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POVZETEK 
 

Timsko delo vključuje timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalviranje. 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice imata različna znanja, spodobnosti in motivacijo 

za delo v timu, različne navade in želje po profesionalni rasti. Kakovost je odvisna od 

njunega medsebojnega sodelovanja, saj je tim le tako lahko uspešen. V timu so 

potrebni dogovori, pogovori, saj tim le tako lahko pride do skupno zastavljenih ciljev. 

Oblikovanje uspešnega in učinkovitega tima je dolgotrajen proces. Ljudje se 

razlikujemo v mnenjih in stališčih, zato prihaja do konfliktov, ki jih je treba sprotno 

reševati. Slabi odnosi in komunikacija rušijo klimo in zmanjšujejo učinkovitost timov. 

Zadovoljujoče timsko delo prispeva k pozitivnim odnosom in spodbuja osebnostni in 

strokovni razvoj članov tima. Empirična raziskava je temeljila na dveh glavnih 

raziskovalnih vprašanjih. Zanimalo me je, kako vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

v vrtcu zaznavata svoj medsebojni odnos ter kako vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice zaznavata strokovne kompetence pri sebi in druga pri drugi. Z raziskavo 

sem želela dobiti vpogled v odnose v timu v oddelku vrtca, ki ga sestavljata vzgojiteljica 

in pomočnica vzgojiteljice. V empirično raziskavo je bilo vključenih 100 zaposlenih 

strokovnih delavk iz različnih vrtcev po Sloveniji, ki so bile različnih starosti, spola, 

izobrazbe, delovnega staža v organizaciji in skupne delovne dobe. Vzorec je vključeval 

člane timov v oddelku vrtca, tj. vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v vsakem 

izbranem oddelku. Podatke sem zbirala z avtorskim anketnim vprašalnikom, ki je 

vključeval zaprti, odprti in kombinirani tip vprašanj ter ocenjevalne lestvice. Vprašalnike 

za člane istega pedagoškega tima sem vezano šifrirala. Vprašalnik sem preizkusila v 

pilotni raziskavi in preverila njegove merske karakteristike. Med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice mi ni uspelo potrditi statistično pomembnih razlik v 

zaznavanju odnosov pri timskem delu. Ugotovila sem statistično pomembno 

povezanost med zaznavanjem enakovredne delitve dela ter kakovostjo odnosa – tiste 

strokovne delavke, ki med seboj zaznavajo boljše odnose, si tudi bolj enakovredno 

delijo delo.  

 

Ključne besede: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, vrtec, timsko delo, kompetence 

vzgojitelja v vrtcu 





SUMMARY 
 

Teamwork includes team planning, team performance, and team evaluation. Teacher 

and her assistant mastered different knowledge, abilities, and motivation for work in 

the team, different habits, and wishes of professional growth. The quality depends on 

their mutual cooperation, as this is the only way for the team to be successful. 

Agreements and conversations are necessary for the team, as this is the only way for 

the team to reach commonly set goals. Forming a successful and efficient team is a 

long-term process. People differ in opinions and attitudes. Therefore, conflicts emerge 

which have to be solved regularly. Poor relationships and poor communication destroy 

the climate and diminish the efficiency of teams. Satisfying teamwork contributes to 

positive relationships and induces personal and professional growth of the members 

of the team. The empirical research was based on the two main research questions. 

We were interested in how the teacher and her assistant in the kindergarten sense 

their mutual relationship, and how the teacher and her assistant sense professional 

competencies in them and in each other. By research, we wished to get the insight into 

the relationships in the team of the department of the kindergarten, which is composed 

of the teacher and her assistant. In the empirical research, 100 professional workers 

employed in different kindergartens all over Slovenia were included. Their age, gender, 

education, seniority in the organization, and years of service were various. The pattern 

included team members in the department of the kindergarten, i.e. the teacher and the 

assistant of the teacher, in every selected department. I acquired data by means of my 

own survey questionnaire which included the closed, the open and the combined type 

of questions and rating scales. I encrypted the questionnaires for the members of the 

same team in combination. I tested the questionnaire in the pilot study and verified its 

measurement characteristics. I could not verify statistically important differences in 

sensing the relationships in the teamwork between the teachers and their assistants. I 

discovered the statistically important connection between sensing equivalent division 

of work and the quality of the relationship – those professional workers who sense the 

better relationship between them divide work more equally. 

 

Keywords: teachers, assistants of the teachers, kindergarten, teamwork, 

competencies of the teacher in the kindergarten 
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1  UVOD 
 

Ljudje v vsakdanjem življenju sodelujemo v različnih timih, z različnimi člani tima, s 

katerimi imamo skupno nalogo doseči cilj. Timsko delo torej pomeni, da med člani 

potekajo medosebna interakcija, sodelovanje, načrtovanje, tesna povezanost, 

komunikacija in iskrena izmenjava mnenj. 

 

Timsko delo gradi mostove med odraslimi, ki so v življenju otrok zelo pomembni, in jih 

združuje, ko spodbujajo razvoj močnih plati otrok in njihovih nastajajočih veščin in 

spretnosti. Timsko delo je za otroka tudi vzor vsakega načina interakcij, ki temelji na 

sodelovanju, ustvarjalnem reševanju problemov in osebnih pobud (Dolar Bahovec in 

Bregar Golobič, 2004). 

 

Timsko delo v vrtcu je skupno delo med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ki 

poteka v prostorih vrtca, v oddelku ali izven njega ter na prostem. Zaradi opravljanja 

poklica vzgojiteljice v vrtcu menim, da je timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice izrednega pomena za uspešno načrtovanje in uresničevanje vzgojno-

izobraževalnega dela ter doseganje zastavljenih ciljev. Če je timsko delo uspešno, se 

lahko pedagoški delavec razvija tako na osebnostnem kot na strokovnem področju.  

 

Potreba po timskem delu v vrtcu postaja nujnost tudi na ravni izvedbenega kurikuluma 

oziroma na procesni ravni zagotavljanja kakovosti predšolske vzgoje. Za strokovne 

delavke in delavce v vrtcih je pomemben izziv, ki ga zaposleni velikokrat sprejmejo z 

dilemami in bojaznijo, kar jim prepričuje sproščeno podajanje v nove izkušnje (Lipičnik 

Vodopivec, 2006). 

 

Odnosi v timu se razvijejo na osnovi zaupanja, ki izhaja iz posameznikove potrebe po 

varnosti. Ni nekaj stabilnega in nespremenljivega, temveč se nenehno potrjuje ali ruši. 

Zaupanje je najpogosteje na preizkušnji pri izmenjavi informacij, saj je člane tima strah, 

da bi nekdo informacijo, ki so jih prispevali v timu, uporabil v njihovo škodo (Polak, 

2000).  

 

Pomembno je, da je vzgojiteljica predšolskih otrok visoko usposobljena profesionalka, 

ki svoje delo opravlja korektno in strokovno. Nenehne spremembe v družbi ter nova 

znanja od nje vedno znova zahtevajo, da se stalno strokovno izpopolnjuje. Tako se 

razvija na osebnostnem in strokovnem področju. 
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2 OSEBNOST VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK 
 

 V življenju vsakega posameznika opredeljujemo njemu lastne značilnosti, ki jih s 

skupno besedo imenujemo osebnost. Osebnost je v literaturi različno definirana, 

vendar, kot poudarja Musek (1997), »pojem osebnosti predstavlja relativno trajno in 

edinstveno celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti. Kljub nedvomnim 

spremembam, telesnih in duševnih, osebnost posameznika ohranja svojo 

prepoznavno osebnostno identiteto«. Avtor meni: »Doživljanje sebe, samozavedanja 

in individualna zavest so bistveni, morda najgloblji in najbolj izvirni vidiki 

posameznikove osebnosti. Doživljanje in pojmovanje samega sebe, naš jaz in naša 

samopodoba dajejo pojmu osebnosti poseben smisel in posebno vrednost.« Na razvoj 

osebnosti in komunikacijske sposobnosti vpliva več prirojenih in s socializacijo 

pridobljenih dejavnikov. Gre za vidne in prekrite potenciale posameznika. Njihovo 

prepoznavanje nam pomaga pri oblikovanju in doseganju ciljev na področju osebnega 

in poklicnega razvoja. Musek (2005) navaja, da osebnost dojemamo predvsem kot 

strukturo številnih osebnosti, ki jo tvorijo osebne lastnosti in odnosi med njimi. 

 

Trajne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj, imenujemo 

osebnostne lastnosti. Sem spadajo npr. inteligentnost, živahnost, marljivost, moč 

telesna teža in višina. Govorimo lahko o neomejenem številu osebnih lastnosti (Musek, 

1993). 

 

Osebne lastnosti oblikujejo človekovo enkratnost in neponovljivost. To so 

temperament, značaj, sposobnosti in telesna zgradba.  

 

Temperament (lat. temperamentum = mešanica) je način obnašanja in čustvovanja, 

npr. živahnost, hladnokrvnost. Zelo je odvisen od dednosti. Hipokrat je govoril o štirih 

tipih temperamenta – koleričen, sangviničen, flegmatičen, melanholičen tip. Eysenck 

(prav tam) je te tipe razvrstil v koordinate dveh velikih osebnostnih dimenzij, 

introvertnost – ekstravertnost in čustvene stabilnosti – čustvene labilnosti. Za 

ekstravertnost so bolj značilne aktivnost, živahnost, družabnost, zgovornost, 

impulzivnost, nagnjenost k tveganju in čustvena izraznost, za introvertne ljudi pa te 

lastnosti niso značilne, ampak sta pri njih večja nagnjenost k razmišljanju in čut 

odgovornosti. Za čustveno stabilne ljudi so značilni uravnoteženost, mirnost, dobro 

razpoloženje, obvladanost, hladnokrvnost, samozaupanje, gotovost in 

osredotočenost, prav nasprotno pa so značilnosti čustveno labilnih oseb zaskrbljenost, 

tesnobnost, napetost, nesproščenost, nerazpoloženost, razdražljivost in občutja krivde 

(Musek in Pečjak, 1996). 

 

Značaj so osebnostne značilnosti, ki jih pogosto moralno in etično ocenjujemo. Vezane 

so na posameznikovo voljo in motivacijo. Tu gre predvsem za vsebino vedenja. 

Značajske lastnosti so npr.: poštenost, iskrenost, redoljubnost, skromnost. Odvisne so 

od vplivov okolja, predvsem od vzgoje in družbenih norm. Ugotavljanje značajskih 
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lastnosti je težavno in nezanesljivo. Vedeti je treba, da za različna obnašanja obstajajo 

številni vzroki in morebitne značajske lastnosti so samo eden od njih. Številna 

obnašanja so bolj posledica delovanja situacijskih in predhodnih dejavnikov kot pa 

trajnih značajskih in drugih osebnostnih lastnosti (Musek, 1993). 

 

Sposobnosti najbolj vplivajo na naše dosežke in na uspeh pri različnih nalogah in 

problemih. Imamo tako telesne (moč, telesne spretnosti) kot duševne sposobnosti 

(zaznavne sposobnosti, kot je ostrina vida, sluha itd. in umske sposobnosti, npr. 

inteligentnost in ustvarjalnost). Posebno pomembne so umske sposobnosti, med 

katerimi sta inteligentnost in ustvarjalnost (Musek, 1993). Telesna zgradba zajema 

telesne značilnosti, še posebej telesni videz, držo in posamezne telesne dele. 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) opredeljuje idejno-

strateške osnove za prenovo šolskega sistema. Temelji na Splošni deklaraciji o 

človekovih pravicah, Konvenciji o otrokovih pravicah in Resoluciji o evropski dimenziji 

vzgoje in izobraževanja. »Sistem vzgoje in izobraževanja se v skladu z resničnimi 

možnostmi usmerja v celovit in skladen razvoj osebnosti, pri čemer skrbi za ustrezno 

in kakovostno umsko, etično, estetsko, fizično, delovno in družbeno vzgojo in 

izobraževanje, ter vzgojo za mir, razumevanje, sodelovanje, medsebojno spoštovanje, 

za enakost med spoloma ter za kulturno in večnacionalno skupnost.« (Skalar, 1986, 

str. 8–9). 

 

Predšolska vzgoja naj bi posamezniku omogočila uravnotežen razvoj na vseh 

področjih. Vzgoja in izobraževanje naj bi otroke usposabljala za inovativnost in 

ustvarjalnost. »Izobrazba mora biti usmerjena k polnemu razvoju človekove osebnosti 

in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« (Krek, 1995, str. 

15). 

 

Kurikulum za vrtce predpisuje temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, ki imajo 

osnovo v sprejetih načelih in ciljih prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. 

Temelji na spoznanju, da otrok svet dojema celostno, učenje pa poteka v aktivni 

povezavi z okoljem in v interakciji z vrstniki in odraslimi. Odrasli v vrtcu imajo pri tem 

izjemno pomembno vlogo. Med vodilnimi načeli Priporočil je zapisano, da mora biti 

izobraževanje od najzgodnejšega obdobja usmerjeno k celovitemu razvoju človekove 

osebnosti. Ali to šoli oziroma vrtcu uspe, je »odvisno od strokovne in pedagoške 

usposobljenosti vzgojiteljskega kadra ter človeških kvalitet vsakega vzgojitelja. Pogoj 

za izobraževanje za vzgojiteljski poklic so poleg ustrezne izobrazbe tudi ustrezne 

osebnostne kvalitete posameznika, še posebej za delo z mladimi ljudmi.« (Arh in 

Lavtar, 1997, str. 14–16).  

 

Glede na zahtevnost in vlogo poklica je jasno, da vzgojitelj ne more biti kdor koli. Ob 

tem se nehote vsiljuje ideja o nekakšnem »preverjanju« osebnostnih lastnosti 

prihodnjih vzgojiteljev in učiteljev. Na nekaterih fakultetah, ki izobražujejo prihodnje 
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učitelje, morajo prihodnji študenti skozi selekcijski postopek, ki preverja 

komunikacijske spretnosti, interese in osebnostne lastnosti kandidata (Pergar Kuščer, 

2000, str. 113). Pri nas je odločitev o tem za zdaj prepuščena osebnostni zrelosti 

posameznega kandidata za poklic v vzgoji in izobraževanju. Zato bi bilo ustrezno med 

študijem študente usmerjati k zavedanju in razumevanju različnih pomembnih 

spretnosti vzgojitelja. 

 

Družina in odnos s starši pomembno vplivata na otrokov razvoj. Z vstopom v vrtec 

otroci manj časa preživijo s svojimi starši. Od razumevanja vzgojitelja za otrokove 

razvojne potrebe tega obdobja je odvisno, ali bo otrok rad hodil v vrtec ali ne. 

Razumevanje otrok in postopkov pri neposrednem vzgojnem delu je neposredno 

povezan z vzgojiteljevo osebnostjo. Pomembna je vzgojiteljeva občutljivost za 

otrokove psihološke potrebe v skupini vrstnikov (Lewis, v Pergar Kuščer, 2000).  

 

M. Pergar Kuščer meni, da sta z vzgojiteljevo osebnostjo povezani tudi klima v oddelku 

in ustvarjalnost otrok (Pergar Kuščer, 1994a, 1994b). Vzgojitelj v oddelku vrtca ustvarja 

spodbudno okolje, da otroci dosegajo rezultate, ki so ustrezni njihovim sposobnostim, 

in razvijajo svoje dispozicije v čim večji meri. 

 

A. Polak (2012) meni, da je pomembno področje profesionalnega razvoja strokovnega 

delavca v vrtcu prav področje osebnostnega razvoja. Odkrivanje drugih ljudi poteka s 

poznavanjem samega sebe in obratno. Le nenehno ozaveščanje in reflektiranje 

procesov, ki spremljajo timsko delo, pripomore k osebnostni in strokovni rasti vsakega 

člana tima ter s tem k razvoju tima. 

 

V vrtcu je vzgojiteljeva osebnost zelo pomembna. Otroci v vrtcu preživijo osem ali več 

ur z dvema odraslima osebama. Otroci še niso izoblikovane osebnosti, zato je vpliv 

odraslih bistvenega pomena. Čim mlajši je otrok, tem večji je vzgojiteljev vpliv nanj.  

 

Osebnostnim lastnostim vzgojitelja se je od vedno pripisovalo velik pomen, saj 

vzgojitelj nima vpliva samo na znanje otrok, temveč tudi na oblikovanje stališč, vrednot, 

samopodobe, skratka na oblikovanje osebnosti otrok. »Dobro poučevanje ne more biti 

skrčeno na tehniko, ampak izhaja iz identitete in integritete vzgojitelja. Iz tega izhaja, 

da ni enotnih učnih metod, ki bi 'delovale' same po sebi, temveč mora vsak vzgojitelj 

najti način dela, ki je v skladu z njegovimi osebnostnimi lastnostmi oz. 'edinstvenim 

vzgojiteljskim talentom'« (Palmer, 2001, str. 10–11). 

 

Lik vzgojitelja opredeljujeta interakcija in medsebojno prepletanje vzgojiteljeve 

izobrazbene in osebnostne strukture. Pomembna je tako strokovna kot tudi splošna 

izobrazba. S široko razgledanostjo si med otroki lažje pridobi avtoriteto in jih lahko bolj 

suvereno usmerja k sprejemanju in vrednotenju različnih družbenih dosežkov. 
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Kobolt in Jerebic (2002) povzemata različne avtorje, ki govorijo o lastnostih, ki so za 

dobrega vzgojitelja najbolj potrebne. Menita, naj se vzgojitelj vzgajanemu približa kot 

človek, naj mu bo zgled s svojo osebnostjo, naj ima pedagoški optimizem in naj bo 

strokovno podkovan. 

 

Biti pozitiven zgled je verjetno najpomembnejša odgovornost, ki jo vzgojitelj lahko 

prevzame. Na ta način bolj pozitivno vpliva na otroke kot s katero koli drugo 

spretnostjo. Vzgojitelj mora znati vzpostaviti prijetno vzdušje v skupini, spoštovati 

otroke, jih pohvaliti, kadar si zaslužijo, biti dosleden in imeti splošno pozitivno 

naravnanost. 

 

Odrasli, v katerem še živi otrok, je usmerjen k nenehnemu odkrivanju novih stvari, je 

radoveden, eksperimentira, je odprt. V nasprotnem primeru odrasli zaradi znanja 

postaja tog in nedostopen za novo. Uveljavlja disciplino, red in poslušnost ter z velikim 

veseljem kaže svojo moč nad otroki.  

 

Kobolt in Jerebic (2002) postavljata do vzgojitelja bolj realne osnovne zahteve. Menita, 

da so potrebne ustrezna strokovna usposobljenost, osebnostna uravnoteženost ter 

usmerjenost k ljudem. 

 

Sodobni vrtec je timsko usmerjen vrtec. V njem se otroci in odrasli skupaj učijo delati, 

ustvarjati, voditi in odločati. Kakovost timske ustvarjalnosti v timu in igralnicah je 

odvisna od kakovosti medsebojne komunikacije, prilagajanja in doživljanja vzgojiteljic, 

pomočnic vzgojiteljic in otrok (Brajša, 1995). 

 

Veliko ljudi takoj, ko vstopi v vrtec ali igralnico oddelka, začuti, kakšno vzdušje 

prevladuje. B. Marentič Požarnik (2000) ugotavlja, da ustvarjalna oseba prispeva nove, 

originalne in po možnosti nudi širše družbeno pomembne izdelke, dosežke, ideje, 

iznajdbe, patente itd. Tako delovanje omogočajo sklop osebnostnih potez in ugodne 

okoliščine. Ustvarjalnost je v vseh nas, vendar jo nekateri bolj izživijo kot drugi. 

Uveljavlja se lahko tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Za ustvarjalno mišljenje 

je potrebno divergentno mišljenje, ki išče sprejemljivo rešitev za določen problem v 

različnih smereh. 

