviti, zato sem naredila še statistično analizo razlik.  

Ponovno sem uporabila statistične teste za preverjanje, ali obstajajo statistično značilne razlike 

med vzorcema. Tako sem najprej s Shapiro-Wilkovim testom preverila, ali vzorca ustrezata 

normalni porazdelitvi (tabela 16). 

 

Tabela 16: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve obeh podvzorcev 

Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti α 

Pomočnik/ica vzgojitelja/ice Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,978 62 ,111 

Vzgojitelj/ica Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,99 58 ,957 

 

Rezultati Shapiro-Wilkovega testa kažejo, da sta oba podvzorca meritev emocionalne 

kompetentnosti pri timskem delu normalno porazdeljena. Temu pričata vrednosti statistične 

značilnosti α, ki sta nad mejo statistične značilnosti 0,05 (α > 0,111, α > 0,957).  Zaradi tega 

bom nadaljevala z uporabo parametričnega testa za primerjavo dveh neodvisnih vzorcev – 

Studentova t-test metoda za neodvisne vzorce, katere rezultati so v tabeli 17. 

Opisna statistika 

Delovno mesto N Minimum Maksimum M SD 

Pomočnik/ica vzgojitelja/ice  62 114,00 212,00 169,05 21,08 

Vzgojitelj/ica  58 130,00 213,00 176,35 17,30 
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Tabela 17: Studentova t-test metoda neodvisnih vzorcev 

Studentova t-test metoda neodvisnih vzorcev 

 Levenov test 
enakosti variance 

Studentova t-test metoda neodvisnih vzorcev 

 
F α t Stopnja 

prostosti α Razlika 
povprečij 

Spodnja meja 
95% IZ 

Zgornja meja 
95% IZ 

Enakost 
varianc 

1,45 ,231 -2,07 118 ,041 -7,30 -14,29 -,30 

Enakosti 
varianc ni 

  -2,08 116,06 ,040 -7,30 -14,25 -,34 

 

Najprej sem pregledala rezultate Levenovega testa enakosti varianc, podrobneje vrednost 

statistične značilnosti α (vrednost označena s svetlo modro barvo v tretjem stolpcu tabele). Ker 

je ta vrednost nad mejo statistične značilnosti 0,05, to pomeni, da varianca obeh vzorcev ni 

statistično značilno različna in zato gledam prvo vrstico rezultatov t-testa ter ignoriram drugo 

vrstico. Rezultati t-testa kažejo, da med skupinama obstajajo statistično značilne razlike               

(t = 2, 07, g = 118, α = 0,041),  saj je vrednost statistične značilnosti α (označena z rumeno 

barvo) manjša od meje 0,05 (α  < 0,041). Na podlagi prej izračunanega povprečja obeh vzorcev 

tako vidimo, da imajo pomočnice vzgojiteljice statistično značilno manjšo emocionalno 

kompetentnost pri timskem delu (M = 169,05), kot pa jo  imajo vzgojiteljice (M = 176,35). Na 

podlagi te ugotovitve  hipotezo H2 potrdim; med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice 

so torej statistično pomembne razlike v samozaznavanju emocionalne kompetentnosti pri 

timskem delu. Rezultati so torej  pokazali, da se vzgojiteljice zaznavajo kot bolj emocionalno 

kompetentne pri timskem delu kot pomočnice vzgojiteljice. 

Vsakemu posamezniku v timu je mogoče pripisati določene osebnostne lastnosti, kar lahko 

privede do prikazanih razlik v hipotezi H1. Negativne lastnosti posameznika, kot sta egoizem 

in zagledanost vase, lahko preprečujejo uspešno timsko delo, v katerem se člani tima 

identificirajo s skupino, ki ji pripadajo. Pretekle skupne izkušnje, pretekle krize in konflikti ter 

uspehi so lastnosti oziroma spomini, ki člane tima povezujejo in so pomemben element za 

gradnjo tima. Osebnostne lastnosti posameznika se v timu lahko odražajo na več načinov, in 

sicer z vedenjem do dela (zavzetost in nezavzetost do dela), vplivom, ki jih ima na druge 

(mogočna oziroma šibka lastnost), in s svojim odnosom do okolja (odprta ali zaprta osebnost) 

(Brečko, 2001a, str. 13). 
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6. 2. 2 Razlike v emocionalni kompetentnosti pri timskem delu strokovnih delavk v vrtcu 

glede na delovno dobo 

Nadaljevala sem z analizo rezultatov v povezavi s hipotezo H4. Na enaki razdelitvi celotnega 

vzorca glede na delovno dobo sem statistično preverjala, ali obstajajo razlike v samozaznavanju 

emocionalne kompetentnosti pri timskem delu glede na delovno dobo strokovnih delavcev. 

Slika 8 in tabela 18 prikazujeta rezultate s področja emocionalne kompetentnosti pri timskem 

delu glede na delovno dobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Emocionalna kompetentnost strokovnih delavk pri timskem delu glede na delovno 
dobo - prikaz rezultatov opisne statistike 

Opisna statistika 

Delovna doba N Minimum Maksimum M SD 

Od 0 do 5 let  24 122,00 204,00 169,25 19,07 

Od 6 do 10 let  19 130,00 197,00 169,05 15,24 

Od 11 do 15 let  16 151,00 200,00 176,75 14,92 

Od 16 do 20 let  7 154,00 189,00 177,29 12,98 

Od 21 do 25 let  17 114,00 212,00 171,35 26,59 

26 let ali več  37 125,00 213,00 174,41 21,38 

 

Slika 8: Prikaz stolpičnega diagrama za samoocene emocionalne kompetentnosti pri 
timskem delu glede na delovno dobo 
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Iz slike 8 in tabele 18 ugotovimo, da so vrednosti po posameznem podvzorcu različne. Najvišje  

povprečje rezultatov na lestvici emocionalne kompetentnosti pri timskem delu ima podvzorec 

z delovno dobo od 16 do 20 let (M = 177,29), najmanjše povprečje pa podvzorec z delovno 

dobo od 6 do 10 let (M = 169,05). Odstopanja v rezultatih pri ostalih podvzorcih so 

zanemarljiva, zato bom nadaljevala z uporabo testov primerjave več skupin, da ugotovim, ali 

so razlike glede na delovno dobo statistično značilne. Ponovno sem najprej uporabila Shapiro-

Wilkov test, da sem preverila, ali podvzorci ustrezajo normalni porazdelitvi. Tabela 19 

prikazuje rezultate Shapiro-Wilkovega testa normalne porazdelitve za vsakega izmed šestih 

podvzorcev. 

 

Tabela 19: Prikaz rezultatov Shapiro-Wilkovega testa normalne porazdelitve emocionalne 
kompetentnosti in delovne dobe 

Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti α 

Od 0 do 5 let Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,93 24 ,116 

Od 6 do 10 let Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,96 19 ,504 

Od 11 do 15 let Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,95 16 ,562 

Od 16 do 20 let Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,88 7 ,209 

Od 21 do 25 let Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,95 17 ,519 

26 let ali več Emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu 

,98 37 ,839 

 

Kot je razvidno iz tabele 19, vsak izmed podvzorcev samoocene emocionalne kompetentnosti 

pri timskem delu glede na delovno dobo ustreza normalni porazdelitvi, saj so pri vsakem 

podvzorcu vrednosti statistične značilnosti α nad mejo statistične značilnosti 0,05 (rumene 

vrednosti v zadnjem stolpcu tabele). S tem izpolnjujem pogoj za uporabo parametričnega testa 

za primerjavo več skupin – enosmerna ANOVA neodvisnih vzorcev. Tabela 20 prikazuje 

rezultate omenjenega testa. 
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Tabela 20: Prikaz testa anova za neodvisne vzorce 

ANOVA 

 Vsota kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F α 

Med podvzorci 1084,65 5 216,93 ,55 ,735 

Znotraj podvzorcev 44660,68 114 391,76   

Skupaj 45745,33 119    

 

Rezultati testa Anova za neodvisne vzorce v tabeli 20 kažejo, da statistično značilnih razlik med 

skupinami glede na delovno dobo ni. Do tega zaključka sem prišla na podlagi vrednosti 

statistične značilnosti α (vrednost v zadnjem stolpcu zgornje tabele), ki je nad mejo statistične 

značilnosti 0,05 (α = 0,735). Na podlagi tega rezultata  hipotezo H4 zavrnem oziroma lahko 

trdim, da se strokovne delavke v vrtcu v emocionalni kompetentnosti pri timskem delu glede 

na delovno dobo statistično pomembno ne razlikujejo. 

Emocionalna kompetentnost je odvisna od številnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v 

osebnostne in družbene lastnosti posameznika (Goleman, 1998). V nobeno navedeno lastnost 

pa ne sodi delovna doba posameznika, saj ta po mojem mnenju ni ključni dejavnik, ki bi 

prispeval k spreminjanju osebnostih lastnosti strokovnega delavca ali k drastični spremembi 

njegovih družbenih spretnosti. Menim, da delovna doba v manjšem deležu lahko prispeva k 

boljšim socialnim spretnostim oziroma k boljši pripravljenosti posameznika, da te spretnosti 

razvije ter ponotranji, ne more pa na posameznika vplivati, če ta nima razvitih osebnostnih 

lastnosti in intrapersonalnih sposobnosti, s katerimi kaže, kako dobro obvladuje sebe. Slednje 

so zelo pomembne za razvijanje emocionalne kompetentnosti, ta pa prispeva tudi h 

kakovostnemu timskemu delu. 