 

Dermota (1976) meni, naj bi bila vzgojiteljica oseba, ki je zmožna vplivati in oblikovati 

vse, ki so v njeni bližini. Mora imeti smisel za dogajanje v otrokovi duši. Videti mora 

reči, ki jih drugi ne vidijo. Ves čas mora verjeti v uspeh, tudi takrat, ko se zdi situacija 

drugim brezupna. V njej mora biti vedno dovolj pustolovca, ki si upa tvegati. Vsa 

dejanja, ki jih začenja, morajo rasti iz zadovoljstva. Pri tem pa ne sme biti neučakana, 

saj se v otroku dogaja toliko stvari, ki jih povprečni opazovalec sploh ne opazi, vendar 

pa vodijo k rasti in razvoju otroka. V odnosu do otroka vzgojiteljica igra vloga skrbnika 

in vzornika. Otrok vzgojiteljico opazuje, posnema in se z njo identificira. Vzgojiteljica 

naj ne poskuša biti popolna in idealna, saj s svojimi lastnimi napakami in slabostmi 
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povečuje otrokovo socialno zrelost in razumevanje drugega. Vzgojiteljica je otroku tudi 

kot učiteljica, saj jim posreduje znanja, spoznanja ter jih usmerja in spodbuja pri 

dejavnostih in igri.  

 

Mayer (2001) ugotavlja, da pogosto pozabljamo, da je človek v svojem osebnem 

razvoju najprej skupinsko in šele nato posamezno bitje. Sožitje z drugimi je prvotnejše 

kot samostojnost. Človek šele v odnosih z drugimi prepoznava, spoznava in uravnava 

samega sebe in ob raznolikih medsebojnih odnosih v delovnem procesu osmišlja tudi 

svoje poklicno poslanstvo. 

 

Vzgojiteljeva osebnost je pomembna, zato je ključnega pomena, da vzgojitelj redno 

skrbi za svojo fizično in psihično moč. Vzgojitelji se eni izmed pomembnejših 

oblikovalcev otrokovega značaja, saj so močni akterji v njegovem življenju. Pomembno 

je dejstvo, da se otroci že v zgodnjem obdobju oblikujejo, zato je zelo pomembna vloga 

vzgojitelja. Zavedati se mora, da je ljubezen do otrok in pedagoškega poklica njegovo 

poslanstvo. 

 

2.1 SAMOPODOBA VZGOJITELJA 

 

Izraz samopodoba pomeni, kakšno predstavo imamo sami o sebi (Kobal, 1999). 

Številni menijo, da je prav samopodoba lastnost, ki človeka najbolj določa in tudi najbolj 

ločuje od ostalih živih bitij. Središče naše samopodobe predstavljajo naše ime, telesni 

občutki, predstava o našem telesu, spol, starost, religija, socialni razred, služba, vloge, 

ki jih opravljamo. Naše predstave so poleg tega, kako vidimo sami sebe, tudi kako nas 

drugi vidijo, zaznavajo in kaj mislijo o nas. Pomembno je, kakšno predstavo imamo o 

sebi. Posameznikovo samospoštovanje je merilo, koliko sami sebe spoštujemo, 

priznavamo in se sprejemamo. Samospoštovanje je središče osebnosti in vpliva na to, 

kako uporabljamo svoje sposobnosti. 

 

Številni vzgojitelji trpijo zaradi nizkega samospoštovanja in slabe samopodobe. Včasih 

jim manjka samozavesti in iščejo nasvete pri svojih sodelavcih. Nekateri pa so tudi 

preveč občutljivi na mnenja drugih. Težava negativne samopodobe nastane tudi v 

primeru, ko ima vzgojitelj previsoka pričakovanja, ki jih ni mogoče izpolniti. Posledice 

tega so trajen občutek nezadostne uspešnosti, občutki krivde, dvom vase in v svoje 

sposobnosti in tako tudi slaba samopodoba. 

 

Vzgojitelj mora najti meje svojih zmogljivosti in notranje ravnotežje med obremenitvami 

in zadovoljstvom. Če želi uspešno in strokovno delovati, si mora vzeti čas zase in 

poskrbeti zase, in sicer na vseh področjih osebnosti, na družbeni, duševni, telesni in 

duhovni ravni. Skrbeti mora za uravnoteženost dela, rekreacijo in počitek, čustveno 

napetost in sprostitev, poučevanje in samoizobraževanja. Skrbeti mora tudi za urejene 

medosebne odnose na vseh ravneh, imeti ponotranjene temeljne vrednote, spoštovati 

različnost drugega, imeti smisel za humor in skrbeti tudi za svojo duhovno rast. Biti 
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vzgojitelj pomeni biti usmerjen k zadovoljevanju potreb drugih. Vendar ima tudi 

vzgojitelj potrebe, ki jih mora zadovoljiti.  

 

Najprej moramo imeti radi sebe, da imamo lahko radi druge. Takšno pojmovanje izhaja 

iz prepričanja, da ima vsak človek določene potrebe, ki jih mora zadovoljiti. 

Bluesteinova (1998) meni, da ne bomo koristni, če si ne bomo občasno napolnili zaloge 

telesne vitalnosti, umske jasnosti, čustvenega ravnovesja, pozitivnega gledanja in 

občutka osebne vrednosti. V primeru, da ne bomo zadovoljili svojih potreb, bo naša 

podpora drugim v najboljšem primeru skromna. 

 

B. Youngs (2000, str. 13) navaja, da »celostno stanje samopodobe vpliva na našo 

psihološko ranljivost ali trdnost, na sposobnost ali nezmožnost, na naše malodušje ali 

živahnost«. 

 

Temeljna področja samopodobe so po B. Youngs (2000, str. 13): 

 »fizična varnost (varnost pred fizičnimi poškodbami), 

 čustvena varnost (odsotnost zastraševanja in strahov), 

 identiteta (vprašanje: kdo sem jaz), 

 pripadnost (občutek pripadnosti), 

 kompetentnost (občutek usposobljenosti), 

 poslanstvo (občutek, da ima življenje smisel in pot).« 

 

Če so naše izkušnje na teh področjih ugodne, zabavne in smo jih sposobni 

nadzorovati, občutimo sposobnost, kompetentnost, smo ljubeči in ljubezni vredni, 

odgovorni, skrbni. S tem imamo visoko in zdravo samopodobo, kar pomeni, da se 

zavedamo sebe, svojih zmožnosti in potreb. To nam daje moč, da se spoštujemo in 

nikomur ne dovolimo, da nas razvrednoti ali prikrajša za našo moč, potrebe (prav tam).  

 

B. Youngs (2000) meni, da je ena od najpomembnejših nalog pedagoškega delavca 

skrb za lastno samopodobo. Ne zavedamo se, kako pomembna so čustva do sebe, 

ves čas pa jih spodbujamo pri otrocih. Da bi v poklicu dosegli in obdržali najvišjo 

stopnjo kompetentnosti in strokovnosti, potrebujemo nekaj, kar nas polni z zaupanjem 

vase, pozitivno energijo, pogumom, inspiracijo, motivacijo in osebnimi močmi. Tako 

kot se otrok lažje in uspešnejše spopada z izzivi in zahtevami, če do sebe goji pozitivne 

občutke, velja tudi za vzgojitelja. Kljub vsem oviram, težavam in zaprekam s svojo 

pozitivno samopodobo v svojem poklicu vzbuja zaupanje v svoje sposobnosti, energijo 

in znanje. Tako začuti vso globino in smisel svojega poklica, v njem najde zadovoljstvo 

in drobne nagrade, ki bodo žele uspehe. 

 

Dejanja so zrcalo mnenja, ki ga ima o sebi, in se kaže v besedah, načinu komuniciranja 

in vrednosti, ki jih pripisuje drugim ljudem. 
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B. Youngs (2000) meni, da so vzgojitelji z visoko samopodobo psihološko trdni pri 

spopadanju s težavami in problemi. Prejemajo več zadovoljstva, mikavnosti in 

navdušenja pri spopadanju z novimi izkušnjami. Lažje razvijajo in ohranjajo trdne 

medosebne odnose ter privlačijo tiste ljudi, ki tudi uživajo svoje življenje in 

izpopolnjujejo svoje potenciale. Posameznik z nizko samopodobo privlači in išče ljudi 

z nizko samopodobo, ljudi, ki se ne cenijo. Ponuja več zadovoljstva, ko doseže uspeh. 

Lažje si poišče načine konstruktivnega sodelovanja z drugimi in se nanje pozitivno 

odziva, ker si prizadeva, da bi bil koristen, prijazen, dovzeten in dostopen. Omogoča 

lažje razvijanje sočutja in empiričen odnos do sebe in drugih. Sočutje osvetljuje 

samovrednotenje – kaže, da so ljudje spoznali vrednoto svoje lastne osebnosti. Ljudje 

so bolj prepričani, odločni, optimistični in koristni, skratka močnejši. Hitreje in boljše 

prepoznajo svojo lastno vrednost in pomembnost svojih dosežkov, ne da bi potrebovali 

nenehno odobravanje drugih. To ne pomeni, da drugih ne potrebujejo, temveč da so z 

njimi v vzajemnem, in ne v odvisnem odnosu. Omogočajo prevzemanje več 

odgovornosti za svoja dejanja. Osebna odgovornost je nujen pogoj za prevzemanje 

socialnih odgovornosti. Takšni ljudje so pripravljeni sprejeti izzive. Predhodni uspehi 

jim dajejo pogum za preizkušanje in širjenje svojih meja. 

 

B. Youngs (2000) meni, da si vsak človek želi biti povezan z drugimi, čutiti, da je 

sprejet, da pripada svoji delovni okolici. Ta želja je temeljna človeška potreba. 
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3 KOMPETENCE ZA DELO V VRTCU 
 

Kompetence posameznika se kažejo šele pri njegovem vsakodnevnem delovanju na 

delovnem mestu in v različnih življenjskih situacijah. Ljudje se med seboj razlikujemo, 

zato se vsakdo v različnih situacijah odzove različno. Kompetence so tiste lastnosti, ki 

nam omogočajo učinkovito in uspešno opravljanje nalog.  

 

3.1 OPREDELITEV POJMA KOMPETENC 

 

Opredelitev pojma kompetenc je v strokovni literaturi različna. Z opredelitvijo tega 

pojma se ukvarjajo različne stroke, od filozofije, psihologije, antropologije in ekonomije. 

Pri opredelitvi je mogoče izhajati iz nekaterih temeljnih ugotovitev, ki poudarjajo njihovo 

kompetentnost in soodvisnost več različnih dejavnikov (Grmek idr., 2007). 

 

C. Razdevšek Pučko (2004) kompetence pojasnjuje kot pojem, ki ne pove le, kaj ali 

katere predmete naj bi posameznik absorbiral v svojem študiju, ampak kaj v resnici 

obvlada v teoriji in kaj je sposoben narediti v praksi. 

 

Weinert (2001, v Grmek, 2007) meni, da kompetence na splošno vključujejo 

kompleksen sistem ne samo znanja in spretnosti, ampak strategij in rutine, ki so 

potrebne za uporabo tega znanja in spretnosti, prav tako tudi ustrezna čustva in 

stališča ter učinkovito samoregulacijo teh kompetenc. 

 

Medveš (2004, v Grmek, 2007) navaja, da so kompetence globalni cilj izobraževanja, 

ki pomeni sintezo: 

 znanja v smislu obvladovanja ter obdelave vsebin, spoznanj in informacij, ob 

uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje); 

 veščin, spretnosti, obvladovanja postopkov in metod posamezne stroke ali 

strokovnega področja (proceduralno znanje); 

 razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove osebne 

integritete in socialne vključenosti. 

 

White (1959, v Kohont, 2005) kompetence definira kot uspešno interakcijo 

(posameznika) z okoljem in poudari pomen motivacije za uspešno delovanje v okolju. 

 

Iz poimenovanja kompetentnosti je razvidno, da gre za kompleksen pojem, ki presega 

okvir posameznih strok in področij dejavnosti, kar velja tudi za poučevanje in 

pedagoško profesijo (Cvetek, 2004).  

 

Kompetence so torej kompleksni akcijski sistemi, ki vključujejo tudi čustveno in 

motivacijsko področje, pripravljenost za delovanje, vrednotenje situacije in izzivov, 

stališča, odnos do neke aktivnosti, v najširšem smislu pa vrednote določajo, kako se 

bomo lotili določenih aktivnosti in kako bomo pri tem uspešni. Posameznik ima lahko 
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ustrezne potenciale in znanje, obvlada ustrezne strategije, se zaveda vseh značilnosti 

dobrega reševanja problemov, vendar potrebuje tudi motivacijo, da jih uresniči.  

 

Za razumevanje delovanja kompetenc jih analitično lahko razdelimo na spoznavno, 

motivacijsko in akcijsko področje, pri izvajanju konkretnih nalog pa so ti procesi tesno 

prepleteni (Peklaj idr., 2009). 

 

3.2 KOMPETENCE VZGOJITELJICE V VRTCU 

 
Vzgojiteljeva najpomembnejša lastnost je njegova sposobnost, da se nenehno uči 

skozi svoje delo. Vzgojitelj mora poleg razvijanja kompetentnosti na področju različnih 

nalog, pravil in vlog razvijati tudi potrebo po nenehnem profesionalnem učenju in 

razvoju tako na ravni posameznika kot tudi v socialnem smislu (Grmek idr., 2007). 

 

N. Zore (2014) navaja, da nova spoznanja o učenju in poučevanju predšolskih otrok 

od vzgojiteljev zahtevajo, da se samostojno odločajo o vsebinah, metodah in načinih 

dela z otroki, spodbujajo razvoj otrok ter so fleksibilni in avtonomni v svojih ravnanjih. 

Vzgojitelji morajo otrokom omogočiti najboljše in največje izzive, ki zanje niso prelahki 

ali pretežki, povratne informacije, ki zmanjšujejo negotovost in povečujejo spodobnost 

premagovanja stresa, pisanje, branje, govorjenje ter raznovrstnost dejavnosti. 

Vzgojitelj se vsak dan odloča, katere dejavnosti bo vključil, da bodo za otroke smiselne, 

kako bo uredil učno okolje, izbral ustrezna sredstva in material ter organiziral potek 

dejavnosti skozi ves dan. 

 

Usmerjenost vzgojiteljev v spremljavo, analizo in usmerjanje procesov otrokovega 

učenja skozi igro in gibanje je tista dimenzija načela procesnosti, ki jih predpostavlja 

bolj strokovno usposobljene in ustvarjalne pedagoške delavce v vrtcu. Njihova 

odgovornost se nanaša na: 

 razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel; 

 upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih staršev, da so ustrezno seznanjeni 

in vključeni v dejavnosti vrtca; 

 sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja vzgojne dejavnosti; 

 sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikacije ob ustrezni strokovni 

izbiri vsebin in metod dejavnosti ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih 

vzgojnih dejavnikov (prostora, časa, strokovne interakcije); 

 sposobnost kritičnega vrednotenja (evalviranja) lastne dejavnosti (Kroflič, 2001). 

 

Na temelju domačih in mednarodnih zgledov in raziskav je bil pripravljen seznam 

generičnih kompetenc vzgojitelja. Razdeljen je na pet področij, ki se med seboj 

prepletajo in povezujejo. V dodiplomskem izobraževanju naj bi bil poudarek na 

usposabljanju za obvladanje prve in druge skupine kompetenc, v pripravništvu in 

stalnem strokovnem izpopolnjevanju pa naj bi se pozornost posvetila vsem skupinam 

kompetenc. Za vsako kompetenco se morajo oblikovati konkretni kazalniki, ki 
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upoštevajo stopnjo in vrsto izobraževalne ustanove. Pomembno je, da so izhodiščne 

opredelitve čim bolj jasne, da pod njimi vsi udeleženci razumejo isto (Marentič 

Požarnik, 2007). 

 

Lieberman (1995, v Vonta, 2005) ugotavlja, da je postati dober vzgojitelj proces, ki se 

nikoli ne konča, ne glede na to, kako »dober« je vzgojitelj. Veliko tega, kar vzgojitelj 

potrebuje in mora razumeti pri svojem delu, se lahko nauči pri delu samem. Vzgojitelj 

pa mora biti oplemeniten s pripravljenostjo za učenje in spreminjanje oziroma z obvezo 

in pripravljenostjo za nadaljnje učenje in spreminjanje. 

 

Vzgojiteljeve kompetence so v tesni zvezi z njegovimi stališči, vrednotami, pričakovanji 

in samopodobo. Toga stališča, nerealni, navadno visoko postavljeni cilji, neobjektivna 

(pogosteje negativna) vzgojiteljeva samopodoba ovirajo doživljanje uspešnosti 

(Lipičnik Vodopivec, 2005). 

 

N. Zore (2014, str. 11) ugotavlja, »da za uspešno opravljanje poklica vzgojitelj 

predšolskih otrok je potrebna motiviranost za delo, ki temelji na ljubezni in veselju do 

dela z otroki. Pomemben je ustrezen odnos do otrok, staršev in drugih zaposlenih v 

vrtcu. Vzgojitelj mora biti zrela osebnost, biti mora občutljiv za potrebe predšolskega 

otroka in mora znati prisluhniti otrokovim potrebam.« 

 

B. Marentič Požarnik (2007a) predlaga seznam zmožnosti/kompetenc »dobrega 

vzgojitelja«: 

 

Komunikacija in odnosi 

Vzgojitelj: 

 učinkovito komunicira z otroki, razvija pozitivno skupinsko ozračje ter dobre odnose 

z otroki in njimi samimi; 

 izkazuje in pri otrocih razvija sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku; 

 pri otrocih razvija socialne veščine, razume in obvlada osnovne postopke in načela 

svetovalnega pogovora in dela z otroki; 

 oblikuje varno in spodbudno učno okolje, v katerem se otroci počutijo sprejete, se 

ceni različnost in spodbuja samostojnost in odgovornost;  

 (so)oblikuje jasna pravila za disciplino in vedenje v oddelku; 

 uporablja ustrezne strategije za spopadanje z neprimernim vedenjem, 

agresivnostjo in konflikti; 

 izkazuje pozitiven odnos do otrok, ob razumevanju in spoštovanju njihovega 

socialnega, kulturnega, jezikovnega in religioznega porekla; 

 se zaveda etičnih okvirov svojega delovanja in jih upošteva. 
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Učinkovito poučevanje 

Vzgojitelj (prav tam): 

 obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 

učnega procesa; 

 pri konkretizaciji kurikula ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode 

in pristope ob upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih spoznanj; 

 pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva razvojne značilnosti otrok ter 

zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja; 

 dejavnosti prilagaja individualnim potrebam otrok v predznanju, interesih, slogih in 

zmožnostih za učenje; 

 vzpostavlja močno učno okolje s tem, da uporablja širok repertoar učnih metod in 

strategij, ki spodbujajo aktivnost otrok; 

 smotrno kombinira individualne, skupne in skupinske metode dela; 

 uporablja učinkovite načine za spodbujanje motivacije in razvijanje strategij 

samostojnega učenja pri otrocih; 

 v dejavnosti ustrezno vključuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in pri 

otrocih razvija informacijsko pismenost; 

 prepoznava otroke s posebnimi potrebami, prilagaja delo njihovim posebnostim in 

pri tem sodeluje z drugimi vzgojiteljicami in strokovnjaki; 

 obvlada in smotrno uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja in 

dosežkov ter spremljanja napredka otrok, tako na področju znanja kot strategij 

učenja in socialnih veščin; 

 daje konstruktivno povratno informacijo in primerno sporoča učne rezultate. 

 

Organizacija in vodenje 

Vzgojitelj (prav tam): 

 obvlada organizacijske in administrativne naloge v zvezi z načrtovanjem, 

izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa (prostorsko, časovno 

načrtovanje, smotrna izbira in uporaba pripomočkov in gradiv); 

 zna učinkovito voditi oddelek, tudi kot vodja oddelka. 

 

Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem 

Vzgojitelj (prav tam): 

 učinkovito komunicira in sodeluje z vzgojitelji in z drugimi delavci v vrtcu (timsko, 

projektno delo); 

 učinkovito sodeluje s starši in drugimi osebami, odgovornimi za otroke; 

 vzpostavlja partnerski odnos sodelovanja z drugimi vrtci in institucijami v okolju ter 

strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju; 

 pozna, razume in upošteva institucionalne okvire delovanja vrtca (zakonodaja itd.). 
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Profesionalni razvoj 

Vzgojitelj: 

 je sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke plati svojega pedagoška dela in 

načrtovati svoj profesionalni razvoj; 

 je odprt za povratne informacije in nasvete v svojem poklicnem okolju; 

 se seznanja s sodobnimi dosežki ved, pomembnih za poklicno delovanje, nova 

spoznanja kritično in premišljeno vključuje v svoje delo; 

 izkorišča priložnost za stalno strokovno izpopolnjevanje in za inoviranje svojega 

dela; 

 je usposobljen za tvorno sodelovanje v raziskovalno razvojnih projektih, 

namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

Vzgojitelj mora torej imeti skupek spodobnosti, spretnosti in znaj, ki so potrebni za 

opravljanje dela v vrtcu. Ves čas mora razmišljati, kako bo pripravil spodbudno učno 

okolje za otroke, delati na interakciji z otroki, sodelavci in starši ter odločno s svojo 

strokovno izobrazbo in ustreznimi spodobnostmi vplivati na otrokov osebnostni razvoj. 