6. 3 Povezanost med spretnostmi timskega dela in samozaznavanjem emocionalne 

kompetentnosti pri timskem delu pri strokovnih delavcih v vrtcu  

Sledi pregled še zadnje hipoteze, hipoteze H5, s katero sem predpostavljala, da obstaja 

statistično značilna povezanost med spretnostmi timskega dela in emocionalno 

kompetentnostjo pri timskem delu strokovnih delavcev. Ponovno sem najprej preverila, ali obe 

meritvi ustrezata normalni porazdelitvi. Rezultati Shapiro-Wilkovega testa so v tabeli 21. 
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Tabela 21: Prikaz rezultatov Shapiro-Wilkovega testa normalne porazdelitve 

Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti α 

Spretnosti timskega dela ,87 120 ,000 

Emocionalna kompetentnost 

pri timskem delu 

,98 120 ,050 

 

Rezultati ocenjevalne lestvice spretnosti timskega dela kažejo, da ne ustrezajo normalni 

porazdelitvi, saj je vrednost statistične značilnosti α pod mejo 0,05 (α < 0,00). Pri rezultatih na 

ocenjevalni lestvici emocionalne kompetentnosti pri timskem delu se sicer vrednost statistične 

značilnosti α ne spusti pod mejo 0,05, ampak je točno na tej vrednosti (α = 0,05), kar pomeni 

da ne morem trditi, da ta meritev nima normalne porazdelitve. Kljub temu morata biti obe dve 

meritvi taki, da ustrezata normalni porazdelitvi, da bi lahko uporabila izračun Pearsonovega 

koeficienta korelacije. Tako sem prisiljena uporabiti Spearmanovo korelacijo, ki je primerna za 

meritve, ko te ne ustrezajo normalni porazdelitvi. Rezultati Spearmanove korelacije, ki 

prikazuje obe meritvi, so v tabeli 22. 

Tabela 22: Prikaz rezultatov testa Spearmanov korelacijski koeficient 

Spearmanov korelacijski koeficient 

  

Spretnosti timskega dela 

Emocionalna 

kompetentnost pri 

timskem delu 

Spretnosti timskega dela Spearmanov koeficient 1,000 ,39 

 α . ,000 

 N 120 120 

Emocionalna 

kompetentnost pri 

timskem delu 

Spearmanov koeficient ,39 1,000 

 α ,000 . 

 N 120 120 

 

Rezultati izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije v tabeli 22 kažejo, da obstaja šibka 

statistično značilna povezava med meritvama, saj je vrednost statistične značilnosti α (vrednost 

označena z rumeno barvo) pod mejo statistične značilnosti 0,05 (α < 0,001). Na podlagi teh 
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rezultatov hipotezo H5 sprejmem oziroma lahko trdim, da med strokovnimi delavci v vrtcu 

obstaja statistično pomembna povezanost med spretnostmi timskega dela in samozaznavanjem 

emocionalne kompetentnosti pri timskem delu. Omenjena korelacija znaša 0,39.  

Gross (2001, str. 13–17) je mnenja, da pojem emocionalna kompetentnost ne pomeni le »biti 

prijazen« do nekoga, ampak v strateških trenutkih od nas zahteva, da »nismo prijazni« in se na 

ustrezen način soočimo z neprijetno, a pomembno resnico. Svoja čustva mora posameznik 

obvladovati in jih izražati na primeren in učinkovit način, ki omogoča povezanost med člani 

tima ter njihovo usklajenost v prizadevanjih za dosego skupnih ciljev. Avtor (prav tam) je 

prepričan, da čustvena emocionalna kompetentnost ni genetsko pogojena in se ne razvije le v 

zgodnjem otroštvu, temveč se je v nasprotju z inteligenčnim kvocientom učimo in jo razvijamo 

ves čas svojega življenja ter bogatimo z izkušnjami. Vse navedeno lahko poenotimo tudi z enim 

samim izrazom: čustvena zrelost. Navedene sposobnosti vplivajo na razvijanje spretnosti 

timskega dela, zaradi katerih je posameznik zmožen delovati v timu in oblikovati kakovostne 

socialne odnose. 

Naša čustva vplivajo na naše razpoloženje. Kakovost pedagoškega dela je pogosto odvisna od 

razpoloženja. Samoevalviranje lastnega dela nam pomaga oblikovati povratno informacijo o 

lastnem delu in delu sodelavcev. Spodbujanje zdrave delovne klime v timu in kolektivu lahko 

obvladujemo tako, da člani tima prepoznajo svoja čustva in čustva drugih ter se jih naučijo tudi 

obvladovati (Možina, 1998, str. 23–47). 