Predvsem pa se mora naučiti strokovno utemeljevati svoje ravnanje in odločitve, s 

čimer prispeva h kakovosti vrtca in predšolske vzgoje. 

 

3.3 REFLEKSIJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH 

DELAVCEV V VRTCU 

 

Razvoj integriranih lastnosti in značilnosti posameznika in njegov profesionalni razvoj 

pravzaprav pogojujeta drug drugega, zato je lahko profesionalni razvoj v določenem 

življenjskem obdobju tako rezultat kot tudi sredstvo posameznikovega osebnostnega 

razvoja, poudarja ruska psihologinja (Žorga, 1997) 

 

T. Vonta (2005) poudarja, da profesionalni razvoj vpliva na zadovoljstvo vzgojitelja v 

poklicu in obratno. Vpetost vzgojitelja v profesionalni razvoj spremlja tudi odnose na 

ravni vzgojitelj – drugi vzgojitelj, vzgojitelj – starš, vzgojitelj – vodstvo, vzgojitelj – širša 

skupnost in s tem spreminja ugled poklica. 

 

S. Žorga (1999) meni, da strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem učenja pri 

odraslih, ugotavljajo, da največ učenja v odraslosti poteka na osnovi življenjskih 

izkušenj in ne s formalnim izobraževanjem. Vsakdanje življenjske situacije nam torej 

ponujajo veliko možnosti za učenje, čeprav je res, da se iz vsake izkušnje ne učimo 

enako, temveč imajo določene izkušnje na nas veliko večji vpliv kot druge. Glede na 

to, da delo zavzema pomemben delež v življenju odraslega človeka, je razumljivo, da 

so prav delovne izkušnje tiste, ki po ugotovitvah nekaterih raziskav tvorijo večji del 

materiala, iz katerega se v odraslosti učimo. 
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T. Vonta (2005, str. 19) poudarja, »da profesionalni razvoj vzgojiteljice vpliva na razvoj 

sposobnosti, sodelovalnosti, participativnosti, sposobnosti izbiranja in odločanja, 

avtonomijo ter spremembo ugleda tega poklica.« 

 

C. Peklaj (2007) meni, da je dober učitelj, v tem primeru tudi vzgojitelj, na področju 

svojega profesionalnega razvoja: 

 sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke strani svojega pedagoškega dela 

in načrtovati svoj profesionalni razvoj; 

 odprt za povratne informacije in nasvete v svojem poklicnem okolju; 

 seznanjen s sodobnimi dosežki ved, pomembnih za svoje poklicno delovanje, ter 

nova spoznanja kritično in premišljeno vključuje v svoje delo; 

 zmožen izkoristiti priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in inoviranje 

svojega dela ter 

 usposobljen za sodelovanje v raziskovalno-razvojnih projektih, namenjenih 

izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

Terhart (1997, v Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 16) navaja profesionalni razvoj 

vzgojitelja v ožjem in širšem smislu. V širšem smislu se »vzgojiteljev profesionalni 

razvoj začenja z vstopom v proces izobraževanja in konca z upokojitvijo oz. končanjem 

opravljanja poklica. V ožjem pomenu pa je vzgojiteljev profesionalni razvoj omejen na 

poučevanje oz. na tista kritična obdobja, v katerih se posameznik zaradi različnih 

razlogov v resnici razvija in napreduje. Ti dejavniki so lahko različni (udeležba v 

formalnem ali neformalnem izobraževanju, kritični dogodki v družini ali poklicu, 

izmenjava mnenj s kolegi ...).« Opozarja pa na to, da je pomembno razlikovati med leti 

delovne dobe in izkušnjami, kvantiteto in kvaliteto, prilagajanjem, spreminjanjem in 

napredovanjem, saj se lahko zgodi, da nekateri učitelji/vzgojitelji leta ne napredujejo. 

Tu gre za »leta nerazvoja v učiteljevem/vzgojiteljevem življenjskem procesu 

socializacije«. 

 

Ličen in Šeliga (2007, str. 23) menita, da profesionalni razvoj lahko opazujemo kot 

»proces, ki vključuje samoizobraževanje, razvijanje, izpopolnjevanje, določanje 

strategij, odločanje, izbiranje. Je dolgoročen proces, ki je pogojen z nizom del, ki jih 

opravljajo posamezniki, ko so zaposleni, in tudi z dogajanjem v obdobju pred 

zaposlitvijo in željami za obdobje po zaposlitvi.« 

 

Loucks-Horsey (1987, v Javornik Krečič, 2006) opredeli deset pogojev uspešnega 

vzgojiteljevega profesionalnega razvoja, ki vključujejo tako elemente osebnega kot tudi 

institucionalnega razvoja: 

 sodelovanje, kolegialnost; 

 pripravljenost za tveganje in preizkušanje novega; 

 pripravljenost za uporabo obstoječe baze znanja; 

 ustrezna uporaba nagrad in spodbud; 

 podpora vodstva, uprave; 
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 vključenost vseh pri oblikovanju odločitev, zastavljanju in uresničevanju ciljev, 

izvajanju in vrednotenju; 

 vključenost v profesionalno učenje z načeli učenja odraslih in procesov 

spreminjanja; 

 sprava med osebnimi in institucionalnimi cilji ter cilji javne šole nekega področja;  

 umestitev profesionalnega razvoja znotraj organizacijske strukture in filozofije šole 

ter okolja. 

 

3.3.1 Modeli vzgojiteljevega profesionalnega razvoja 

 

Med elemente profesionalnosti B. Marentič Požarnik uvršča visoko stopnjo izobrazbe, 

ugled in samostojnost pri delu, pri čemer je posebno pomembna sposobnost 

pedagoškega sklepanja in razmišljanja o poučevanju določene stroke. Za avtorico gre 

pri profesionalizmu za več kot le vrsto posameznih spretnosti ali obvladovanje učnih 

metod in načinov komuniciranja, saj mora profesionalno usposobljen učitelj znati 

presoditi, kdaj uporablja ene in kdaj druge, se zavedati pomena okoliščin, prednosti in 

slabosti posameznih metod in upoštevati posebnosti učencev. Avtorica je prepričana, 

da za učiteljevo profesionalnost ne zadošča le visoka stopnja strokovnosti, temveč tudi 

avtonomija, saj ena ni mogoča brez druge (Cvetek, 2005). 

 

R. Zuzovsky (v Marentič Požarnik, 2000) je za teoretično podlago svojega raziskovanja 

vzela stopnje razvoja ega. Z egom je tu mišljen sistem med seboj povezanih stališč, 

motivov, vrednot in teženj, ki so organizirani okoli pojma o sebi. Pri tem modelu gre za 

izhodišče, da poklicnega razvoja ne moremo gledati in obravnavati ločeno od 

siceršnjega osebnostnega razvoja oziroma dozorevanja. Poklicni razvoj, ki je 

zakoreninjen v celotni osebnosti, je namreč celovitejši in skladnejši kot tisti, ki ga 

omejujejo bolj zunanji mejniki, npr. leta službovanja ali napredovanje. 

 

M. Valenčič Zuljan (2001) meni, da je vsaka višja faza poklicnega razvoja bolj 

kompleksna in zahtevnejša. Nekateri vzgojitelji tej zahtevnosti zaradi različnih notranjih 

ali zunanjih razlogov niso kos, kar jih lahko ovira na poti poklicnega napredovanja. V 

razmerah, ki zahtevajo progresivno reševanje problemov, se lahko nekateri vzgojitelji 

zatečejo k zmanjšanju oziroma poenostavljanju problema, drugi vzgojitelji pa po 

razrešeni fazi preživetja ne napredujejo na višjo stopnjo profesionalnega razvoja, 

temveč se osredotočajo na metode poučevanja, ki tako postanejo cilj sam zase, 

namesto da bi jih vzgojitelj vključil v otrokovo napredovanje. Namesto da bi se vzgojitelj 

spopadel z bistvenimi problemi poučevanja in se ob tem tudi poklicno razvijal, lahko 

razvije različne načine prikrivanja in zmanjševanja problema ali pa umika iz 

problemske situacije. 

 

Vzgojiteljev profesionalni razvoj se razvija skozi vsa obdobja njegove poklicne poti in 

vključuje nenehno učenje. Ta proces vključuje vzgojiteljevo osebnostno in socialno 



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

16 

dimenzijo, s tem pa vzgojitelj napreduje v smeri kritičnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja. 

 

V nadaljevanju predstavljam model vzgojiteljevega profesionalnega razvoja po 

Berlinerju (Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007). Pri svojem delu se avtor naslanja na 

različne empirične raziskave, ki so bile narejene na vzorcu učiteljev začetnikov in 

izkušenih učiteljev ter opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj glede na kognicije, ki 

usmerjajo njegovo odločanje in ravnanje v razredu. Po Berlinerju se učitelj poklicno 

razvija od novinca preko učitelja začetnika, usposobljenega učitelja in uspešnega 

učitelja do eksperta (prav tam). To velja tudi za vzgojitelja, zato bom v nadaljevanju 

uporabljala besedo pedagoški delavec, ki zajema tako učitelja kot vzgojitelja. 

 

 Na začetku – v fazi pedagoškega delavca novinca (traja od enega do dve leti) je 

»posameznik osredotočen na pridobivanje nekaterih spretnosti poučevanja, za 

njegovo ravnanje pa sta značilni togost in nefleksibilnost. Spretnosti, ki si jih pridobi, 

so na ravni nekih splošnih receptov, zunaj širšega konteksta (npr. nikoli ne kritiziraj, 

vedno pohvali pravilen odgovor itd.)«. To obdobje za vsakega pedagoškega 

delavca predstavlja stopnjo razvoja, na kateri spoznava cilje svojega dela in 

značilnosti šolskih situacij ter pridobiva prve konkretne izkušnje s poučevanjem. 

 Za naslednjo fazo – fazo pedagoškega delavca začetnika (traja od dveh do treh 

let) je značilna »integracija posameznikovih izkušenj z verbalnim znanjem. Ko 

pedagoški delavec pridobi vpogled v razumevanje širšega konteksta (ko poveže 

prejšnja znanja in izkušnje ter posamezne sestavine v celoto), se epizodično znanje 

postopoma razvije v strateško«. Pedagoški delavec spozna, da pravila nimajo 

univerzalne vrednosti, ampak je pri odločanju pomembno poznati tudi kontekst 

(lastnosti otroka itd.). Pedagoški delavec v tej fazi, fazi pedagoškega delavca 

začetnika, še ni sposoben selekcionirati in ločevati bistveno od manj bistvenega in 

ponavadi tudi še nima razvitega poglobljenega občutka odgovornosti za svoja 

ravnanja, ki so rezultat premišljenega ravnanja in analiziranja razmer. 

 V fazi usposobljenega pedagoškega delavca (traja od treh do štirih let) 

pedagoški delavec »zavestno in premišljeno načrtuje svoje ravnanje, ki je 

usmerjeno k jasno postavljenim ciljem«. Pridobi si občutek, čemu mora dati 

prednost in kaj lahko zanemari, vendar pa v ravnanju še ni hiter in fleksibilen. Za 

svoja ravnanja čuti večjo stopnjo odgovornosti, pri tem pa svoje uspehe in 

spodrsljaje doživlja čustveno drugače in bolj intenzivno kot na začetku. 

 Naslednja faza, ki jo pedagoški delavec lahko doseže, ni pa nujno, je faza 

uspešnega pedagoškega delavca (po približno petih letih poklicnega delovanja), 

za katero je značilno, da začneta »od pedagoškega delavca ravnanja usmerjati 

intuicija in znanje«. Pedagoški delavec je še vedno analitičen in zelo premišljen pri 

odločanju, vendar pa je sposoben razmere pri dejavnostih analizirati intuitivno, 

vendar celostno, kar mu omogoča dokaj natančno predvidevanje in napovedovanje 

odločanja in ravnanja v razredu. 
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 Zadnjo fazo, fazo eksperta pa dosežejo le redki pedagoški delavci. Za eksperta 

je značilno, da je sposoben oblikovati optimalne učne razmere in spodbuditi otroke 

k najboljšim učnim rezultatom. Razmere dojema intuitivno in tudi njegovo odločanje 

v običajnih situacijah ni analitično. Analitično razčlenjevanje se pojavi le v 

problematičnih, neobičajnih in nepredvidljivih razmerah. Poučevanje in celostno 

ravnanje pedagoškega delavca v oddelku sta tekoča ter potekata brez vidnega 

napora. 

 

Berliner (prav tam) ocenjuje, da vsi pedagoški delavci ne dosežejo najvišje stopnje 

kompetentnosti, pomembno pa je, da se zavedamo, da tudi pedagoški delavci, ki 

dosežejo najvišjo stopnjo, v vsaki situaciji in na vseh področjih poklicnega dela ne 

delujejo na tej stopnji. Prvo leto poklicnega delovanja pedagoškega delavca 

predstavlja izredno pomembno obdobje v profesionalnem razvoju pedagoškega 

delavca in ima velik pomen za njegovo celotno poklicno kariero. Pomeni obdobje, ko 

se pedagoški delavec prvič loti vodenja oddelka in je zato usmerjen še zlasti na svoj 

položaj in vlogo ter na vprašanje »poklicnega preživetja«. Ena izmed ključnih skrbi 

pedagoškega delavca začetnika je, ali bo imel pregled in kontrolo nad situacijo v 

oddelku. Za to obdobje je značilna preobremenjenost z vprašanji o svoji 

usposobljenosti in ustreznosti oziroma poklicni primernosti. Odkriti poskuša značilnosti 

vrtčevske situacije in določiti svojo vlogo v njej ter predvideti in zadovoljiti pričakovanja 

drugih (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). 

 

M. Valenčič Zuljan (2001) meni, da je vsaka višja faza poklicnega razvoja bolj 

kompleksna in zahtevnejša. Nekateri vzgojitelji zahtevnosti zaradi različnih notranjih 

ali zunanjih razlogov niso kos, kar jih lahko ovira na poti poklicnega napredovanja. V 

razmerah, ki zahtevajo progresivno reševanje problemov, se lahko nekateri vzgojitelji 

zatečejo k zmanjšanju oziroma poenostavljanju problema, drugi vzgojitelji pa po 

razrešeni fazi preživetja ne napredujejo na višjo stopnjo profesionalnega razvoja, 

temveč se osredotočajo na metode poučevanja, ki tako postanejo cilj sam zase, 

namesto da bi jih vzgojitelj vključil v otrokovo napredovanje. Namesto da bi se vzgojitelj 

spopadel z bistvenimi problemi poučevanja in se ob tem tudi poklicno razvijal, lahko 

razvije različne načine prikrivanja in zmanjševanja problema ali umika iz problemske 

situacije. 

 

M. Valenčič Zuljan (2001) poudarja, da je vzgojiteljev profesionalni razvoj proces 

vseživljenjskega učenja, v katerem pomembno vlogo igra izkustveno učenje. Vzgojitelj 

se namreč uči ob prepoznavanju izzivov in ob zavestnem, razmišljujočem iskanju 

ustreznih odgovorov nanje. Življenjski izzivi lahko spodbujajo posameznikov razvoj, 

kolikšen bo, pa je odvisno od tega, kako se bo posameznik nanje odzval in koliko bo 

to celostno izkušnjo osmislil in predelal (povezal s svojimi predhodnimi izkušnjami in 

teoretičnimi spoznanji). Vendar pa poleg izkustvenega učenja ne smemo zanemariti 

vpliva teoretičnega izobraževanja, ki ima bistveno vlogo ne le v dodiplomskem 

izobraževanju, ampak v vseh fazah poklicnega razvoja. 
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Craft (1996, v Javornik Krečič, 2006) opozarja, da se je treba zavedati naslednjega: 

 posamezniki se težko razvijajo v statičnih vrtcih; 

 vrtci se ne bodo spremenili, če vzgojitelji ne bodo spremenili tega, kar delajo; 

 če se vzgojitelji profesionalno razvijajo samo individualno, ne bodo sposobni, da bi 

spreminjali vrtec; 

 včasih se vrtci spremenijo, vendar se z njimi ne spremenijo tudi vzgojitelji; 

 izobraževanje vzgojiteljev in njihov razvoj potekata kot neprekinjen proces skozi 

vso vzgojiteljevo kariero; 

 spreminjanje ni enkraten dogodek, temveč predstavlja stalni proces. 

 
Vzgojno-izobraževalni proces je, kot navaja Lučić (2007), vseskozi predvsem 

ustvarjalen proces, oblika vzgojiteljevega samoustvarjanja, v katerem je vzgojna 

dejavnost odvisna od njegove osebnosti in vzgleda ter je vredna toliko, kot je vreden 

vzgojitelj sam. Zato je toliko pomembnejše, da ima vzgojitelj začrtane smernice razvoja 

tako na osebnostni kot profesionalni ravni. 
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4 TIMSKO DELO 
 

V strokovni literaturi zasledimo veliko različnih opredelitev timskega dela. V pedagoški 

enciklopediji (1989, str. 446) je timsko delo v vzgoji in izobraževanju opredeljeno kot 

»oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na 

podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere namen je doseči 

skupne cilje«. 

 

4.1 OPREDELITEV TIMA 

 

Ljudje so se že od nekdaj povezovali v skupine, saj te predstavljajo temelj človekovega 

družinskega življenja, zaščite in bojevanja. Pri različnih avtorjih zasledimo navajanje 

opredelitev tima. 

 

Maddux (1992) meni, da je obnašanje skupin lahko popolnoma kaotično, lahko pa ga 

z organiziranjem povzdignemo do take stopnje, ki zagotavlja uspeh. Postaja tudi vedno 

bolj jasno, da so skupine najuspešnejše, če jih preoblikujemo v produktivnejše enote, 

ki jih imenujemo timi. 

 

Tim je namreč po besedah Kavčiča (1994, str. 154) »delovna skupina, sestavljena iz 

dveh ali več oseb, ki ima opredeljeno specifično delovno nalogo ali cilj; za izvedbo te 

naloge ali za doseganje tega cilja pa so člani tima skupno odgovorni na podlagi 

notranje samokontrole in vzpostavljanja posebne notranje klime, ki jo karakterizira 

visoka pripadnost skupnemu cilju, visoka kooperativnost in visoki delovni standard.« 

 

Bečaj (1995, str. 27) tim definira kot »poljubno število ljudi, ki jih povezuje prizadevanje, 

da bi dosegli skupni cilj. Da bi bili pri tem uspešni, se morajo medsebojno 

sporazumevati, oblikovati različne vloge ter z njimi povezane naloge, ustrezna pravila 

ravnanja, ki so splošna in veljajo za vse člane tima.« 

 

Praper (2001, str. 28) navaja, da je »timsko delo skupinsko delo samostojnih članov. 

Vsakdo ima specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene 

skupnemu cilju v okviru določene delovne naloge. Nihče ni nikomur podrejen ali 

nadrejen, vsakogar in vse skupaj pa obvezuje delovna naloga. Za pravi tim je značilno 

vzpostavljanje horizontalnih odnosov, ki temeljijo na jasni osebni in strokovni identiteti 

vsakega člana, a hkrati tudi na zmožnosti razumevanja drugačnosti vseh ostalih. Delo 

v timu tako združuje težko združljivi sestavini: zahtevo, da prevladujejo povezovalne 

sile in nujnost, da se ohrani ter uporablja specifična različnost članov. Relativna 

samostojnost in odgovornost članov terja od tima, da doseže raven, ko tudi različnost 

povezuje in ne razdvaja, saj le-ta širi obzorje spoznavanja in povečuje verjetnost 

učinkovite akcije.« 
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A. Polak (2009, str. 10) opredeljuje timsko delo vzgojiteljev kot tisto dodajanje, ko se 

»dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati 

usmerjata ali usmerjajo na iste otroke v okviru posamezne dejavnosti in cilje področij 

kurikuluma, znotraj ali zunaj igralnice. Timsko delo lahko poteka v eni ali več etapah, 

in sicer kot timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timska evalvacija. Pri timskem 

izvajanju timsko načrtovane dejavnosti je stik pedagoških delavcev z otroci hkraten in 

neposreden, pri timskem načrtovanju in timski evalvaciji pa se lahko nanje usmerjajo 

le posredno (v mislih, v diskusiji). Tim se oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti in 

z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posamezna vzgojiteljica 

zase ne bi mogla doseči. Skupni cilji so pri timskem delu v vrtcu vzgojno izobraževalne 

narave in prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju in učenju.« 

 

Vsak član v timu ima tudi svoje individualne cilji, ki pa jih mora prilagoditi skupnim 

ciljem vseh članov, saj le tako lahko skupaj dosežejo zastavljeni cilj, ki je uresničljiv le 

na podlagi sodelovanja in upoštevanja drug drugega. 