Goleman (1995, str. 56) meni podobno, saj tudi on trdi, da je emocionalna kompetentnost 

pogojena s kar petimi sposobnostmi oziroma spretnostmi, ki so med seboj tesno povezane in 

jih posameznik mora znati obvladovati: samozavedanje (sposobnost, da posameznik pozna 

samega sebe in svoja čustva), samonadzor (sposobnost, da posameznik usmerja in nadzoruje 

svoja čustvena stanja), motivacija (sposobnost posameznika, da usmerja svoja čustva za 

doseganje zastavljenih ciljev), empatija (sposobnost posameznika, da zazna ter prepozna čustva 

drugih) ter  družabne veščine (sposobnost posameznika, da vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi 

ter nanje tudi vpliva). 

Isti avtor (prav tam) je torej emocionalno kompetentnost povezal z več ali manj osebnimi 

sposobnostmi posameznika ter ugotovil, da so si našteti dejavniki med seboj zelo podobni, 

zagotovo pa so med seboj zapleteno povezani. Glede na našteto menim, da emocionalna 

kompetentnost spodbuja razvoj spretnosti timskega dela, kar so pokazali tudi rezultati 

raziskave. Odvisna je od več osebnih faktorjev posameznika, s katerimi mora ta razviti notranje 
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samozavedanje lastnih čustev in se znati vživeti v človeka ter obvladati celoten razpon 

družabnih spretnosti, med drugimi tudi komunikacijo in empatijo. 

6. 4 Zaznave strokovnih delavcev vrtca o spretnostih timskega dela pri drugih  članih tima 

V magistrski raziskavi sem želela tudi ugotoviti, kako spretnosti timskega dela preostalih 

članov tima zaznavajo strokovni delavci, ki so člani istega tima. To sem ugotavljala znotraj 

ocenjevalne lestvice Spretnosti timskega dela tako, da sem posebej analizirala samoocene na 

trditve 21, 22, 23, 24 in 25. V tabeli 23 prikazujem rezultate osnovne statistike za vsak 

podvzorec in vsako trditev posebej. 

Tabela 23: Zaznavanje spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih - prikaz vrednosti 
opisne statistike 

Vrednosti opisne statistike 

Delovno mesto M SD 

pomočnica vzgojiteljice Med vzgojiteljico in njeno pomočnico opažam razlike v 

spretnostih timskega dela 

3,08 1,09 

Med timskim izvajanjem opažam razlike v izkušenosti 

med posameznimi člani tima 

3,62 1,01 

Pri timskem delu opažam razlike v stopnji izobrazbe med 

posameznimi člani tima 

2,88 0,98 

Prizadevam si, da različen položaj članov tima na 

delovnem mestu, ne vpliva negativno na kakovost 

timskega dela 

3,70 1,17 
 

Spretnosti timskega dela v svojem timu, lahko ocenim kot 

ustrezne 

4,10 0,81 

vzgojiteljica Med vzgojiteljico in njeno pomočnico opažam razlike v 

spretnostih timskega dela 

3,12 1,20 

Med timskim izvajanjem opažam razlike v izkušenosti 

med posameznimi člani tima 

3,81 0,89 

Pri timskem delu opažam razlike v stopnji izobrazbe med 

posameznimi člani tima 

3,17 1,14 

Prizadevam si, da različen položaj članov tima na 

delovnem mestu, ne vpliva negativno na kakovost 

timskega dela 

4,38 0,76 

Spretnosti timskega dela v svojem timu, lahko ocenim kot 

ustrezne 

4,52 0,56 
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Tabela kaže, da se med vrednostmi posameznega podvzorca pojavljajo razlike. Pri trditvi »Med 

vzgojiteljico in njeno pomočnico opažam razlike v spretnostih timskega dela« so imele večje 

povprečje vzgojiteljice, in sicer 3,12.  Prav tako so pri trditvi »Med timskim izvajanjem opažam 

razlike v izkušenosti med posameznimi člani tima« vzgojiteljice imele nekoliko večje povprečje 

odgovorov (M = 3,81). Naslednja trditev je bila »Pri timskem načrtovanju opažam razlike v 

stopnji izobrazbe med posameznimi člani tima«, kjer so imele vzgojiteljice zopet večje 

povprečje (M = 3,17). Pri trditvi »Prizadevam si, da različen položaj članov tima na delovnem 

mestu ne vpliva negativno na kakovost timskega dela« so zopet imele večje povprečje 

odgovorov vzgojiteljice (M=4,38). Tudi pri zadnji trditvi »Spretnosti timskega dela v svojem 

timu lahko ocenim kot ustrezne« so imele večje povprečje odgovorov vzgojiteljice predšolskih 

otrok (M=4,52). Slednja trditev ima tudi največje povprečje odgovorov o zaznavanju 

spretnostih  timskega dela s strani vzgojiteljic. Slika 9 primerjalno prikazuje vrednosti vsakega 

podvzorca za vsako trditev posebej.  

 

Kot je lahko razvidno iz slike 9, so vzgojiteljice imele pri vsaki trditvi višje povprečje 

odgovorov kot pa pomočnice vzgojiteljice. Iz tega lahko sklepam, da vzgojiteljice  zaznavajo 

spretnosti timskega dela pri drugih članih tima kot bolj razvite, prav tako bolje opažajo razlike 

v pridobljeni stopnji izobrazbe med posameznimi člani tima. Tukaj je predvsem potrebno 

poudariti, da je na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice tudi nekaj strokovnih delavk, ki so 

diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok ali imajo končano celo drugo stopnjo študija 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Med vzgojiteljico in njeno pomočnico opažam razlike v
spretnostih timskega dela

Med timskim izvajanjem opažam razlike v izkušenosti med
posameznimi člani tima

Pri timskem delu opažam razlike v stopnji izobrazbe med
posameznimi člani tima

Prizadevam si, da različen položaj članov tima na delovnem
mestu, ne vpliva negativno na kakovost timskega dela

Spretnosti timskega dela v svojem timu, lahko ocenim kot
ustrezne

Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice

Slika 9: Prikaz vrednosti odgovorov strokovnih delavk za vsako trditev posebej 
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Predšolska vzgoja, kar gotovo prispeva k temu, da vzgojiteljice opazijo razlike med pridobljeno 

stopnjo izobrazbe posameznih članov v timu. Vzgojiteljice si tudi bolj kot pomočnice 

vzgojiteljice prizadevajo, da različen položaj članov v timu (delovno mesto) ne bi negativno 

vplival na kakovost timskega dela. Spretnosti timskega dela v svojem timu ocenjujejo kot 

ustrezne. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V magistrskem delu sem raziskovala, kako razvite spretnosti timskega dela imajo strokovne 

delavke v vrtcu. Zanimalo me je tudi, kako emocionalno kompetentne menijo da so pri 

neposrednem timskem delu. S preučevanjem domače in tuje literature o timskem delu, zlasti o 

spretnostih timskega dela, sem si oblikovala bolj strokovni pogled na spretnosti timskega dela 

pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice. Vsaka spretnost timskega dela vključuje 

določena znanja, spretnosti, odločitve in zahteva drugačne sposobnosti, ki se pa pri 

vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice razlikujejo, kar so pokazali tudi rezultati moje 

magistrske raziskave. Strokovni delavci v vrtcu naj bi se za kakovostno delo s predšolskimi 

otroki in sodelovanje s starši, sodelavci ter drugimi strokovnjaki usposobili že v času študija in 

študijske prakse. Med študijem naj bi študentje spoznavali različne vzgojne pristope za delo z 

otroki, oblike sodelovanja s starši in različne oblike timskega dela med strokovnimi delavci v 

vrtcu. Pomočnice vzgojiteljice med izobraževanjem pogosto nimajo dovolj možnosti si 

pridobiti izkušnje s timskim delom in so vanj v delovni praksi praktično »pahnjene«, ne da bi 

imele dovolj razvite kompetence in spretnosti, ki jih za delo v timu potrebujejo. Ne glede na 

izobrazbo in delovno mesto so osnovni pogoji dobrega timskega dela na področju vzgoje in 

izobraževanja  skupni cilji in pozitivna soodvisnost vseh članov tima ter jasna razdelitev nalog 

in vlog, ki naj jih člani sprejmejo in se v njih tudi dobro počutijo. Vsak član v timu ima določeno 

vlogo in vsak član ima razvite določene spretnosti, ki zagotavljajo večjo učinkovitost timskega 

dela. Motivacija, medosebni odnosi v timu, komunikacija in psihosocialno zaznavanje znotraj 

tima, znanje in spretnosti za opravljanje določenega dela prispevajo k temu, da tim funkcionira 

in zastavljene cilje uspešno dosega. 

 

Rezultati raziskave v okviru tega magistrskega dela so pokazali, da se spretnosti strokovnih 

delavcev za timsko delo razlikujejo glede na delovno mesto. Ugotovila sem namreč, da imajo 

vzgojiteljice predšolskih otrok spretnosti timskega dela razvite v večji meri kot pomočnice 

vzgojiteljice predšolskih otrok. Če želi biti tim uspešen in če želi, da bi bil prispevek vseh 

njegovih članov pomemben, morajo biti člani tima približno enako iniciativni in ustvarjalni za 

delo. Za učinkovito timsko delo potrebuje strokovni delavec spretnosti kot so: poslušanje mnenj 

in informacij ostalih članov tima, predstavljanje in zagovarjanje lastnih stališč, podpiranje in 

izražanje zanimanja za predloge ostalih članov tima, prevzemanje odgovornosti za lastne 

napake, sprejemanje kompromisov ipd. Vse navedene spretnosti posameznik sicer lahko 
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pridobi med delovno prakso, vendar je smiselno, da jih začnemo razvijati že med dodiplomskim 

izobraževanjem.  