 

4.2 OBLIKOVANJE TIMA 

 

Oblikovanje ustvarjalnega tima je dolgotrajen in kompleksen proces razvoja 

medosebnih odnosov in dinamike vlog članov. Člani morajo biti za sodelovanje v timu 

izredno motivirani in zainteresirani. 

 

Medsebojna povezanost v timu se oblikuje tako, da si člani lahko izmenjajo različna 

mnenja, izkušnje, težave, pozitivne in negativne občutke ter povratne informacije o 

drug drugem. Oblikuje se tudi na skupnih ciljih in viziji, temelji pa na pozitivni 

soodvisnosti članov tima. Najintenzivneje se razvija, ko se člani tima ukvarjajo s 

posebnimi problemi in ko na zabaven način skupaj preživljajo čas. Nizka medsebojna 

povezanost se pojavlja v primeru, ko posamezniki pripadajo timu, vendar to članstvo 

zanje ni privlačno (Polak, 2009). 

 

Timsko delo je rezultat spoznavnega in čustvenega sovplivanja članov tima, zato je 

njegova uspešnost odvisna tako od miselnih, vedenjskih kot čustvenih medsebojnih 

vplivov med člani tima. Ker je tim neke vrsta socialna skupina, lahko strokovna 

spoznanja o timskem delu izpeljemo iz strokovnih in znanstvenoraziskovalnih 

utemeljitev s področja psihologije skupin (Polak, 2009). 

 

Po mnenju Lipičnika (1996) posamezniki, ki imajo podobne vrednote, stališča in 

interese, hkrati pa se razlikujejo po svojem znanju in izkušnjah, ustvarjajo stanovitne, 

uravnovešene, trdne in uspešne time. 

 

Pri sestavi tima moramo upoštevati tako homogenost in heterogenost kot tudi 

ravnotežje in skladnost. Brown (1994) meni, da je homogenost pomembna za razvoj 

občutka povezanosti med člani tima, heterogenost pa daje možnost, da vedno 
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obstajajo možnosti za uvajanje sprememb, poudarjena pa naj bo tista lastnost, ki bolje 

služi namenu oziroma cilju tima – spreminjanje ali medsebojna podpora. Skladnost in 

ravnotežje se kažeta v pravi izbiri članov, saj so pomembne razlike v starosti, spolu, 

socialnem statusu in izobrazbi. Nihče od članov se ne sme počutiti odrinjenega, saj je 

to podlaga za dobre odnose znotraj tima, ki dopušča odprto, svobodno komunikacijo 

in s tem predpogoj za uspešno delovanje. 

 

Reynolds (1994, v Polak, 2009, str. 32) med najpomembnejše medosebne 

(interpersonalne) procese v timu uvršča: 

 komunikacijo, ki se nanaša na to, kdo govori s kom, kdo koga podpira, kdo je in 

kdo ni aktiven udeleženec v komunikaciji; 

 proces odločanja, ki se nanaša na to, kako poteka iskanje možnosti, kako člani 

sprejemajo odločitev, kdo je udeležen v procesu odločanja in na kakšen način; 

 razporeditev moči in vplivanje, ki se nanašata na to, na čem temelji razporeditev 

socialne moči, kako se kažejo procesi vplivanja ter ali se spremljajo glede na čas; 

 obvladovanje konfliktov, ki se nanaša na to, kako člani tima rešujejo konflikte v 

zvezi z idejami, mnenji ter interesi; 

 procese v zvezi z naravo tima, ki se nanašajo na to, kako se kaže pripadnost članov 

v timu, ali so sprejete in upoštevane določene norme vedenja, katere vloge in 

pravila so razviti. 

 

Maddux (1992) opozarja, da morajo člani tima vedeti, zakaj je tim potreben, kakšno 

nalogo morajo skupaj opraviti in kdo vse mora biti vključen za dobro delo tima. Če ta 

vprašanja niso razčiščena, lahko pride do užaljenosti in trenj med člani. Sami 

pričakujejo, da vodje timov poznajo pravilno usmeritev, ki ji je treba slediti, in da vedo, 

kako bodo koordinirali delo z drugimi skupinami, da bi dosegli svoje cilje. Da pa bi 

vodje to nalogo lahko dobro opravili, morajo načrtovati.  

 

Načrtovanje je razmišljanje, ki naj bi bilo opravljeno pred začetkom dela in naj bi 

vsebovalo naslednje prvine (Maddux, 1992): 

 razčlenjevanje potreb ustanove za timske namene in cilje ter določitev; 

 opis in razlaga ciljev tima; 

 zasnova izvedbe tako, da se raziščejo vse alternativne možnosti in izberejo tisti 

ukrepi, ki vodijo do uspešnih rezultatov; 

 določitev potrebnih sredstev za doseganje ciljev (ljudje, čas, material, pripomočki) 

in zagotovitev, da so res na razpolago; 

 določitev časovnega okvira in končnih datumov za izvedbo dela; 

 določitev načina merjenja rezultatov oziroma evalvacije. 

 

Člani v timu so medsebojno odvisni in vedo, da s skupno vzajemno pomočjo lažje 

dosegajo zastavljene cilje. K uspešnosti prispevajo z izvirnostjo, talentom in znanjem 

ter se pri delu ne skušajo osebno okoristiti na račun drugih. 

 



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

22 

Za uspešno uvajanje in razvijanje timskega dela se morajo posamezniki zavedati 

pestrih psihosocialnih, komunikacijskih, pedagoških ter drugih razsežnosti. Tako lahko 

s spoznavanjem različnih timov razširjajo možnosti in načine timskega dela, z analizo 

strukture in vlog v timu zagotavljajo večjo učinkovitost tima, z vzpostavljanjem odprte 

komunikacije in pravil v timu oblikujejo primerne odnose, z upoštevanjem priporočljive 

velikosti tima in časovnega dejavnika pa prispevajo k bolj usklajenem delu tima. 

 

4.3 RAZVOJ TIMA 

 

Potek oblikovanja in razvoja tima je ključnega pomena za vsak tim, ki se začne s prvim 

srečanjem članov tima in z vsakim nadaljnjim samo še izpopolnjuje.  

 

A. Polak (2009) navaja, da poznamo več različnih modelov oblikovanja in delovanja 

tima, med katerimi lahko najdemo podobnosti in razlike. Različnim modelom je skupno, 

da je v oblikovanju in razvijanju tima mogoče prepoznati več obdobij, ki jih različni 

avtorji različno poimenujejo, kot na primer stopnje, faze, stadiji. 

 

Strokovnjaki s področja timskega dela se najpogosteje sklicujejo na ameriškega 

psihologa Tuckmana, ki se je ukvarjal z razvojem tima in je opredelil štiri stopnje. Menil 

je, da morajo vsi timi nujno skozi vse štiri stopnje razvoja, da bi bili kot timi uspešni in 

če hočejo doseči stopnjo zrelosti. Posamezne stopnje si vedno sledijo v natančno 

določenem zaporedju, trajanje posamezne stopnje pa ni vedno enako, ampak je 

odvisno od posameznega tima (Polak, 2009).  

 

Osnovne značilnosti posameznih stopenj so (Reynolds, 1994; Robbins in Finley, 1995, 

v Polak, 2009): 

 stopnja oblikovanja tima (ang. forming): zanjo so značilni oblikovanje skupine ljudi 

v tim, odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi, medsebojno spoznavanje članov ter 

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim. 

 stopnja nasprotovanja (ang. storming): tu so značilni pojav podskupin in s tem 

povezanih problemov ter naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik 

znotraj tima. 

 stopnja sprejemanja pravil (ang. norming): zanjo so značilni sprejemanje in 

utrjevanje vlog v timu, utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu, 

razvijanje sodelovalnega duha, zavedanje dogajanja in doživljanja v timu ter prosto 

izmenjevanje informacij. 

 stopnja izvajanja (ang. performing): tu pride do odpravljanja konfliktov, usmerjanja 

energije v nalogo, tim postane visoko učinkovit, saj opravlja kakovostno delo in 

sprejema dobre odločitve, poleg tega pa se med člani tima pojavi tudi pozitivna 

soodvisnost. 

 

Proces stabilizacije in začetnega prilagajanja zahteva čas in tim mora preiti skozi 

določene faze. Rot (1983) navaja naslednje faze: 
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 faza preizkušanja, v kateri se oblikujejo medsebojni odnosi med člani, ki razdelijo 

vloge in določijo pravila, 

 faza konfliktov, 

 faza razvoja povezanosti (kohezivnosti), 

 faza stabilnosti, v kateri se medsebojni odnosi utrdijo, člani svoje delo opravljajo 

učinkovito in uspešno rešujejo morebitno nastale težave. 

 

Tudi Praper (2001) poudarja, da uspešen tim ne nastane čez noč, ampak se 

postopoma oblikuje do največje učinkovitosti. Navaja, da se najprej pojavi raven 

odvisnosti, za katero so značilna čustva tesnobe, saj nihče ne ve, kaj drugi pričakujejo 

od njega. Ta negotovost sproži potrebo po avtoritarnem vodji. Na prvi pogled se tako 

zmanjša negotovost članov, skupina pa si s tem zapre tudi pot na višje razvojne ravni, 

saj vodja moč uporablja predvsem za vzdrževanje na doseženem položaju. Ko pa se 

pokaže možnost, da se tudi drugi člani lahko potegujejo za kak položaj v skupini, se 

razvoj tima lahko nadaljuje na naslednji ravni. Ta se kaže kot merjenje moči med člani 

skupine. Ta boj poteka hkrati po vertikali (močnejši – šibkejši, nadrejeni – podrejeni, 

vodilni – vodeni) in po horizontali. Člani se na začetku povezujejo v težnji po varnosti, 

sčasoma pa tudi iz želje po sodelovanju. Bojazni in negotovosti se tu lahko pridružita 

še nestrpnost in rivalstvo. Kadar ni dovolj skupnih interesov, je skupina lahko zelo 

ranljiva in lahko hitro razpade, zato je treba določiti osnovna pravila, kar spet lahko 

vodi v lažno predstavo o enakosti in vzbuja odpor do različnosti. Temu sledi logično 

nadaljevanje – oblikovanje skupine kot celote. Meje med člani izginjajo, vsi se 

doživljajo enake, posledično pa se tudi oži prostor za različnost. Skupina je 

konzervativna, če ne dovoljuje sprememb in drugačnosti, zato jo lahko zapustijo tudi 

najbolj sposobni in ustvarjalni člani. Skupina, ki preživi fazo poudarjanja enakosti in 

enoumja, si lahko ustvari možnosti za prehod v četrto fazo, kjer skupine ne vodijo več 

čustva in individualni interesi. 

 

Moč ji daje skupna usmeritev na osnovne delovne naloge in premišljeno upoštevanje 

različnosti članov za doseganje rezultatov. Koraki oblikovanja učinkovitega tima, ki bi 

jih lahko opredelili tudi kot pogoje, pomembne za delovanje tima, pa so (Chivers, 1995, 

v Polak, 2009): 

 postavljanje jasnih ciljev: cilji morajo biti pozitivno naravnani, jasno formulirani, 

časovno opredeljeni ter z merili za uspešno izvedbo; 

 vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije: komunikacija mora biti dvosmerna, 

odprta, besedna in nebesedna, vključevati pa mora tudi aktivno poslušanje ter 

poznavanje in razumevanje; 

 analiziranje dogajanja: tu gre za analizo razlik med posamezniki, analizo 

individualnih interesov ter ozaveščanje razlik v zaznavanju; 

 spremljanje dela in odpravljanje težav: srečanja morajo biti redna, prisotni pa 

morajo biti tudi povratne informacije, sprotno odpravljanje težav, izmenjava 

izkušenj, analiza kritičnih dogodkov ter učenje iz napak; 
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 zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, kot so čas, denar, prostor, potrošni 

material ter tehnična sredstva; 

 motiviranje članov tima: člani tima morajo imeti interes in vizijo za uspešno 

doseganje ciljev, znati morajo prevzemati odgovornost, za kar morajo biti tudi 

ustrezno nagrajeni; 

 občutki varnosti in ustvarjalnost. 

 

A. Polak (2009) navaja, da se v zvezi s timskim delom pogosto omenja osebna 

naravnanost, ki naj bi posameznika v njegovih prepričanjih, zaznavanju in vodenju 

usmerjala k individualizmu ali h kolektivizmu (sodelovanju z drugimi), izvor te 

naravnanosti pa naj bi bila najpogosteje družinska vzgoja in življenjsko okolje. Vsak 

posameznik in vsaka družba sta tako lahko bolj naravnana k individualizmu, kjer so 

poudarjeni pomeni in interesi posameznika, ne glede na skupnost, ali h kolektivizmu, 

kjer posamezniki svoje vedenje prilagajajo skupnim ciljem in pričakovanjem skupine. 

Vendar pa ne smemo vsake individualnosti v timu šteti kot slabe, saj prispeva tudi k 

sprejemanju individualnosti ostalih članov tima, samospodbudi, lastni odgovornosti ter 

neodvisnosti, kolektivizem pa lahko po drugi strani zmanjša možnosti za uvajanje 

sprememb, pripomore k nastajanju namišljenih skupnih rešitev in dvomov ter 

»skupinskemu mišljenju«. 

 

Strokovni delavki oziroma člana v timu se med seboj povezujeta najprej zato, da 

vzpostavita potrebo po varnosti, kasneje pa se razvije tudi želja po sodelovanju. Ko se 

tim začne oblikovati kot celota, izginjajo meje v odnosu med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice. Motivacijo in večjo učinkovitost pa jima dajejo skupna usmeritev, naloge 

ter cilji, povezani z napredovanjem otrok. 

 

4.4 PRAVILA TIMSKEGA DELA 

 

Za uspešno in učinkovito delo vsakega tima so po mnenju A. Polak (2001) potrebna 

določena pravila, pri katerih upoštevanje spodbuja medsebojno povezanost članov. 

Pravila tima ne morejo biti postavljena od zunaj (vodstva vrtca, vladnih ali 

izobraževalnih institucij), saj bi to lahko zanikalo osebnostne, strokovne, situacijske in 

druge posebnosti konkretnega tima. Pravila, ki naj bi uravnavala delo članov tima, 

morajo biti oblikovana z upoštevanjem vseh specifičnosti posameznega tima in z 

doseženim soglasjem vseh članov tima. Zato mora vsak tim oblikovati t. i. »interni 

pravilnik timskega dela«, zlasti če se tim oblikuje na novo in se člani med seboj premalo 

poznajo. Proces oblikovanja pravil timskega dela je tako za posamezne člane kot za 

tim dolgoročno zelo koristna izkušnja, saj je njen cilj oblikovati interna pravila vedenja 

v timu, ki z aktualnostjo vsebine zagotavlja pestre kognitivne, motivacijske, čustvene 

in komunikacijske procese. Pravila se sprejmejo kot veljavna le ob soglasju vseh 

članov tima. 
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Norme oziroma pravila lahko razdelimo na štiri kategorije (Argyle, 1983, v Polak, 2009, 

str. 57): 

 »norme, ki se nanašajo na delo skupine ali delovnega tima: spoštovanje ali 

nespoštovanje norm vpliva na doseganje skupinskega cilja in na nagrajevanje 

posameznikov; 

 norme, ki določajo način interakcije v timu: omogočajo predvidevanje, preprečujejo 

konflikte in zagotavljajo pravično delitev ugodnosti; 

 norme, ki določajo stališča in prepričanja: pravilnost prepričanj pa se presoja bolj 

po medsebojni skladnosti kot po ujemanju z resničnostjo; 

 norme, ki določajo oblačenje, pričesko in druge vidike videza, kar omogoča jasno 

identiteto.« 

 

Pri timskem delu lahko določimo prisotnost vseh štirih navedenih vrst norm oziroma 

pravil. V vse štiri točke lahko oblikujemo tudi pravila, ki so značilna za socialne odnose, 

ki vključujejo tudi prijateljstvo. To so pravila o medsebojni izmenjavi (čustvena 

podpora), pravila o intimnosti (medsebojno zaupanje), pravila o medsebojnem 

usklajevanju (spoštovanje zasebnosti) in pravila o medsebojni zaščiti v odnosu do 

tretje osebe (Argyle, v Polak, 2009, str. 57). 

 

Pravila delimo na formalna in neformalna, ki so med seboj povezana s formalnimi in 

neformalnimi vlogami članov in se med seboj prepletajo. Lahko so napisana 

(eksplicitna) ali nenapisana (implicitna). Glede na pravila lahko tudi skupine delimo na 

formalne in neformalne. Pri formalni skupini napisna pravila jasno določajo dolžnosti 

in obveznosti, za nespoštovanje pa so predvidene kazni (Polak, 2009). 

 

Skupinska pravila se lahko oblikujejo na več načinov, se pravi s sprejetjem že prej 

oblikovanih pravil, z dogovorom s člani tima, lahko pa se oblikujejo iz podobnih 

interesov in pogledov. 

 

4.5 KOMUNIKACIJA V TIMU 

 

Osnovno orodje za sporazumevanje v timu je komunikacija, ki omogoča medsebojno 

socialno interakcijo znotraj tima in povezanost tima z njegovim socialnim okoljem. 

 

»Latinska beseda communis pomeni skupen, imeti nekaj skupnega – gre za 

ustvarjanje skupnega razumevanja, skupne izkušnje med ljudmi; beseda 

communicare pa pomeni posvetovati se, razpravljati, sodelovati, deliti, vprašati za 

nasvet, pomeni sporazumevanje med ljudmi s pomočjo izmenjave sporočil« (Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2007, str. 45). 

 

Temeljni pogoj za delovanje tima je medsebojno komuniciranje vseh članov. 

Komunikacija je nosilec vseh socialnih dogajanj. S komunikacijo tim analizira težave, 

sprejema odločitve in usklajuje delo posameznikov v timu na poti do skupnega cilja. 
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Poleg tega komunikacija tudi omogoča, da tim spozna in reši svoje notranje težave. 

Pretrgana ali ovirana komunikacija ogroža storilnost in obstoj tima. Da bi tim lahko 

ustrezno in ob zmerni porabi energije dosegel skupni cilj, potrebuje odprto, spontano 

komunikacijo, ki je ne sme motiti niti različna hierarhična raven posameznikov, niti meje 

posameznih organizacijskih enot (Lipičnik in Mežnar, 1998). 

 

Večina komunikacije znotraj tima poteka na timskih srečanjih, člani tima pa lahko med 

seboj komunicirajo tudi med timskim poučevanjem. Komunikacija v timu naj bi 

odsevala aktivnost in dogajanje v timu in omogočala primerno izmenjavo informacij 

med člani tima in okoljem. Zagotavljala naj bi tudi povratne informacije o njegovem 

delu (Polak, 2009, str. 51). 

 

Za uspešno delo v timu je pomembna odprta, iskrena in vzajemna komunikacija, pri 

kateri posamezniki poslušajo drug drugega. Komunikacija je pomembna v vseh treh 

etapah timskega dela. Člani uporabljajo odprto in konstruktivno komunikacijo, ki je 

namenjena reševanju ovir, nikakor pa ne za napad na posameznikovo osebnost. Člani 

se konfliktom ne izogibajo, ampak jih diskutirajo in sproti rešujejo. S kakovostno 

komunikacijo skrbijo za sproščeno vzdušje, s tem pa se posamezniki ne bojijo izražati 

svojega mnenja in podajati svojih idej, saj vedo, da jih bodo drugi podprli oziroma 

sprejeli (prav tam). Za komunikacijo v timu veljajo splošna pravila in oblike 

komuniciranja, saj ima najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju zaupnega in odprtega 

timskega okolja, ki je glavni pogoj za učinkovit tim. Učinkovit tim je prepoznan po tem, 

da člani aktivno poslušajo in želijo razumeti različne poglede ter imajo spoštljiv odnos 

do izrečenega. Pri neučinkovitem timu pa je komunikacija izražena z nenehnim 

tekmovanjem za besedo, s prekinjanjem drug drugega, z vzporednim pogovorom in 

klepetanjem med govorjenjem drugih članov tima in z neverbalnim nestrinjanjem ali 

celo posmehovanjem (prav tam). 