Rezultati raziskave so pokazali tudi, da se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice 

pojavljajo razlike v ocenah emocionalne kompetentnosti, ki jo pri sebi zaznavajo pri timskem 

delu. Glede na dobljene rezultate zaznavajo vzgojiteljice večjo  emocionalno kompetentnost pri 

timskem delu kot pomočnice vzgojiteljice, kar bi lahko povezala tudi s stopnjo njihove 

izobrazbe. Vzgojiteljice predšolskih otrok imajo višjo stopnjo izobrazbe (so najmanj 

diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok), kar se mogoče povezuje z njihovo emocionalno 

kompetentnostjo. Po mojem mnenju je stopnja izobrazbe ključen element, ki vpliva tako na 

razvitost spretnosti timskega dela kot tudi na emocionalno kompetentnost pri timskem delu. V 

tem primeru moram pri interpretaciji ugotovitev upoštevati tudi dejstvo, da delovno mesto 

pomočnice vzgojiteljice pogosto opravljajo tudi diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok ali 

celo vzgojiteljice z opravljeno drugo stopnjo študija Predšolska vzgoja. Slednje so po mojem 

mnenju vsekakor bolj kompetentne za delo v timu, prav tako so verjetno tudi bolj emocionalno 

kompetentne. Podrobnejša raziskava razlik v spretnostih timskega dela in emocionalne 

kompetentnosti glede na različno stopnjo izobrazbe bi nam zagotovo dala natančnejše 

ugotovitve.  

Ugotovila sem tudi, da se strokovne delavke v vrtcu statistično pomembno ne razlikujejo v 

spretnostih timskega dela glede na delovno dobo. Spretnosti timskega dela niso pogojene z 

delovno dobo ali s prakso, temveč v večji meri s stopnjo izobrazbe. Dodiplomsko in 

podiplomsko izobraževanje za delo v vrtcu vključuje veliko timskega dela, s čimer strokovne 

delavke sistematično razvijajo spretnosti timskega dela. S tem da strokovni delavec razvija 

svoje spretnosti timskega dela, se profesionalno razvija.  Profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev je proces vseživljenjskega učenja in izkustvenega učenja, pri katerem strokovni 

delavci spreminjajo prakso na boljše.  

Preverjanje hipoteze H4 je  pokazalo, da se strokovne delavke v vrtcu statistično pomembno ne 

razlikujejo v emocionalni kompetentnosti pri timskem delu glede na delovno dobo. 

Emocionalna kompetentnost pri timskem delu, prav tako kot spretnosti timskega dela, ni 

pogojena z delovno dobo strokovnih delavk v vrtcu, temveč z delovnim mestom. Emocionalna 

kompetentnost je odvisna od različnih dejavnikov, ki so razdeljeni v osebnostne 

(samozavedanje, samoupravljanje …) in družbene (medosebni odnosi, družbeno zavedanje …) 

lastnosti posameznika. Vse te lastnosti prispevajo k razvijanju  različnih spretnosti, s katerimi 
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posameznik v timu funkcionira in ki mu omogočajo, da skupaj s preostalimi člani tima sodeluje, 

komunicira, izmenjuje predloge, ideje in načrte ter timsko dosega zastavljene cilje. 

Pri anketiranih strokovnih delavcih v vrtcu so rezultati prav tako pokazali šibko, vendar 

statistično pomembno povezanost med spretnostmi timskega dela in samozaznavanjem 

emocionalne kompetentnosti pri timskem delu, vendar je Pearsonov koeficient korelacije r = 

0,39 opazen. Posameznik v timu mora svoja čustva obvladovati in jih izražati na primeren in 

učinkovit način, kar mu omogoča večjo povezanost med člani tima ter usklajenost v 

prizadevanjih za dosego skupnih ciljev. Emocionalna kompetentnost posameznikov z  različno 

delovno dobo se torej statistično pomembno razlikuje ter prispeva k bolj razvitim spretnostim 

timskega dela.  

S pomočjo ocenjevalne lestvice Spretnosti timskega dela sem preverjala tudi zaznave 

strokovnih delavcev v vrtcu o spretnostih timskega dela pri drugih članih tima. Ugotovila sem, 

da so vzgojiteljice predšolskih otrok imele pri vsaki trditvi višje povprečje kot pomočnice 

vzgojiteljice. Iz tega lahko sklepam, da vzgojiteljice zaznavajo bolj razvite spretnosti timskega 

dela pri drugih članih tima, prav tako bolje opažajo razlike v pridobljeni stopnji izobrazbe med 

posameznimi člani tima. Vzgojiteljice menijo, da si bolj prizadevajo, da različen položaj članov 

tima ne bi vplival negativno na kakovost timskega dela.  Spretnosti timskega dela pa tudi bolj 

pogosto kot pomočnice vzgojiteljice v svojem timu ocenjujejo kot ustrezne. 