 

V kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, naj bo način komunikacije odrasle osebe 

zgled prijetne in vljudne komunikacije, naj bo odrasla oseba v vrtcu uvidevna, 

ljubezniva in pozorna do otrok, naj prevladuje delo z otroki in med otroki, naj otroke 

usmerja, vendar ne direktivno, naj jim prisluhni, naj dopušča njihovo izvirnost in 

spodbuja ter omogoča sodelovanje. 

 

Komunikacija v timu naj bi obsegala (Chivers,1995, v Polak, 2009, str. 51): 

 »dajanje in sprejemanje informacij ali napotkov v zvezi s konkretnimi nalogami; 

 dajanje dodatnih informacij drugim članom tima glede na njihove potrebe in želje; 

 spraševanje drugih po dodatnih informacijah, ki širijo razumevanje vsebinske 

diskusije; 

 sprejemanje različnih informacij, ki niso vezane na naloge tima; 

 povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom in delom 

kolegov v timu; 

 spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu.« 
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Neverbalno komunikacijo »interpretirajo« tudi otroci, zato je tako zelo pomembna. 

Seveda pa se izraža tudi v odnosu med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, kar 

spet pripelje do otroka in njegovega občutenja tega odnosa.  

 

A. Polak (2009) navaja, da se v timu sporazumevajo verbalno in neverbalno; 

neverbalna komunikacija ima posebno nalogo pri sporazumevanju članov med timskim 

poučevanjem, verbalna komunikacija pa je bolj namenjena otrokom. Z neverbalno 

komunikacijo člani tima izražajo svoja čustva ter odnos do izrečenega ali 

neizrečenega. Če verbalna in neverbalna komunikacija pri posamezniku nista 

usklajeni, prej verjamemo neverbalnemu sporočilu, saj ga težje nadzorujemo.  

 

Štiri elementi komunikacije v timu so: 

 govorjenje kot sporočanje lastnih idej, mnenj, predlogov; 

 poslušanje lastnega govorjenja kot reflektiranje govorjenja; 

 poslušanje kot poslušanje idej, mnenj, predlogov in 

 poslušanje lastnega poslušanja kot reflektiranje lastnega poslušanja, razmišljanja 

(Polak, 2009). 

 

Tudi nekomuniciranje v timu je komunikacija, ki ima močan čustven naboj. 

Komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik. Watzlawick (1982, v Polak, 1999) meni, 

da prvega predstavljajo izrečene besedne zveze in povedi, odnosni pa se izraža z 

načinom povedanega (barva in višina glasu, umirjenost/razburjenost itd.). Naravo 

odnosov pa določa šele razumevanje komunikacije, in ne namen ali vsebina 

sporočenega. To je ponavadi tudi najpogostejši vzrok za konflikte ali komunikacijske 

težave tima. Komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik. Poleg vsebinskega in 

odnosnega vidika pa poznamo še vplivni in osebni vidik (Brajša, 1993, str. 22). Pri 

vplivnem je pomembna komponenta vpliva na vedenje prejemnika, ki »je lahko 

neposredna ali posredna, uspešna ali neuspešna, prikrita ali odkrita ter paradoksna«, 

pri osebnem vidiku pa gre za odkrivanje sebe, svoje osebnosti v sporočilu. 

 

A. Polak (1999) loči tudi med konstruktivno (gradi odnose v timu) in destruktivno (ruši 

odnose v timu) komunikacijo. Včasih se član tima niti ne zaveda svoje destruktivnosti, 

poleg tega pa je lahko njen vzrok skrit kje drugje, in ne v timskem delu. Če sam ni 

dovolj refleksiven, da bi zaznal to destruktivnost, je prav, da ga drugi člani tima na to 

opozorijo, saj je dobra komunikacija osnova učinkovitega timskega dela.  

 

Na konstruktivno ali destruktivno komunikacijo v timu vplivajo tudi štirje osnovni tipi 

medosebnih odnosov, in sicer (Brajša, 1993, str. 44): 

 »Komunikacija 'ali jaz ali ti', za katero je značilno medosebno rivalsko tekmovanje 

ter boj za nadvlado in moč. Značilno je, da se noben od sogovornikov ne more 

motiti. 

 Pozicijsko fiksirana komunikacija 'jaz in ti', za katero je značilna toga 

komplementarna komunikacija, kjer je eden vedno fiksiran 'zgoraj', drugi pa 
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'spodaj'. Vlogi in poziciji sogovornikov sta tu fiksirani, vsebina komunikacije pa ni 

pomembna. 

 Skrita komunikacija 'jaz nad tabo', kjer gre za skrito dirigiranje. Gre za 

metakomplementarno komunikacijo, kjer je prvi pravzaprav drugi in drugi prvi. 

 Komunikacija 'tako jaz kot ti' pa je komunikacija, kjer se sogovornika svobodno in 

izmenoma dopolnjujeta. Pomembni sta vsebina komunikacije ter odnosi med 

člani.« 

 

Kristančič in Ostrman (1999) menita da je notranja komunikacija ključ medosebnih 

komunikacij. To je komunikacija, ki se odvija znotraj posameznika, še preden 

posreduje sporočilo drugim. S pomočjo notranje komunikacije prenašamo sporočila 

znotraj nas samih in je ključ vseh medosebnih komunikacij. Neustrezna komunikacija 

nas usmerja le v delno, površno ali neustrezno komunikacijo. 

 

Pogoji za dobro komunikacijo so: strpnost, spontanost, čustvena toplina, spoštovanje 

in iskrenost. 

 

Za komunikacijo v zelo učinkovitem timu pa je po mnenju A. Polak (2009) značilno, da 

člani tima aktivno poslušajo in želijo razumeti različne poglede (v ta namen postavljajo 

vprašanja, s katerimi pridobivajo dodatne informacije) ter imajo spoštljiv odnos do 

vsega izrečenega. 

 

Komunikacijski zapleti so najpogostejši razlog za konflikte med člani tima ter za timsko 

neučinkovitost. A. Polak (2009) meni, da mora vzorec komunikacije v timu upoštevati 

komunikacijska načela, in sicer: 

 mnenja in ideje izražamo jasno in strnjeno; 

 tišino, ki ni povezana z aktivnostjo, prekinemo; 

 šibkejše člane tima v komunikaciji zaščitimo. 

 

Brajša (1993) navaja, da sogovornike poslušamo s štirimi ušesi: 

(1) uho za osebo pošiljatelja sporočila; vedno nas namreč zanima, kdo nam pošilja 

sporočilo; 

(2) uho za vsebino sporočila; želimo slišati in razumeti, o čem se govori; 

(3) uho za odnos pošiljatelja do sprejemnika sporočila in do sporočila; sprejemnik je 

usmerjen na to, kako pošiljatelj z njim govori in kako se do njega vede; 

(4) uho za vplivnost sporočila; sprejemnik se sprašuje, kako se odzvati na sporočilo, 

kaj narediti. 

 

V večini smo usmerjeni samo na vsebino sporočila, pri tem pa se ne zavedamo, da je 

vsebina sporočila odvisna od pošiljateljeve osebnosti in njegovega odnosa do 

sprejemnika sporočila ter sporočila samega. Pri komuniciranju pogosto naletimo na 

ovire, ki nam preprečujejo učinkovito komunikacijo. Odgovornost za dobro 
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komunikacijo nosi prav vsak član tima, zato je pomembno, da se strinjajo glede 

predstave o tem, kakšna sploh je dobra komunikacija v timu (Polak, 1999). 

 

Rečemo lahko, da je oseba sama neposredni vir lastnega obnašanja in doživljanja. Na 

naše obnašanje pa vplivajo tudi dražljaji in pobude iz okolja, še posebej drugi ljudje. 

Kako bomo to doživljali in kako se bomo obnašali v določeni situaciji, je odvisno od 

naših značilnosti, hkrati pa je od situacije odvisno, ali se bo določena osebna značilnost 

pokazala ali ne (Musek, 1999). 

 

Človek, njegova osebnost in način komuniciranja se prepletajo in so v nenehni 

vzorčno-posledični zvezi. Pogoj za razvijanje učinkovitega komuniciranja z drugimi in 

z okoljem je dobro komuniciranje s samim seboj, kar pomeni, da se moramo najprej 

naučiti prepoznati svoje osebnostne značilnosti, vrednote, čustva in čustvene reakcije, 

svojo naravnanost, samopodobo in druge komunikacijske potenciale. To je tudi pot do 

boljšega razumevanja osebnosti drugih ter njihovega načina mišljenja, vedenja in 

sporočanja. Razvijali naj bi komunikacijske poti, preko katerih posredujemo jasne in 

spoštljive informacije, se dogovarjamo, rešujemo težave in delujemo v korist vseh 

udeležencev (Car Drlje, 2006). 

 

Zavedati se moramo, da s svojo osebnostjo in samopodobo pomembno vplivamo na 

način komuniciranja s seboj, z drugimi in s svetom. Razviti moramo spoštovanje in 

spoštovanje drugih, saj sta to osnovna pogoja za razvoj avtonomne osebnosti, 

uspešne medsebojne komunikacije in splošne kulture komuniciranja. S pozornim 

poslušanjem in opazovanjem bolje spoznamo sogovornika in razumemo druge ter 

izboljšamo svoje komunikacijske veščine in sposobnosti (prav tam). 

 

Na razvoj človekove osebnosti in na njegove komunikacijske sposobnosti vpliva več 

različnih, prirojenih in s socializacijo pridobljenih dejavnikov. Gre za vidne in prekrite 

potenciale posameznika. Njihovo prepoznavanje nam pomaga pri oblikovanju in 

doseganju ciljev na področju osebnega in poklicnega razvoja (prav tam). 

 

Učinkovita komunikacija je pomembna za uspešno delovanje tima, saj le tako lahko 

razumemo drug drugega, si zaupamo, izražamo svoja čustva in ideje, pri tem pa nas 

ni strah, da bi se napačno razumeli ali pa nestrinjanje izražali s posmehom. Moramo 

pa se zavedati, da je vsak posameznik in da lahko stvari vidi drugače, iz svojega 

zornega kota. Potrebni so dogovori, pogovori in prilagajanje, saj le tako lahko pridemo 

do skupnih ciljev. 

 

4.6 OVIRE IN KONFLIKTI V TIMU 

 

Komunikacijski procesi v timu ne potekajo vedno gladko, tekoče, ampak se včasih tudi 

zapletejo. Ne moremo vedno pričakovati, da bo vse potekalo brez zapletov ali ovir, da 
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se bodo vsi člani lahko prilagodili, pogovorili, dogovorili ter da bodo do ciljev prišli brez 

ovir. Tako lahko med člani tima pride do konflikta. 

 

Maddux (1992) navaja, da je konflikt lahko »zdrav« ali »nezdrav«. Nezdrav postane, 

če se izogibamo njegovemu razreševanju ali če se ga lotimo z vidika zmagovalca ali 

poraženca. V timu se tako razvijejo nasprotja, komuniciranje se prekine, upade 

zaupanje in vzajemna podpora, kar lahko pripelje do sovraštva. Tim se razdeli, 

storilnost pa se zmanjša ali povsem preneha. Škodo v tem primeru je običajno zelo 

težko ali celo popolnoma nemogoče popraviti. Konflikt pa je lahko zdrav v primeru, ko 

povzroči, da nasprotne strani raziskujejo nove zamisli, preizkušajo svoje koncepte in 

mnenja ter širijo prostor svoji domišljiji. Če konflikt obravnavamo konstruktivno, lahko 

ljudi spodbudimo k večji ustvarjalnosti, kar pripelje do boljših rezultatov. 

 

Predvsem v začetnem obdobju, ko se tim šele oblikuje, se v njem lahko pojavijo 

številne ovire. A. Polak (2009, str. 117) identificira: 

 »organizacijske, kamor spadajo prostorski, kadrovski in časovni pogoji timskega 

dela ter razporeditev dela med člane tima; 

 nejasno definirane vloge, ki se navezujejo na zastavljene cilje tima, medsebojno 

zaznavanje vlog v timu, iz česar izhajajo tudi medosebna pričakovanja, zaupanje 

in občutki pripadnosti timu; 

 ovire v zvezi s statusom, ki jih prinaša nestvarno doživljanje statusa in strokovne 

kompetentnosti samega sebe in drugih; 

 komunikacijske ovire, ki se kažejo v napačno razumljeni verbalni ali neverbalni 

komunikaciji med člani; 

 medosebne ovire, kot so npr. nezaupanje med člani tima, osebnostna zaprtost 

posameznikov v timu in pomanjkanje empatije ter  

 osebnostne ovire, kot zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti 

posameznih članov tima, kar deluje na tim zelo destruktivno.« 

 

Jovan (1987, v Polak, 2009) navaja, da obstaja tako sprejemljiva kot nesprejemljiva 

vrsta načinov reševanja konfliktov v timu, kot slednje pa navaja: 

 izogibanje konfliktom s potlačevanjem nestrinjanja; 

 izstop iz tima (ob nestrinjanju z drugimi posamezniki zapusti tim); 

 prepričevanje (nagovarjanje člana, ki ima nasprotno ali drugačno mnenje od 

večine, naj se svojemu mnenju odreče in sprejme mnenje večine); 

 oblikovanje koalicije (člani tima ohranijo svoje drugačno mnenje in varujejo svojo 

neodvisnost, za dosego cilja pa celo zaobidejo težavo) in sklicevanje na avtoriteto 

(ob nestrinjanju se v timu pojavi težnja, da bi težavo rešila avtoritativna oseba). 

 

Konflikti imajo torej tudi pozitivne učinke, saj (Polak, 2009): 

 pomagajo pri spoznavanju težave in pri iskanju primerne rešitve; 

 preprečujejo stagnacijo dogajanja in mišljenja ter spodbujajo radovednost; 
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 lajšajo samospoznavanje (šele v odkritem soočenju z drugimi prihajamo do 

nekaterih spoznanj o sebi); 

 utrjujejo identiteto posameznika in tima; 

 se med reševanjem konfliktov gradi vzajemno zaupanje, ki poglablja odnos; 

 težave in konflikti izzovejo sposobnost dajanja in sprejemanja spoštljivih povratnih 

informacij (s tem izražamo, da želimo rešiti težavo), pri tem pa narašča stopnja 

intimnosti med člani tima; 

 pri vzajemnem reševanju konfliktov (vlaganje čustvenega, miselnega in fizičnega 

napora) govorimo o ustvarjalnih konfliktih in o ustvarjalnih rešitvah. 

 

Za konflikte, ovire in s tem neučinkovitost tima ne moremo najti le enega razloga, saj 

jih je običajno več in se med seboj prepletajo. Konflikti in ovire, ki nastajajo ob tem, so 

bistvenega pomena za razvoj in spodbujajo spremembe. S tem privedejo do 

zaznavanja težav in zavedanja razlik med posameznimi člani.  

 

Po mnenju A. Polak (2007) je najpogostejša težava pri timskem delu v vrtcu 

neujemanje članov tima. Pri tem gre za razliko med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice, če se razlikujeta glede na osebnost, prilagodljivosti in simpatičnosti. 

 

A. Polak (2009) meni, da timsko delo vzgojiteljev zaradi bogatih osebnih in 

medosebnih procesov spremljajo tudi različne težave, ovire ter konflikti. V vrtcu je 

timsko delo pogojeno z organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi ovirami. Drugi 

vidik ovir pa se pokaže, ko tim pri opravljanju nalog ni uspešen oziroma je neučinkovit. 

Razlogov je najpogosteje več in vsi so pogosto povezani.  

 

4.6.1 Razreševanje konfliktov 

 

Reševanje konfliktov je posebna vrsta reševanja težav, ki so medosebne narave in jih 

skušamo rešiti z odpravljanjem nesoglasij, nikakor pa ne smemo strmeti k temu, da 

zmagamo. 

 

Najboljša rešitev za odpravljanje težav je, da vsak ohrani lastne interese in tudi dober 

odnos. Razrešeni konflikt prinaša celo vrsto pozitivnih posledic, saj pripomore k temu, 

da ozavestimo težave in najdemo ustreznejše rešitve, spodbujajo spremembe, ter 

omogoča, da bolj spoznamo sebe in drugega ter poglobimo in obogatimo odnos. 

 

Konflikt, ki ni učinkovito razrešen zaradi izogibanja ali neuspešnih poskusov 

razreševanja, se pogosto ponavlja. Če konflikta ne razrešimo, lahko tvegamo 

poslabšanje vzdušja, upad komunikacije in slab odnos ter sčasoma njegovo prekinitev. 

V težjih primerih pa lahko nerazrešeni konflikti prispevajo tudi k nastanku duševnih ali 

psihosomatskih motenj.  
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Maddux (1992, str. 47) trdi, da izboljšanje rezultatov dela le lahko pričakujemo, kadar 

uporabimo skupinski način reševanja težav in k reševanju pritegnemo vse člane. 

»Člani si tedaj bolj prizadevajo sami pomagati pri iskanju najboljše možne rešitve, kot 

pa da bi zgolj vsiljevali svoje izključno mnenje o stvari. Vodja tima pri reševanju 

konfliktov sodeluje kot član in zanj veljajo enaka pravila. Uspešna rešitev, ki je plod 

timskega dela, pogosto na člane deluje veliko bolj učinkovito, kot pa rešitev, do katere 

bi prišli posamezniki sami.« 

 

Tabela 1: Stili reševanja konfliktov (Maddux, 1992, str. 58) 

STILI  ZNAČILNO VEDENJE ČLANA 

TIMA 

UTEMELJITEV 

IZOGIBANJE - Se ne upira.  

- Ignorira prave vzroke in gre 

mimo njih. 

-  Zanika, da so taki vzroki 

težava. 

Razlike so prevelike ali 

premajhne, da bi jih lahko 

premostili. Če poskusimo, lahko 

škodujemo odnosom v timu in si 

naredimo še več težav. 

PRILAGAJANJE - Strinja se z vsem.  

- Ne vztraja. 

- Sodeluje tudi na škodo 

osebnih ciljev. 

Ni vredno tvegati rušenja dobrih 

odnosov in harmonije v skupini. 

ZMAGA/PORAZ - Se upira.  

- Vztraja in je agresiven.  

- Mora zmagati za vsako 

ceno. 

Preživijo le najmočnejši. 

Preskusiti mora superiornost. 

Poklicno in etično je največkrat 

korekten. 

KOMPROMIS - Pomembno je, da vsi 

dosežejo osnovne cilje in 

ohranijo dobre odnose.  

- Je agresiven, toda 

sodeluje. 

Nič ni popolno. Obstaja več kot 

en način za rešitev težave. Da bi 

kaj dobili, moramo tudi nekaj 

žrtvovati. 

REŠEVANJE TEŽAV - Potrebe vseh so 

upravičene in pomembne. 

- Visoko ceni vzajemno 

pomoč.  

- Vztraja in tudi sodeluje. 

Ko vsi odprto pretehtajo vzroke, 

lahko preiščejo rešitev, ki je 

koristna za vse, ne da bi bil kdo 

deležen posebnih pravic. 

 

Chivers (1995, v Polak, 2009) priporoča, da odpravljanje konfliktov v timu vključuje 

naslednje korake: 

 razjasnitev značilnosti konflikta (kako se konflikt kaže); 

 analiza vplivov konflikta na skupno delo in dogajanje v timu; 

 analiza prednosti, ki jih bo timu prinesla rešitev konflikta; 

 vključitev vseh v konflikt vpletenih ljudi; 

 zagotavljanje aktivnega pristopa h konfliktom; različnim argumentom in mnenjem o 

konfliktu aktivno prisluhnejo vsi člani tima; 

 izražanje razumevanje za različne vzroke konfliktov; 
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 vključevanje zunanjih ljudi (drugih članov tima, svetovalnih delavcev, vodstva vrtca) 

v reševanje konfliktov, če se s tem tim strinja; 

 pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovalnih sprememb, povezanih z odpravo 

konflikta; 

 opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku, timu 

in vrtcu kot celoti. 