Ugotovitve, ki sem jih predstavila v magistrskem delu, ne smemo posploševati na vse strokovne 

delavce v vrtcih po Sloveniji, saj se rezultati nanašajo zgolj na preučevane vrtce. Na podlagi 

dobljenih rezultatov v empiričnem delu pa ugotavljam, da so opazne razlike med strokovnimi 

delavkami glede na njihovo delovno mesto. Menim, da ima poleg delovnega mesta zelo 

pomemben vpliv stopnja izobrazbe strokovne delavke, kajti veliko diplomiranih vzgojiteljic 

predšolskih otrok opravlja delo na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice in obratno, kar je 

gotovo vplivalo na dobljene rezultate.  

Na podlagi dobljenih rezultatov menim, da bi bilo potrebno spretnosti timskega dela strokovnih 

delavcev v vrtcu dodatno raziskovati, vsem strokovnim delavcem pa omogočiti dodatno 

izobraževanje o delu v timu, saj je to ključnega pomena za kakovostno vzgojo in izobraževanje 

predšolskih otrok.  
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11 PRILOGE 

Nekateri rezultati anketnih vprašalnikov prikazani v grafih. 

 

Slika 10: Število strokovnih delavcev na delovnem mestu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Prikaz grafa korelacije za meritev emocionalne kompetentnosti pri timskem delu in 
spretnosti timskega dela strokovnih delavcev - prikazuje obe meritvi in krivuljo povezanosti med 
meritvama 
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Slika 12: Prikaz povprečja opažanj oz. zaznav strokovnih delavcev o spretnostih timskega 
dela pri drugih članih tima 
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Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca 
 
Sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru 
magistrskega dela, nameravam raziskati, kakšne spretnosti timskega dela imate v vrtcu ter kako 
emocionalno kompetentni ste pri delu v timu. Vaši odgovori mi bodo v pomoč za empirični del 
magisterija. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10 min časa, je anonimno in vaši 
odgovori bodo uporabljeni izključno le za namene mojega magistrskega dela. Prosim vas, da jasno 
izrazite svoje lastno mnenje. Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 

                                                                                                
                                                                                                                                  Ivana Jakša 

 
Stopnja izobrazbe:      a) osnovna šola 

                                        b) poklicna šola 
                                        c) srednja šola 
                                        d) višja šola 
                                        e) visoka šola 
                                        f) bolonjski magisterij 
                                        g) znanstveni magisterij 
                                        h) doktorat 
 
     Delovna doba:           a) od 0 do 5 let                    Delovno mesto: a) pomočnik/ica vzgojitelja/ice 
                                        b) od 6 do 10 let                                            b) vzgojitelj/ica 
                                        c) od 11 do 15 let 
                                        d) od 16 do 20 let 
                                        e) od 21 do 25 let 
                                        f) 26 let in več 
 
 
 

Vprašalnik SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA  (Polak, 1999) 

Pri timskem delu se srečujemo z raznolikim vedenjem in odzivanjem članov tima. Pri vsakem od spodaj 
navedenih opisov vedenja iskreno in čim bolj natančno ocenite, kako pogosto velja za vas v situacijah 
vašega timskega dela, pri čemer 1 pomeni NIKOLI, 5 VEDNO. 

 

                             Nikoli                          Vedno 

                   1         2         3          4         5             

  

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 
pripombe. 
 

     

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 
njihove ideje. 

     

3. Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 
skupni dogovor. 
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4. Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno 
mnenje. 
 

     

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 
dosledno uresničujem. 

     

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 
drugimi člani v timu. 

     

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 
prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

     

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 
uveljavitev svojih idej. 

     

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 
nezadovoljstvo. 

     

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 
probleme, ki bi bile primerne za vse. 

     

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge,  
mnenja in ideje. 

     

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 
predstavljajo vir novih spoznanj. 

     

13. Ostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 
idej in/ali zadolžitev. 

     

14. Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 
vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

     

15. Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge 
ostalih članov tima. 

     

16. Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji  
s področja timskega dela. 

     

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazi/a njihovo 
delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

     

18. V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu, da se 
po potrebi prilagajam drugim. 

     

19. Ostale člane tima podpiram pri izražanju in 
uveljavljanju njihovih idej. 

     

20.  Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih - tudi 
nasprotujočih si - mnenj. 