 

Za razrešitev konflikta je treba razumeti nastanek oziroma njegov izvor. Ena izmed 

številnih teorij bi bila, da konflikt nastane kot posledica boja med različnimi hotenji in 

željami ali kot ovira, da preprečuje, da bi hotenje uresničili (Lipičnik, 1998). Konflikti ne 

morajo nastati tam, kjer ni hotenj. 

 

Brajša (1993) pa med različne načine in metode reševanja konfliktov uvršča: 

 Metodo kompeticije – Prevladuje zadovoljevanje lastnih potreb, sodelovanja pa ni. 

Razvijejo se tekmovalnost, vsiljevanje podrejanja in uporabe sile. 

 Metodo ogibanja – Je dokaj pogosto ravnanje v konfliktnih situacijah. Na ta način 

se sicer izognemo neposrednemu spopadu, vendar je dolgoročno neproduktiven in 

škodljiv način reševanja konfliktov. Ogibanje konfliktov pripelje do tega, da ne 

zadovoljimo niti lastnih potreb niti ne pokažemo zanimanja za druge potrebe. 

 Metodo prilagajanja – Pri tej metodi prevladuje zanimanje za želje in potrebe drugih 

in s tem zanemarjanje lastnih potreb in želja. To ravnanje hitro pripelje do 

popuščanja, podrejanja želja in ciljev drugih in s tem zadovoljevanje njihovih potreb. 

 Metodo kompromisa – Pri tej metodi hkrati deluje zmerna potreba po 

zadovoljevanju lastnih potreb in želja ter zmerna želja zadovoljevati potrebe in želja 

drugih. Je klasična metoda popuščanja na obeh straneh z namenom delnega 

pridobivanja. 

 Metodo sodelovanja – Je idealna metoda reševanja konfliktov, ker zagotavlja 

resnično rešitev težave. To je metoda, pri kateri sta izredno prisotni obe potrebi; 

zadovoljevanje lastne potrebe in želja ter zadovoljevanje potreb in želja drugih. 

 

Metodo sodelovanja avtor (prav tam) poimenuje kot edini način resničnega reševanja 

konfliktov, saj pri preostalih deli težave ostanejo nerešeni. Bistvo metode sodelovanja 

je, da se člani tima s konfliktom soočijo, se odkrito pogovorijo, nato pa skupaj poiščejo 

najprimernejšo pot do rešitve konflikta. 
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5 TIMSKO DELO V VRTCU 
 

5.1 TIM V ODDELKU VRTCA 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je bil sprejet leta 1999 in predstavlja 

strokovno podlago za delo v vrtcih, je v pedagoško delo v vrtcu prinesel veliko 

sprememb. Ena od teh je timsko delo v vrtcu, kjer je drugačno vlogo pridobila 

predvsem pomočnica vzgojiteljice. Pred tem je bila v oddelku vrtca varuhinja, ki ni bila 

strokovna delavka, ampak je bila tehnična pomoč vzgojiteljici in se ni ukvarjala s 

strokovnim delom vzgoje otrok. 

 

Vsakodnevno timsko delo omogoča učinkovito izvajanje kurikuluma. Timsko delo gradi 

med odraslimi, ki so pomembni v življenju otrok, jih združuje, ko spodbujajo razvoj 

močnih plati otrok ter njihovih nastajajočih veščin in sposobnosti. Timsko delo odraslih 

je za otroke tudi vzor takega načina interakcij, ki temelji na sodelovanju, ustvarjalnem 

reševanju težav in osebnih pobudah (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

 

Tim v vrtcu sestavljata dve strokovni delavki – vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. 

V večini gre za dve strokovni delavki, zato bom v nadaljevanju uporabljala besedo v 

ženskem spolu: vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, čeprav s tem ne izključujem 

strokovnih delavcev moškega spola. 

 

Sta enakovredni partnerici v izvajanju celotnega kurikuluma. Njuno delo temelji 

predvsem na spoštovanju, enakopravnosti, izmenjavi izkušenj in mnenj, odprti 

komunikaciji in medsebojnem dopolnjevanju. Skupaj načrtujeta in si razdelita naloge, 

zastavita cilje, načrtujeta sklope, sodelujeta s starši ter se dopolnjujeta v šibkih in 

močnih področjih. 

 

Občasno pa so člani tima lahko strokovni delavci, kot npr. psihologinja, pedagoginja, 

specialna pedagoginja idr. Strokovni delavci se lahko povezujejo v širše time, kot so 

npr. timi enot, več oddelkov, projektni timi, celotni vrtec. 

 

Pedagoški tim v vrtcu lahko oblikujejo (Uradni list RS, št. 75/2005): 

 vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice (tim oddelka), 

 vzgojiteljice različnih oddelkov in stopnje izobrazbe (aktiv vzgojiteljic), 

 pomočnice vzgojiteljice (tim pomočnic vzgojiteljic), 

 vzgojiteljica in vzgojiteljica, 

 vzgojiteljica in svetovalna delavka, 

 vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in starši, 

 vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ene enote vrtca, 

 ravnateljica, organizacijska vodja, pedagoška vodja, svetovalna delavka, 

 vzgojiteljica in dijaki oziroma študentje na praksi v vrtcu. 
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Glavna področja dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice so določena z Zakonom 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter področnimi zakoni 

(https://zakonodaja.com/zakon/zofvi). Vzgojno delo poteka v oddelkih, ki so lahko 

homogeni, heterogeni ali kombinirani, v dveh starostnih skupinah. Po tem zakonu ima 

vzgojiteljica status strokovnega delavca. Skupaj z drugimi strokovnimi delavci opravlja 

vzgojno-izobraževalno delo, ki ustvarja možnost pogojev za razvoj in učenje 

posameznega otroka. Odgovorna je tudi za varnost otrok (Zore, 2008). 

 

A. Polak (2012, str. 17–18) ugotavlja, »da bistvo timskega dela v vrtcu naj ne bi bila 

točno določena struktura in organizacija dela, ampak prisotnost sodelovalnega učenja, 

skupnega načrtovanja, odprte komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Tim niso le 

posamezniki, ki le delujejo skupaj, ampak skupina, ki deluje enotno in celostno. Vsak 

tim je skupina, vsaka skupina pa ni tim, ampak se mora v to še izoblikovati. Timsko 

delo mora temeljiti na fleksibilnosti, skupnih ciljih in na timskih pravilih, prisotna pa 

mora biti strokovna svoboda članov tima.« Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta 

tim, saj delujeta v interakciji in delo koordinirata, da bi dosegli določene skupne cilje. 

Tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki delujeta na ravni oddelka v vrtcu, je v 

praksi največkrat poimenovan tudi kot tandem ali par. V nadaljevanju bom uporabljala 

besedo tim. 

 

Za tim je značilno, da je relativno trajen, saj je oblikovan za krajše ali daljše obdobje. 

Oblikuje se vsaj za eno ali več šolskih let, vsak član pa ima svojo vlogo. 

 

Člani tima se med seboj v stalni socialni interakciji, zato je zelo pomembna dobra 

komunikacija. Odgovornost za dobro komunikacijo prevzema vsaka oseba v timu. 

Trinajsto načelo Kurikuluma za vrtce (1999) vzgojitelje zavezuje in od njih zahteva: 

 timsko načrtovanje, 

 timsko izvajanje in 

 timsko strokovno izpopolnjevanje, ki se uresničuje med oddelki, znotraj vrtca, z 

drugimi vrtci in drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi ter drugimi 

institucijami. 

 

Uspešno delovanje timov je odvisno od klime v vrtcu in od medsebojnih odnosov. Za 

uspešno delo v timu je pomembno zaznavanje samega sebe in drugega. Pomembno 

je, da svojega člana v timu zaznavamo in sprejemamo brez predsodkov, gradimo 

medsebojno zaupanje ter odprto komunikacijo. A. Polak (2012) ugotavlja, da strokovni 

delavci v vrtcih nimajo dovolj specifičnega znanja s področja timskega dela, zato ga 

morajo v organiziranih skupinah usposabljanja nenehno nadgrajevati. Za kakovostno 

timsko delo v vrtcu pa kljub vsemu ni dovolj le strokovno znanje s tega področja, saj 

se timskega dela učinkovito učimo predvsem z izkušenjskem učenjem ob 

neposrednem timskem delu. Šele neposredno doživljanje izkušenj s timskim delom 

posamezniku omogoča pravi vpogled v prednosti in slabosti tega pristopa.  
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Vzgojitelj mora biti v prvi vrsti človek – human, objektiven, zaupljiv, strpen, 

razumevajoč in odgovoren. Ko govorimo o vzgojiteljici in vzgojiteljskem poklicu, 

mislimo predvsem na to, koliko je vzgojitelj vreden kot človek, kaj je v svojem življenju 

uresničil, katere vrednote so mu pomembne, kakšni so njegovi cilji in kaj vse bi rad 

dosegel.  

 

5.2 DELOVNE OBVEZNOSTI VZGOJITELJICE IN POMOČNICE 

VZGOJITELJICE 

 

Delo, ki ga opravljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, je opredeljeno v Zakonu 

v vrtcu (1996). Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske 

vzgoje pravi, da mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu, 

za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 

študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, 

ustrezne smeri. Vzgojitelj predšolskih otrok je lahko, kdor ima končan višješolski in 

visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja. Vzgojitelj je lahko tudi, kdor 

je končal univerzitetni študijski program in pridobil strokovni naziv profesor ali 

univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved 

in družboslovja ali visokošolski študijski program ali univerzitetni študijski program iz 

socialnega dela in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. 

Pomočnik vzgojitelja ima ustrezno izobrazbo, če je končal izobraževalni program 

srednjega strokovnega izobraževanja iz predšolske vzgoje ali zaključil četrti letnik 

gimnazije in opravil izobraževalni program poklicnega tečaja predšolska vzgoja (Bela 

knjiga, 2011). 

 

Delovna obveznost vzgojitelja obsega izvajanje neposrednega vzgojnega dela, 

izvajanje priprav na vzgojno delo in izvajanje drugega dela, dela v organih. 

 

Izvajanje neposrednega vzgojnega dela zajema izvajanje vzgoje in varstva v prvem in 

drugem starostnem obdobju, izvajanje programa v dnevnem in poldnevnem programu, 

izvajanje programa vzgoje in varstva otrok na zimovanju in letovanju. 

 

Izvajanje priprav na vzgojno delo zajema načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, 

vsebinsko pripravo za določeno časovno obdobje v skladu s programom za predšolske 

otroke, dnevno pripravo na neposredno delo z otroki in starši, ki vsebuje vrsto 

dejavnosti, način ponudbe materialov in organizacijo prostora, delo s starši, 

sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v zavodu, vodenje dnevne prisotnosti otrok 

po programih, vodenje dnevnika dela s podatki o življenju in delu v oddelku 

(https://zakonodaja.com/zakon/zvrt). 
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41. člen Zakona o vrtcih govori o obveznostih vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja:  

 Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovaje in 

izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in 

dela v vrtcu. 

 Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri 

načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanju drugih 

nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo 

določenega polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki obsega 

30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko 

(https://zakonodaja.com/zakon/zvrt). 

 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje opisuje dela in naloge za vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja (Uradni list RS, št. 

75/2005, 82/2005: 30–33): 

 

Vzgojitelj – vzgojitelj defektolog, vzgojitelj ali vzgojitelj predšolskih otrok opravlja dela 

in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi 

vodstva zavoda, zlasti pa: 

 poleg opravljanja dela vzgojitelja v oddelku načrtuje, usklajuje, organizira delo  v 

enoti;  

 sodeluje s strokovnimi delavci znotraj zavoda in v aktivih enote in zavoda ter po 

potrebi z zunanjimi strokovnimi in svetovalnimi službami;  

 analizira stanje v oddelku (začetna evalvacija);  

 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova 

evalvacija, priprave);  

 analizira in vrednoti svoje lastne postopke;  

 spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje;  

 strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v 

oddelku;  

 vodi in povezuje delo vseh zaposlenih v enoti, v okviru načrtovanega vzgojnega in 

drugega dela;  

 vodi in ureja dokumentacijo za enoto in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o 

delavcih in otrocih v enoti za potrebe zavoda;  

 spremlja delo zdravstveno-higienskega področja, področja varstva pri delu in 

požarnega varstva;  

 razvija zavod z vidika uvajanja novosti na pedagoškem in organizacijskem področju 

ter na področju poslovanja;  

 se izobražuje za svoje področje dela (seminarji, posveti, strokovne delavnice in 

ogledi, literatura);  
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 se sproti strokovno izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP1; 

 opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi ter po navodilih ravnatelja 

in dogovorih z njim. 

 

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok opravlja dela in naloge, določene s predpisi, 

letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda, zlasti pa: 

 sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo; 

 sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela; 

 sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši; 

 sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu; 

 sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji); 

 sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj; 

 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova 

evalvacija); 

 pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok; 

 vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu 

ter oblačil in obutve otrok; 

 opravlja druga dela v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega procesa; 

 sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega; 

 sodeluje v strokovnih organih vrtca; 

 sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem; 

 vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje 

dela; 

 pomaga vzgojitelju pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov ipd.; 

 pomaga vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in 

človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca; 

 pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira zavod;  

 opravlja druga dela, po katerih potreba se pojavlja občasno ali nepričakovano; 

 dela v inventurnih komisijah; 

 dela v strokovnih organih in strokovnih skupinah; 

 se sprotno strokovno izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP; 

 vzdržuje pribor, posodo, delovne stroje in prostore; 

 sodeluje z vzgojiteljem pri izvajanju varstvenega in drugega dela v skupini; 

 po potrebi samostojno sprejema otroke v jutranjih urah in jih oddaja staršem; 

 se sproti strokovno izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP; 

 opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi ter po navodilih vodje 

enote, organizacijskega vodje in ravnatelja;  

                                                           
1 Sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) je preventivni sistem, ki omogoča 

identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki 

tveganja v živilih, ki lahko ogrožajo človeka). 
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 opravlja druga dela po navodilih ravnatelja in direktorja v skladu s predpisi in letnim 

delovnim načrtom zavoda. 

 

V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih 

delovnih nalog. Delo v timu v vrtcu torej zahteva od vsakega posameznega člana 

odgovorno in enakopravno vključevanje v vse etape. 

Vzgojiteljica in otrok skupaj sodelujeta pri načrtovanju, pripravi materiala, organizaciji 

dejavnosti in sta partnerja v igri. Vzgojiteljska vloga je tudi biti opazovalec in diagnostik, 

saj s tem skuša prepoznati otrokov intelektualni razvoj, njegovo vedenje in odzivanje. 

Z otrokom je v emocionalnem odnosu, saj mu pomaga s pogovori in s tem prepreči, 

da pride so stresnih situacij. Vzgojiteljica se mora zavedati, kakšne naloge in dolžnosti 

ima do otroka, saj jih mora oblikovati v osebnosti in jih usposobiti za zrelo delovanje. 

Izvajanje drugega dela v organih pa zajema sodelovanje na vzgojiteljskem zboru in 

strokovnih aktivih, samostojno pisanje in oblikovanje zapisnikov aktivov, delovnih 

sestankov in vzgojiteljskih zborov, vodenje kabinetov, opravljanje mentorstva 

pripravnikom, študentom pedagoške fakultete in dijakom strokovnih šol in opravljanje 

drugih del po dogovoru. 

 

5.3 ODNOS MED VZGOJITELJICO IN POMOČNICO VZGOJITELJICE 

 

Odnos med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice je zelo pomemben, saj le tako 

delujeta na strokovni in osebni ravni z upoštevanjem zastavljenih ciljev, v ugodnemu 

vzdušju v timu, ki se odraža v obliki pozitivne naravnanosti, ter v zavedanju dejstva, 

da sta tam zaradi otrok in delujeta v njihovo dobro. Sta enakovredni partnerki v odnosu, 

pri izvajanju nalog, načel in ciljev, zapisanih v kurikulumu. V dobrem timu se 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice dopolnjujeta v strokovnem znanju, izmenjata si 

ideje ter skupaj načrtujeta, izvajata in evalvirata vzgojno delo ter opazovanja razvojnih 

značilnosti otrok ter njihovega napredka. 

 

V oddelku sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Kverh (2007) v svoji diplomski 

nalogi navaja, da so odnosi med njima lahko naslednji: 
 

a) Vzgojiteljica prevzame vlogo nadrejene osebe  

Vzgojiteljica prevzame vlogo nadrejene osebe v oddelku, pomočnico pa postavi v 

podrejen položaj. Pomočnica vzgojiteljice prevzema predvsem fizična dela, zlasti v 

drugi starostni skupini. V tem primeru vzgojiteljica sama načrtuje dejavnosti, 

pomočnico pa vključi, ko in če potrebuje njeno pomoč. Pomočnica vzgojiteljice je 

večkrat posrednik informacij med vzgojiteljico in starši, ko staršem posreduje, kar ji 

je naročila vzgojiteljica, in vzgojiteljici kasneje posreduje povratno informacijo 

staršev.  

Ko pomočnica vzgojiteljice sprejme svoj podrejen položaj, je lahko tim zelo uspešen 

v svojem delu, lahko pa to deluje zelo zavirajoče. V tem primeru je pomočnica 
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vzgojiteljice značajsko močna in vodilna osebnost in ne more sprejeti podrejenega 

položaja, kar velikokrat vodi v konflikte. 

 

b) Odnos med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice je enakovreden 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sodelujeta pri načrtovanju, si sporazumno 

delita delo, ga skupaj izvajata, skupaj analizirata svoje opravljeno delo itd. 

Medsebojno si izmenjujeta mnenja, opažanja in tako dobita povratno informacijo 

druga od druge. Njuna medsebojna komunikacija poteka na enakovreden, spoštljiv 

in iskren način.  

Tim je zelo uspešen, saj med njima ne prihaja do razlik v vzgoji in izobraževanju 

otrok. Se tudi podpirata v svojih odločitvah, saj imata najpogosteje podobna 

pričakovanja, enake metode in način dela s predšolskimi otroki. Vse to vpliva na 

njun odnos v timu in na njuno medsebojno komunikacijo, ki najverjetneje poteka 

simetrično. 

 

c) Pomočnica vzgojiteljice prevzame vodilno vlogo v oddelku 

Redkejši primeri so, ko pomočnica vzgojiteljice prevzame vodilno vlogo v timu. 

Običajno so te pomočnice osebnostno močnejše kot vzgojiteljice. Tudi izobrazba 

pomočnice vzgojiteljice je v takšnem primeru višja kot izobrazba vzgojiteljice. Tudi 

v tem primeru sta možna dva odnosa. 

Če se vzgojiteljica strinja s podrejeno vlogo in ji je všeč, da pomočnica vzgojiteljice 

opravlja njeno delo, ona pa opravlja delo pomočnice (plača vzgojiteljice kljub temu 

pripada vzgojiteljici in ne pomočnici vzgojiteljice), je njun odnos uspešen in 

konstruktiven, ustvarjalen, komunikacija med njima pa dopolnjujoča in pozitivno 

naravnana. 

Če pa se vzgojiteljica s podrejeno vlogo ne strinja in jo nadrejenost pomočnice 

vzgojiteljice moti, to vodi v konflikten, destruktiven in zavirajoč odnos.  

Komunikacija v takem odnosu je neustrezna, nespoštljiva in prisotnih je veliko 

konfliktov.  

 

d) V oddelku sta dve vzgojiteljici 

V nekaterih oddelkih sta zaposleni dve vzgojiteljici. Razlogov za to je lahko več: 

 zmanjšano število otrok v vrtcu, posledično je manj skupin otrok in tako 
vzgojiteljica ostane brez svoje skupine in mora prevzeti delovno mesto 
pomočnice vzgojiteljice, 

 diplomirana vzgojiteljica ne dobi delovnega mesta vzgojiteljice in sprejme 
delovno mesto pomočnice vzgojiteljice. 

 

Na oblikovanje odnosa med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice vplivajo še (Hrapot, 

2002): 

 karakterne značilnosti oseb, 

 pričakovanja posamezne osebe, 

 želje po sodelovanju, 

 stopnja izobrazbe, 
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 motiviranost sodelavk za delo, 

 starostne razlike med sodelavkami, 

 osebna zrelost, 

 strokovna usposobljenost, 

 pripravljenost za sodelovanje. 