     

 

21. Med vzgojiteljico in njeno pomočnico opažam razlike v 
spretnostih timskega dela. 

     

22. Med timskim izvajanjem opažam  razlike v izkušenosti 
med posameznimi člani tima. 

     

23. Pri timskem načrtovanju opažam  razlike v stopnji 
izobrazbe med posameznimi člani tima. 

     

24. Prizadevam si, da različen položaj članov tima na 
delovnem mestu, ne vpliva negativno na kakovost 
timskega dela. 

     

25. Spretnosti timskega dela v svojem timu, lahko ocenim 
kot ustrezne. 
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Vprašalnik EMOCIONALNE KOMPETENTNOSTI PRI TIMSKEM DELU  

(priredba A. Polak, 2017) 

S pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice ocenite, v kolikšni meri velja posamezna trditev za vas v 
vašem timu v oddelku vrtca. Ustrezno številko vpišete poleg posamezne trditve. 

1 – sploh ne velja 
2 -  večinoma ne velja 
3 – včasih ne velja 
4 – večinoma velja 
5 – vedno velja 
 
 

1. Dobro razpoloženje lahko ohranim, tudi če se mi zgodi kaj slabega. _____ 
2. Skoraj vedno lahko z besedami opišem svoja občutja in čustva. _____ 

3. Tudi kadar so sodelavci okoli mene slabo razpoloženi, lahko ohranim dobro razpoloženje._____ 
4. Iz neugodnih izkušenj se učim, da naj se v bodoče obnašam drugače. _____ 

5. Ko me nekdo pohvali ali nagradi, delam še z več elana. _____ 
6. Če mi nekaj ni všeč, to takoj tudi pokažem. _____ 

7. Če mi je neka oseba izmed sodelavcev všeč, naredim vse, da sem ji tudi jaz všeč. _____ 
8. Če sem dobro razpoložen/a, vsak problem z lahkoto rešim. _____ 

9. Če sem dobro razpoložen/a, me je težko spraviti v slabo voljo. _____ 
10. Ko sem z osebo, ki me ceni, pazim, kako se obnašam. _____ 

11. Najbolje se učim in si zapomnim stvari, če sem dobro razpoložen/a. _____ 
12. Kadar trmasto vztrajam, rešim tudi na prvi pogled nerešljiv problem. _____ 
13. Ob srečanju s sodelavcem/ko, takoj ugotovim kako je razpoložen/a. _____ 

14. Če vidim, kako se nekdo počuti, ponavadi vem, kaj se mu je zgodilo. _____ 
15. Pri sodelavcu/ki v timu vem, kdaj je žalosten/na. _____ 

16. Zlahka najdem način, kako priti do osebe, ki mi je všeč. _____ 
17. Lahko opišem čustva, ki jih v določenem trenutku doživljam. _____ 

18. Hitro opazim spremembo razpoloženja pri svojem sodelavcu/ki v timu. _____ 
19. Z lahkoto se spomnim, kako razveseliti sodelavca/ko v timu, h kateremu/i grem na rojstni 

dan._____ 
20. Hitro lahko prepričam sodelavca/ko v timu, da ni razloga za zaskrbljenost. _____ 

21. Svoja čustva lahko dobro izražam. _____ 
22. Lahko opišem kako se počutim. _____ 

23. Lahko opišem svoje trenutno stanje. _____ 
24. Lahko rečem, da vem veliko o svojem čustvenem stanju. _____ 

25. Če določeno sodelavca/ko v timu opazujem v družbi, lahko točno ugotovim njegova/njena 
čustva._____ 

26. Lahko opazim, če se nekdo počuti nemočno. _____ 
27. Moje vedenje odraža moja notranja občutja. _____ 

28. Pri meni se vedno vidi, kako sem razpoložen/a. _____ 
29. Trudim se ublažiti neprijetna in ojačati pozitivna čustva. ______ 

30. Nič ni slabega v tem, kako se običajno počutim. _____ 
31. Obveznosti in naloge najraje naredim takoj, ne da o njih razmišljam. _____ 

32. Ponavadi razumem, zakaj se slabo počutim. _____ 
33. Poskušam ohraniti dobro razpoloženje. _____ 



91 
  

34. Po izrazu na obrazu lahko prepoznam občutja drugih. _____ 
35. Pri svojih sodelavcih prepoznam prikrito ljubosumje. _____ 

36. Opazim, če poskuša nekdo prikriti svoja resnična občutja. _____ 
37. Opazim, če se nekdo počuti krivega. _____ 

38. Opazim, če poskuša nekdo prikriti slabo razpoloženje. _____ 
39. Opazim, če se nekdo počuti zamorjeno. _____ 

40. Kar se mene tiče, je popolnoma v redu, da se počutim tako kot se. _____ 
41. Na splošno sem lahko izrazil/a simpatije do osebe nasprotnega spola. _____ 

42. Opazim, če se nekdo obnaša drugače kot je razpoložen. _____ 
43. Večino svojih občutij lahko poimenujem. _____ 

44. Večino svojih občutij lahko prepoznam. _____ 
45. Vem, kako lahko prijetno razveselim svojega/jo sodelavca/ko v timu. _____ 

 