 

Uspešnost tima oziroma para v oddelku pa je odvisna od (Hrapot, 2002): 

 sestave para, 

 razlike v sposobnostih, 

 skupnih ciljev, 

 ohranjanja lastne identitete v okviru skupne identitete, 

 psihične podpore in pripadnosti, 

 dopolnjevanja in povezovanja na osnovi razlik med članoma. 

 

Menim, da je tim uspešen, če ima jasno zastavljene cilje, do katerih morata biti oba 

člana pozitivno naravnana, je med njima odprta in pristna komunikacija, si znata 

prisluhniti, nuditi pomoč in podporo ter izvajata etape timskega dela (načrtovanje, 

izvajanje in evalvacija). Za delo tima so potrebni osebna in strokovna rast, neposredno 

delo, kritična analiza in sprotna refleksija. 

 

Poleg dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost delovanja tima v oddelku, pa poznamo tudi 

dejavnike, ki uspešnost njunega delovanja zavirajo.  

 

Ti dejavniki so naslednji (Hrapot, 2002): 

 slaba klima v vrtcu, 

 nemotiviranost ene delavke v tandemu, 

 občutek nesprejetosti in manjvrednosti sodelavke v tandemu, 

 občutek ogroženosti ene sodelavke v tandemu druge sodelavke, 

 nejasna opredelitev vloge in nalog posameznice v tandemu, 

 vzgojiteljica vidi in vrednoti delo pomočnice vzgojiteljice kot manj vredno, 

 med sodelavkama v tandemu ni odpre komunikacije in zaupanja, 

 med vzgojiteljico in njeno pomočnico ni skupnega načrtovanja, izvajanja in tudi ne 

skupne evalvacije vzgojnega dela, 

 pogosto menjavanje pedagoškega kadra, 

 razlike v osebnih dohodkih, 

 razlika v delovnem času vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, 

 razlike v značajskih lastnostih v timu. 

 

Bistvo timskega dela v vrtcu naj bi bila prisotnost sodelovalnega učenja, skupnega 

načrtovanja in izvajanja dejavnosti, medsebojne povezanosti, odprte komunikacije in 

iskrene izmenjave mnenj (Polak, 2012). 

 



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

42 

5.4 ETAPE TIMSKEGA DELA V VRTCU 

 

Timsko delo je proces, ki se razvija skozi več etap. Zakonodaja s področja predšolske 

vzgoje in Kurikula za vrtce predpisuje vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice skupno 

načrtovanje, izvajanje in evalviranje vzgojnega dela. 

 

5.4.1 Timsko načrtovanje 

 

Pedagoško delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice temelji na njunem timskem 

načrtovanju.  

 

A. Polak (2007) začetno etapi opisuje kot »srečanje pedagoških delavcev – članov 

tima z namenom, da v ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktično, snovno, materialno 

in psihološko pripravo na pouk.« V vrtcu gre za ustvarjalni proces s pripravo na 

dejavnosti. 

 

V začetni fazi vzgojiteljica pomočnici vzgojiteljici predstavi tematski načrt. Skupaj si 

zastavita cilje, ki jih želita doseči v skupini otrok, in naredita individualni načrt za 

posamezne otroke oziroma prilagoditve. Načrtujeta tudi metode, potreben material in 

pripomočke. Druga drugi pomagata s svojimi idejami, izkušnjami in si na grobo 

razdelita dejavnosti. 

 

Po mnenju A. Polak (2009a) se timsko načrtovanje v didaktičnem smislu ne razlikuje 

od individualnega načrtovanja, saj temelji na istih strokovnih spoznanjih didaktike, 

pedagogike, razvojne in pedagoške psihologije, specialnih metodik in drugih sorodnih 

disciplin. 

 

Osnovni koraki, ki jih pedagoški strokovnjaki navajajo kot nujne, se navadno prekrivajo 

s štirimi temeljnimi elementi načrtovanja dejavnosti v vrtcu (Kyriacou, 1997, v Polak, 

2009a): 

 izbira teme in oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki naj bi jih dosegli; 

 izbira in zasnova poteka posamezne dejavnosti (z opredeljenimi dejavnostmi, 

njihovim vrstnim redom in trajanjem, vsebino in materiali); 

 priprava pripomočkov in učil; 

 opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka otroka, 

izvajanje naštetega in analiza doseženih ciljev in oddelčnega dogajanja. 

 

Pomembna dejavnika pri timskem načrtovanju sta čas in prostor. Priporočljivo je, da je 

čas, namenjen za timsko načrtovanje, v naprej predviden. Zahtevnost in razporeditev 

časa sta odvisna od zahtevnosti vsebine, načrtovanih dejavnosti, metod in oblik dela, 

načinov dela, števila otrok po skupinah. Če starost otrok to dopušča, je primeren čas 

lahko tudi med počitkom. To seveda ni izvedljivo med aktivnim počitkom, ki se odvija 

pri starejših oddelkih. Čas počitka lahko izkoristimo tudi za prebiranje strokovne 
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literature in izdelavo pripomočkov za dejavnosti in igro otrok. Če so v timu sproščeni 

odnosi, osebnostna odprtost in ustvarjalno vzdušje, se spodbujata inovativnost in 

učinkovitost timskega načrtovanja. 

 

V vrtcu z zapisanim načrtom poteka tudi prekriti kurikulum, ki je pomemben kontekst v 

vsakdanjem življenju otrok v vrtcu in hkrati pomemben vzgojni dejavnik. Prekriti 

kurikulum zajema različne elemente vzgojnega vplivanja na otroke. Prekriti kurikulum 

pomembno določajo socialni odnosi in komunikacija med strokovno delavko in otroki, 

skrita vzgojna pričakovanja strokovnih delavk, ki niso prepoznana v napisanih ciljih 

kurikuluma; poseben način socializiranja in discipliniranja otrok, dnevni red oziroma 

organizacija časa v vrtcu in na splošno ozračje v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008). 

 

A. Polak (2012) navaja, da je timsko načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela ključni 

del timskega dela, saj je od sistematičnosti in vsebinske ter procesne poglobljenosti 

timskega načrtovanja odvisno, kako bosta pozneje potekala timsko izvajanje aktivnosti 

z otroki in timska evalvacija. Pri timskem načrtovanju gre za usklajevanje pedagoške 

naravnanost različnih strokovnih delavcev v odnosu do otrok, izmenjavo aktivne vloge 

v odnosu do otrok, pa tudi za predvidevanje potencialnih težav, ki lahko spremljajo 

pedagoško delo v oddelku vrtca.  

 

Buckley (2000, v Polak, 2012) ugotavlja, da je zelo pomembno, da je tim v procesu 

načrtovanja prilagodljiv, da se v timu spodbuja in upošteva ustvarjalnost članov tima 

ter da načrtovanje poteka v sproščenem, čustveno varnem vzdušju z odprto 

komunikacijo znotraj tima. Več kot je v timu sproščenosti v odnosih, osebnostne 

odprtosti članov tima in ustvarjalnega vzdušja, bolj spodbujeni sta inovativnost in 

učinkovitost timskega načrtovanja ter izhajajoč iz tega tudi timsko izvajanje in timska 

evalvacija. 

 

A. Polak (2012) meni, »da je v procesu timskega načrtovanja pomembno tudi 

spodbujanje komunikacije med člani tima z namenom večje jasnosti, odprtosti in 

sproščenih odnosov. Uspešno timsko načrtovanje še ne zagotavlja upoštevanje 

navedenih usmeritev, verjetno pa lahko zmanjša neuspeh in strokovne napak pri 

pedagoškem delu. Proces timskega načrtovanja je priporočljivo spremljati, se pravi, 

pisno ali ustno reflektirati, analizirati kaj se dogaja v timu, njuno komunikacijo, 

probleme, ki nastajajo in njihovo reševanje ter beležiti končne odločitve . Priporočljivo 

pa je, da se timske odločitve jasno, razumljivo zapiše, saj se tako poveča verjetnost, 

da bodo primerno razumljene in realizirane.« 

 

Timsko načrtovanje vzgojitelja obsega etape: 

 letno načrtovanje (temelji na letnem delovnem načrtu vrtca in oddelka); 
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 tematsko načrtovanje (načrtovanje globalnih ciljev, ciljev, dejavnosti, metod dela, 

vloge odraslega in otroka, sredstva, obvezuje nas, kako bomo uresničili tisto, kar 

je zapisano v letnem delovnem načrtu); 

 dnevna skica ali priprava (zapisane dejavnosti otrok). 

 

Lipičnik Vodopivec (2006) meni, da sta timsko načrtovanje in izvajanje predšolske 

vzgoje v vrtcu utečena oblika timskega dela. Z odpiranjem igralnic oziroma oddelkov 

sta se med vzgojiteljicami oddelkov začela povezovanje in sodelovanje pri načrtovanju 

in izvajanju posameznih dejavnosti in s tem tudi timsko delo med njimi. Prostor jim že 

sam po sebi ponuja priložnosti za medsebojno sodelovanje, kar je bilo v preteklosti 

premalokrat izrabljeno. 

 

Strategija načrtovanja posameznega vzgojitelja je odvisna od številnih dejavnikov. 

Odvisna je od starostne in razvojne stopnje skupine otrok, ki so vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces, globalnih ciljev posameznih starostnih stopenj otrok, 

demokratizacije družbe ter zaupanja nadrejenih v avtonomnost in strokovnost (Kroflič, 

2001). 

 

Ivanuš Grmek idr. (2011) navajajo, da načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa 

poteka na treh ravneh, na globalni, etapni in izvedeni ravni načrtovanja. Na globalni 

ravni načrtovanja vzgojitelj oblikuje letni delovni načrt, prouči cilje iz kurikuluma, 

analizira in razčleni vzgojno-izobraževalne vsebine, oblikuje splošne didaktične 

odločitve ter organizira izvajanje procesa. Etapna ravan ima predvsem povezovalno 

funkcijo, saj je oblikovana pod vplivom letnega delovnega načrta vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice, hkrati pa vpliva na njuno neposredno pripravo na vzgojno-

izobraževalno dejavnost. Vzgojiteljica v tem delu izdela tematski načrt, v katerem 

načrtuje in pripravi cilje, razčleni vsebino na manjše enote, predvidi vlogo odraslega in 

otroka ter pripravi časovno in prostorsko razporeditev vsebinskega sklopa. 

Neposredna raven načrtovanja se navezuje na dejavnosti, ki jih izvajata vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice. Bistven element te ravni je pisna priprava, s katero si 

pomagata pri vodenju dejavnosti in poskrbita, da delo poteka tekoče.  

 

Načrtovanje je odvisno tudi od vzgojiteljevega poznavanja otrok, vzgoje, učenja in 

poučevanja. Podrobno opazovanje in redna interakcija s posameznim otrokom 

vzgojitelju olajšata oblikovanje ciljev, ki jih dosega preko načrtovanih dejavnosti (Perry, 

1997). 

 

5.4.2  Timsko izvajanje 

 

Timsko izvajanje oziroma timsko poučevanje je po mnenju A. Polak (2007) osrednja 

etapa timskega dela. Temelji na pripravi, ki nastane pri timskem načrtovanju in je 

osnova za kakovostno izvajanje dejavnosti. 
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Timsko izvajanje temelji na neposredni delitvi vlog. Pomembno je, da vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice znata izkoristiti šibka in močna področja, njune spretnosti in 

znanja ter jih dopolnjevati in prepletati tako, da otroci dosežejo večje zanimanje in 

motivacijo za dejavnosti in delo. Prav tako sta pomembni tudi verbalna in neverbalna 

komunikacija, saj otroci takoj zaznajo nesoglasja med njima. 

 

V procesu sodelovanja vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice lahko razvijeta dve 

temeljni vrsti timskega izvajanja, ki se izvajata v manjših skupinah v istem prostoru ali 

v drugem, kjer sta ločeni. Potem se skupini lahko zamenjata. 

 

Pri izvedbi timskega dela v vrtcu si vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice dejavnosti 

delita tako, da: 

 hkrati vodita enako dejavnost (v tem primeru vsaka vodi svojo skupino, ki se lahko 

oblikuje glede na predznanje, zanimanje, številčnost idr.); 

 hkrati vodita različni dejavnosti (pri tem načinu si vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice dejavnost pripravita tako, da se otroci izmenjujejo in opravljajo naloge 

pri obeh); 

 se medsebojno prepletata in dopolnjujeta (ta način je najzahtevnejši; lahko izrazi 

vse dobre in slabe strani tima) (Polak, 1999). 

 

Dejavnosti lahko potekajo v skupinah v istem prostoru, v igralnici, ali pa se otroci 

razdelijo v dve skupini in se ena dejavnost izvaja v drugem prostoru. 

 

Vsebina pedagoškega dela je opredeljena s kurikularnimi področji, z dejavnostmi, 

globalnimi cilji ter s cilji. Zapisanimi so v Kurikulumu za vrtce. Ideje, pristope in metode 

pedagoškega dela v vrtcu strokovni delavci izbirajo avtonomno, skladno s strokovnimi 

priporočili in z izkušnjami iz prakse (Vrbovšek, 2008). 

 

Za veliko vzgojiteljic je timsko izvajanje dejavnosti najzahtevnejša oblika timskega 

dela. Prednost timskega izvajanja dejavnosti sta vzgojiteljici iste smeri izobrazbe, saj 

je prednost predvsem v podobnem pogledu na cilje, vsebino in na aktivnosti, ki jih tim 

načrtuje. Lažja je tudi organizacija neposrednega dela z otroki v okviru različnih igralnih 

dejavnosti. Medsebojno delitev dela in organizacijo neposrednega dela z otroki v 

oddelku vrtca je timsko mogoče izpeljati na zelo različne načine, npr.: 

 kot medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok; 

 kot izmenjavo aktivnega dialoga z otroki; 

 kot hkratno vodenje različnih dejavnosti; 

 kot prepletanje pogovora in demonstracije določenih dejavnosti ali spretnosti; 

 kot prepletanje pogovora in spremljanje samostojnega dela otrok; 

 kot prepletanje pogovora in spodbujanje učenja, raziskovanja in razvijanje različnih 

spretnosti; 

 kot aktivno vodenje določenih dejavnosti in asistiranje ob tem; 

 kot prepletanje razgovora in postavljanja vprašanj; 
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 kot hkratno vodenje in izvajanje lutkovnih, glasbenih, likovnih in športnih dejavnosti 

idr. (Polak, 2012). 

 

A. Polak (2012, str. 45) ugotavlja, »da je pedagoško delo in obremenitve med člani 

tima zelo težko popolnoma enakovredno deliti, saj sta življenje in delo v oddelku vrtca 

pestra, dinamična, pogosto zelo nepredvidljiva in z bogato socialno interakcijo. Narava 

pedagoškega dela v vrtcu zahteva od članov tima zelo hitre odzive na potrebe in 

vedenje otrok, zato je delitev dela prej spontana kot pa zelo natančno vnaprej timsko 

načrtovana.« 

 

Pomočnica vzgojiteljice pomaga vzgojiteljici pri izvajanju dejavnosti ali samostojno 

izvaja dejavnost v dogovoru z vzgojiteljico. Pomaga ji pri izbiri didaktičnega materiala 

za dejavnosti otrok. Sodeluje pri skupnih nalogah v skladu z letnim delovnim načrtom 

vrtca in oddelka in z vzgojiteljico sodeluje pri izdelavi zaključnega poročila o 

uresničevanju nalog in doseganju ciljev za dano leto. 

 

5.4.3 Timska evalvacija 

 

Timsko delo je proces, ki se zaključi s timsko evalvacijo. Čeprav je evalvacija končna 

etapa timskega dela, je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje timsko delo (Polak, 

2009). O sprotni evalvaciji govorimo, kadar timska evalvacija sledi takoj po 

opravljenem delu. Lahko je dnevna ali tedenska. O končni evalvaciji pa govorimo, 

kadar se izvaja po določenem sklopu dejavnosti oziroma tematskem načrtu, projektu. 

Najpomembnejše pri timski evalvaciji je, da so člani tima pripravljeni sprejemati in 

dajati povratne informacije o svojem delu in prispevati konstruktivne povratne 

informacije o svojih sodelavcih in procesu dela. Povratne informacije, ki jih član tima 

prispeva svojim sodelavcem, morajo biti resnične. Lahko so tudi kritične, vendar 

kritičnost ne sme prerasti v kritizerstvo, saj ta ruši odnos v timu. Povratne informacije 

o lastnem delu lahko posamezni član tima občuti kot manj prijetne, vendar je z vidika 

osebne in strokovne rasti pomembno, da se s svojimi šibkimi področji sooči in jih v 

prihodnosti skuša izboljša (prav tam).  

 

Pedagoško delo in dogajanje v oddelku vrtca je nujno sproti evalvirati. Ključni proces, 

na katerem temelji evalvacija pedagoškega in timskega dela, je refleksija. Poteka lahko 

spontano (brez vnaprejšnjega dogovora ali dogovorjenega srečanja tima) ali 

sistematično (tim se sreča z namenom, da bo evalviral pedagoško delo in dogajanje v 

timu) in neusmerjeno/nestrukturirano (vsak prosto pove, kaj si misli o pedagoškem 

delu in dogajanju v timu), delno usmerjeno/strukturirano (tim si oblikuje določena 

področja, na katera bo usmerjal svojo evalvacijo) ali usmerjeno/strukturirano (Polak, 

2012). 

 

Timska evalvacija je v vrtcu izvedljiva na dveh ravneh: 

 kot timska evalvacija (analiza) pedagoškega dela in 
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 kot evalvacija dogajanja in odnosov v timu (Polak, 2012). 

 

A. Polak (2012) navaja, da si je za timsko evalvacijo treba rezervirati dovolj časa, 

vendar naj bodo ta srečanja v naprej časovno jasno opredeljena (npr. med 14.00 in 

16.00, timska evalvacija bo trajala predvidoma do 18.00). Jasna časovna 

opredeljenost srečanj tima zagotavlja učinkovitejše načrtovanje dela, članom tima 

zagotavlja psihološko varnost in predvidljivost delovnega okolja, preprečuje pa tudi 

negativna osebna občutja in negodovanje članov tima ob čezmerni neracionalni porabi 

časa. 

 

Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in je zelo pomembno motivacijsko 

izhodišče za nadaljnje timsko delo. 

 

Timska evalvacija pedagoškega dela najpogosteje obsega (Polak, 2009): 

 pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (kako in na kakšne načine smo jih 

dosegli, ali smo jih spremljali sproti in jih prilagajali otrokom, zakaj jih nismo 

dosegli); 

 analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali doseči cilje; 

 analizo uspešnih in manj uspešnih načinov motiviranja otrok; 

 analizo oddelčne interakcije med timskim poučevanjem; 

 predvidene dodatne razlage ali individualizirane pomoči posameznim otrokom; 

 napredek v znanju in razumevanju pri medpodročnem povezovanjem; 

 zavedanje glavnih težav v okviru neke teme, analiza prejšnjih in predvidevanje 

možnih rešitev z upoštevanjem interdisciplinarnega pristopa; 

 metoda dela, ki so jih uporabljali otroci; 

 ustreznost, uporabnost in priljubljenost pripomočkov in druge tehnike; 

 pogostost in vsebino povratnih informacij otrok; 

 vsebino, izvedbo in učinkovitost timskega izvajanja dejavnosti v celoti. 

 

V evalvacijo pedagoškega dela lahko po mnenju A. Polak (2009) vključimo tudi 

pedagoške in nepedagoške delavce, ki so bili vključeni v timsko delo, starše, druge 

otroke in strokovne delavke iz vrtca, odvisno od namena in usmerjenosti evalvacije. 

Uporabimo lahko različne metode in tehnike evalviranja, npr. razgovor, diskusijo, 

anketne vprašalnike, anonimne nestrukturirane zapise in mnenja. 

 

Evalvacija v timu naj bi vsebovala zavezanost timu, razumevanje vizije tima (ciljev, 

nalog in namena), zaupanje in spoštovanje med člani tima, produktivnost timskih 

srečanj, prevzemanje vlog v timu, prispevek vsakega člana tima k doseganju skupnega 

cilja in komunikacijo v timu (Polak, 2009). 
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6 ZNAČILNOSTI UČINKOVITIH IN NEUČINKOVITIH TIMOV 
 

Učinkovit tim pomeni, da se vsi člani čutijo osebnostno in strokovno sprejeti ter so 

motivirani za izvajanje nalog ter strmijo k doseganju istih ciljev. 

 

Učinkovitost tima je odvisna od več dejavnikov. Skupni in jasni cilj je osnovni pogoj 

dobrega tima med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Treba je slediti vzgojno-

izobraževalnim ciljem in potrebam otrok, za kar prispeva h kvalitetnejšemu izvajanju 

dejavnosti. Tim mora odražati pozitivno naravnanost k zastavljenim ciljem. Pomemben 

dejavnik uspešnega tima je tudi komunikacija, ki mora temeljiti na odprtosti in iskrenosti 

v timu. Učinkovit tim mora znati spremljati in evalvirati svoje delo in reševati težave 

(Polak, 2007). 

 

Brajša (1995) v svoji klasifikaciji razlikuje tri osnovne vrste timov glede na njihovo 

učinkovitost: 

 Neuspešni (subsumativni) timi so tisti, katerih rezultati so manjši in slabši od 

seštevka znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. Sodelavci takih 

timov skupaj delajo slabše, kakor če bi delali posamično, individualno. Timsko delo 

jih omejuje in jim onemogoča, da bi izkoristili svoje resnične potenciale. Taki timi 

so škodljivi, nepotrebni in predragi. 

 Povprečni (sumativni) timi so tisti, katerih rezultati ustrezajo seštevku znanja, 

sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. V timu niso ne boljši ne slabši. Ne 

razvijejo timske ustvarjalnosti. Taki timi so dragi, nekoristni in nedonosni. 

 Uspešni (supersumativni) timi so tisti, katerih rezultati dela presegajo seštevek 

znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. To so ustvarjalni timi. 

Sodelavci takih timov skupaj delajo bolje in uspešneje. V timu se dvigajo nad raven 

svojih posamičnih znanj, sposobnosti in strokovnosti. Skupaj prihajajo do novih, 

drugačnih, boljših in uspešnejših rešitev in rezultatov. Taki timi zagotavljajo razvoj 

in uspešnost. 

 

Menim, da bodo taki timi, če se bodo člani počutili osebnostno in strokovno sprejete, 

lahko delovali uspešno. Imeli bodo možnost razvijati se na obeh področjih, tako 

osebnostnem kot strokovnem. V nasprotnem primeru tim ne bo uspešen. 

 

Ammelburg (1993, Brajša, 1995) opisuje klasične in sinergijske time. Klasični timi 

uporabljajo le del skupnega znanja in sposobnosti. Največji del teh je neizkoriščen, 

potlačen, pasiven. Sinergijski timi pa uporabljajo celoten potencial znanja in 

sposobnosti, člani se predajajo timu, saj so uigrani, sodelovalni in sinergijski. Pri 

skupnem delu so boljši, uspešnejši, ustvarjalnejši in sposobnejši. 

 

Glavne značilnosti učinkovitega tima po Parkerju (1990) pa so: 

 jasno postavljeni nameni oblikovanja tima, ki vključuje vizijo, poslanstvo, strategijo 

in cilje; 
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 participacija članov tima, kot soudeležba vsakega od članov tima v celotnem 

procesu; 

 profilirane vloge in jasno postavljene zadolžitve članov tima; za uspešno in 

učinkovito izvajanje delovnih zadolžitev sta potrebna nedvoumno oblikovanje 

delovnih nalog in prevzem določene vloge v timu; 

 reševanje konfliktov, saj se v timu konflikti izpostavijo in rešujejo; 

 timsko vodenje – vodenje tima se razlikuje od ostalih oblik vodenja skupin, zato 

upravičeno lahko govorimo o posebnostih vodstvenega procesa; 

 vzpostavljanje eksternih povezav – vsak tim pri svojem delu potrebuje povezave z 

okoljem, v katerem se nahaja, zato je oblikovanje medsebojnih povezav z okoljem 

zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost in učinkovitost dela; 

 odprto komuniciranje – oblikovanje vsestranskega načina komuniciranja med člani 

tima je osnovni pogoj za njihovo polno integracijo, na kateri lahko oblikujemo tudi 

učinkovit proces dela; 

 samoocenjevanje – člani tima kritično ocenjujejo svoje dosežke in po potrebi 

korigirajo način in potek dela; 

 spodbudni medsebojni odnosi – medsebojni odnosi v timu so izredno pomembni 

za učinkovito delo posameznega člana, zato je treba oblikovati in vzpostaviti takšne 

medsebojne odnose, ki bodo posamezniku nudili ustrezno spodbudno okolje za 

delo; 

 zgrajen sistem dela – v vsakem timu poteka določen proces dela, v katerem ima 

vsak član svoje mesto; 

 strpna klima vse člane tima vključuje v proces dela in predstavlja osnovo za 

doseganje celovitih prednosti timskega dela. 

 

Maginn (1994) je med seboj primerjal uspešne in neuspešne time, glede na naslednje 

vidike. 

 

Tabela 2: Primerjava uspešnih in neuspešnih timov (Maginn, 1994, str. 10) 

  

USPEŠEN TIM NEUSPEŠEN TIM 

1. CILJI, NALOGE IN POSLANSTVO 

Jasni so vsem članom, ki vse svoje napore 

usmerijo v dosego teh, čeprav na lastno 

škodo. 

Člani tima jih ne znajo definirati. 

Najpogosteje se to dogaja v začetnih fazah 

razvoja tima, kasneje pa, ko je tim skupaj že 

veliko let in izgublja svojo osredotočenost. 

Člani se tudi ne strinjajo s cilji tima in v 

ospredje silijo njihovi osebni cilji. 

2. VZDUŠJE 

Vzdušje je neformalno, spodbudno in 

sproščeno ter izraža predanost in zanimanje 

članov tima 

Vzdušje je zadržano in napeto. Pogosta so 

znamenja dolgočasja in nesoglasja med 

člani. Če se nihče ne potrudi zmanjšati 

napetosti, lahko tim samo še globlje zaide v 

težave. 
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3. KOMUNIKACIJA 

Komuniciranje je spontano, tekoče in 

intenzivno, tudi ko člani delajo narazen. 

Svobodno izražajo svoje občutke o nalogah 

in ciljih. Aktivno poslušajo drug drugega in jih 

ni strah ustvarjalnih predlogov 

Komuniciranje je nesproščeno in zavrto, 

pomanjkanje aktivnega poslušanja pa vodi v 

nerazumevanje med člani, konflikte in 

zmedo. Predlogi so izraženi le zaradi 

krepitve lastnega položaja. 

4. SODELOVANJE V RAZPRAVAH 

Gre za popolno sodelovanje vseh članov 

tima v razpravah, ki so osredotočene na 

reševanje nalog za dosego ciljev tima. Člani 

drug drugemu omogočajo, da vsak izrazi 

svoje predloge. Načrt razprave je običajno 

narejen v naprej in člani se ga držijo. Člani 

tima se tudi učijo drug od drugega. Čeprav 

ima vsak svoje trdne vrednote, so pripravljeni 

prisluhniti drugim ter sprejeti njihove 

predloge in nasvete. 

Potekajo v napetem vzdušju, nekateri člani 

vedno dominirajo, ne pustijo drugim do 

besede ter ne vidijo nobenega smisla v 

dajanju svojih predlogov. Tudi če obstaja 

načrt razprave, se ga člani tima običajno ne 

držijo. Člani iz svojih prepričanj oblikujejo 

odločitve, ne glede na mnenja in nasvete 

drugih, in od njih le težko odstopijo. 

6. KONFLIKTI 

Med člani niso spregledani, ampak jim tim 

posveti čas, saj o njih razpravlja z namenom, 

da jih reši ali se nauči z njimi živeti. Konflikt 

razrešujejo z odkritim pogovorom, še preden 

postane nevaren. Proces razreševanja 

konfliktne situacije je del življenja tima in 

pomeni pobudo za nove razprave in 

predloge. 

Z njimi se ne ukvarjajo in so potlačeni. 

Konflikti se zato največkrat sprevržejo v 

obmetavanje z argumenti, jeznimi besedami, 

vključujejo čustva in so polni obtoževanja. 

Konflikti onemogočajo delo tima. 

7. KRITIKA 

Kritika je pogosta, odkritosrčna in zaželena 

ter se ne sprevrže v osebni napad. 

Kritika je nezaželena, izhaja iz osebnega 

nezadovoljstva z drugimi člani tima in je zato 

najpogosteje čustveno obarvana. 

8. SPREJEMANJE ODLOČITEV 

Največ odločitev je doseženih z 

dogovarjanjem. Nestrinjanja oziroma 

pomisleki, povezani z odločitvijo, so jasno 

izraženi in člani o tem odkrito razpravljajo. Ko 

tim sprejme odločitve, so njegovi člani 

zadovoljni s seboj in jih drugi cenijo. 

Verjamejo v sprejete odločitve in njihov 

učinek. 

Najboljši rezultat pri kompromisih je 

sprejemanje odločitev, ki jih tim lahko 

doseže. Nekaterim članom tima so rezultati 

odločitev nepomembni. Ko je proces 

sprejemanja odločitev končan, so člani 

zadovoljni, čeprav nekateri niti ne poznajo 

sprejetih odločitev ali pa celo dvomijo o 

njihovi pravilnosti 

9. SODELOVANJE MED ČLANI 

Člani tima sodelujejo med seboj.  Člani tima tekmujejo med seboj. 

10. ZADOVOLJSTVO Z DOSEŽENIMI CILJI 

Člane tima zanimata nenehen napredek in 

izboljšave njihovega dela. Iščejo načine, 

kako narediti stvari drugače in bolje. 

Ko enkrat nekaj dosežejo, so s tem 

popolnoma zadovoljni in se ne ukvarjajo več 

z idejo, kako to narediti še bolje. Pogosto tudi 

uživajo na lovorikah preteklega dela. 



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

51 

 

Avtorji, kot so Brajša (1995), Parker (1990) ter Maginn (1994), opisujejo glavne 

značilnosti učinkovitih timov ter so pri tem še posebej pozorni na značilnosti, kot so 

oblikovanje ciljev, komunikacija in odnosi v timu, konflikti, različne vloge v timu in delo, 

povezano z nalogami, fleksibilnost, morala, spoštovanje med člani in evalvacija dela. 

Navedeni avtorji menijo, da prav te značilnosti pomembno določajo tim, saj lahko 

porušitev ravnovesja le ene izmed njih zamaja celotno delo tima. 

Če se bodo člani tima čutili osebnostno in strokovno sprejete, bodo imeli možnosti, da 

se osebnostno in strokovno razvijajo in takšen tim je uspešnejši. 

 

Oblikovanje uspešnega, učinkovitega tima je dolgotrajen proces. Ljudje smo različni, 

imamo svoja stališča, mnenja in interese, zato lahko privede do konfliktov. Če se 

konflikti ne rešujejo in se ignorirajo, rušijo dobro klimo v timu in s tem privedejo do 

neučinkovitosti tima. Pot k reševanju konfliktov predstavljajo odkrit pogovor, iskrenost, 

spoštovanje in odkrito soočanje. 
 

6.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI TIMSKEGA NAČINA DELA 

 

A. Polak (1999) meni, da morajo člani tima najprej individualno identificirati prednosti, 

ki jih timsko delo prinaša v njihovo delovno okolje, in jih šele nato prediskutirati v timu. 

Med glavne prednosti timskega načina dela v šolstvu šteje: 

 medsebojno dopolnjevanje članov tima glede znanja, sposobnosti in spretnosti ter 

v osebnostnih lastnostih, temperamentu ter različnih učnih in spoznavnih stilih; 

 s timskim načrtovanjem dela člani pridobijo več idej, zato je načrtovanje lažje, 

časovno bolj racionalno, delo pa bolj zanimivo, dinamično in kakovostnejše; 

 člani tima se dopolnjujejo glede na svoje subjektivne teorije o temeljnih pojmih 

učenja ter glede na didaktične pristope in oblike dela, ki izhajajo iz teh subjektivnih 

idej; 

 s timskim poučevanjem lahko otroci izvajajo več dejavnosti hkrati; 

 lahko je več individualiziranega in diferenciranega dela z otroki; 

 povratne informacije, dane otrokom, so hitrejše in temeljitejše; 

 tim lažje zagotavlja večjo varnost otrok znotraj in zunaj oddelka; 

11. VODJA 

Člani vlogo vodje tima od časa do časa 

menjajo glede na okoliščine, potrebe in 

sposobnosti članov tima. Vodenje temelji na 

znanju, in ne na formalnem statusu ali 

položaju osebe. Ni boja za premoč. 

Vodja tima je formalno določen glede na 

položaj in status in se vodenju tima na noben 

način ni pripravljen odreči. 

12. EVALVACIJA DELA 

Tim konstantno spremlja rezultate svojega 

dela. Uspeh ga navdaja z občutkom 

navdušenja, predanosti in še večje 

zavzetosti za delo. Tim je samokritičen. 

Izogibajo se razpravam o lastnih dosežkih, 

saj so prepričani o svoji nezmotljivosti. 
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 v timu so člani deležni večje medsebojne podpore in čustvene sprejetosti ter lažje 

izoblikujejo svojo poklicno identiteto; 

 skupna evalvacija in kritična analiza dela omogočata reševanje sprotnih težav v 

timu, hkrati pa krepita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog. 

 

Lastnosti uspešnih timov so tiste, ki dajejo možnost za razvoj posameznika. Od timov 

je odvisno, v kolikšni meri znajo uporabiti vse te posameznike in njihove lastnosti pri 

skupnem delu. Uspešni člani tima so aktivni, neprestano iščejo nove izzive in izkušnje, 

ki bi jih napravili uspešnejše, ne bojijo se povratnih informacij, so vedoželjni, čas in 

energija jim pomenita vir, ki ga je pametno izkoriščati. 

 

Velikonja (2001, str. 41–43) meni, da lahko v timu pride tudi do timskega ali 

skupinskega učenja, kjer »člani tima nenehno poosebljajo informacije in znanje, kar 

pomeni, da ga zaznajo, premislijo, uredijo in izrazijo na samo sebi lasten način. V tem 

je tudi pogosto prezrt pomen timskega učenja, ki je naravno dopolnjevanje 

individualnega«. Izmenjava naučenega povzroča »kaleidoskopski učinek«, ki pomeni 

bolj raznoliko in strukturirano znanje. Tako znanje pa veliko hitreje tudi preusmerja in 

razširja našo razgledanost, zato nas nenehno spreminja in dela prožnejše ter 

dovzetnejše za spremembe.  

 

Druge značilnosti učenja v timu pa so še (Mayer, 2001, str. 55): 

 »Soodvisnost; v timu vsak prispeva k uspehu skupine in če je uspešen tim, je 

uspešen tudi posameznik; 

 Menjava idej v timu omogoči, da vsak posameznik vidi določeno stvar tudi iz drugih 

plati in presodi o svoji predstavi. Pomeni tudi spodbujanje drug drugega ter 

pozitivno razmišljanje; kljub temu, da je učenje skupinsko, je vsak odgovoren za 

svoje delo. Pri tem je pomembno medsebojno usklajevanje zamisli, stališč in 

dejavnosti; pri učenju v timu se razvijejo socialne spretnosti, npr. poslušanje drug 

drugega; 

 Zaupanje, podpora, navajanje argumentov za svoje trditve; 

 Vsaka skupina mora neprestano ocenjevati svoje delo. Presojati mora, kje je bila 

uspešna in kaj bi lahko naredila bolje.« 

 

Zupan in Kaše (2003, str. 134–135) pa navajata slabosti, ki so običajno značilne za 

neuspešne time: 

- »enoumje; 

 pritiski na člane tima, da se strinjajo z neko alternativo, ki jo zagovarja večina; 

 možni konflikti med člani tima lahko povzročijo zavlačevanje in zmanjšujejo 

učinkovitost; 

 težnje posameznikov, da si prilastijo rezultate timskega dela; 

 ekstremne odločitve, do katerih v timih pogosto pride; 

 razpršena odgovornost; 

 potrebno je veliko časa in sredstev.« 
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Kot je mogoče opaziti, so prednosti timskega načina dela zagotovo večje in bolj 

številne kot slabosti, zato tak način dela uporabljajo tako v vrtcih, šolah kot tudi v raznih 

podjetjih. Kot glavne prednosti timskega dela bi lahko navedla medsebojno izmenjavo 

znanj in izkušenj, skupno postavljanje ciljev in tako posledično večjo motiviranost za 

njihovo doseganje, medsebojno podporo in čustveno sprejetost med člani tima, 

skupinsko učenje ter oblikovanje poklicne identitete. Kljub tem prednostim pa obstajajo 

tudi nekatere slabosti, zato se je treba odločiti, kdaj je bolj primerna uporaba 

individualnega in kdaj timskega načina dela. 

 

Praper (2001, str. 31–35) meni, da tim uspe, če spoštuje in podpira specifične razlike 

med člani in razumno išče prednost v funkcionalni povezavi različnosti. Tim ne deluje, 

dokler v njem prevladujejo aristokratski odnosi, saj to izniči možnost timskega dela. 

Bolj vodja uporablja moč, bolj se člani izogibajo odgovornosti in manj so iniciativni. 

 

Po mnenju A. Polak (2009, str. 118) je najpogostejša težava pri timskem delu v vrtcu 

neujemanje članov tima. Pri tem gre za razlike med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice, če se razlikujeta glede na osebnost, prilagodljivost, simpatičnost ali 

potrebo po nadzoru. Strah pred timskim delom je večkrat povezan s strahom pred 

neuspehom in osamitvijo zaradi pedagoških napak. S konstruktivnim in odkritim 

pogovorom, boljšim medsebojnim povezovanjem in izkušnjami je ovire mogoče rešiti 

znotraj tima in jih odpravljati sproti in uspešno. 

 

Zaradi nerešenih konfliktov je lahko oteženo izpolnjevanje nalog, s tem pa se zmanjša 

tudi uspešnost pri delu. Kakovost medosebnih odnosov je slabša, posamezniki se med 

seboj ne razumejo, ne podprejo in si ne pomagajo. Zaradi napetosti v timu se ne 

počutijo varne in ne upajo odkrito izraziti svojega mnenja, dvomov in strahov. Tako 

pride do frustracij, ki vplivajo na posameznikovo počutje in doživljanje lastne vrednosti. 

 

Konflikte je treba reševati v timu in v tem procesu morajo biti vedno prisotni vsi, ki so 

udeleženi v konfliktu. Izredno pomembno je, da se o podrobnostih konfliktov ne govori 

zunaj tima, v nasprotnem primeru je ogroženo zaupanje članov tima (Polak, 2009). 

 

Timsko delo vpliva na pozitivne odnose in spodbuja osebnostni in strokovni razvoj 

pedagoških delavcev. S temeljnim in sistematičnim timskim načrtovanjem se strokovni 

delavci lahko izognejo številnim neuspehom in težavam v izobraževalnem sistemu 

(Kranjc, 2007). 

 

Timsko delo vpliva tudi na odnose z drugimi ljudmi, saj le tako lahko poglabljajo 

medsebojno poznavanje, zaupanje, sodelovanje in sprejemanje različnosti, pri tem pa 

so ne le vzgled svojim kolegoma, temveč tudi otrokom ter staršem.  
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6.2 TIMSKO DELO KOT IZVOR STRESA 

 

Danes stres nikomur ne prizanaša, saj gotovo ni vzgojitelja, ki ne bi občutil stresa. Zdi 

se, da je v današnjem vzgojno-izobraževalnem delu stres spremljevalec poklicnega 

življenja, saj imajo vzgojitelji vse prepogosto preveč dela in premalo časa zanj. Vendar 

pa tako kot proti bolezni tudi proti stresu nismo vsi enako odporni. Ljudje različno 

doživljamo stresne situacije; kar je stresno za nas, nekoga drugega ne bo razburilo 

(Youngs, 2001). 

 

Ko komuniciramo v stresnem stanju, je naše vedenje močno čustveno pogojeno, kar 

zmanjšuje medsebojno razumevanje in toleranco. Ker stres močno vpliva na stanje 

naše življenjske energije, na naše delovne zmogljivosti, samopodobo, kakovost 

komuniciranja in medsebojno odnose, postajata prepoznavanje simptomov in posledic 

stresa ter njihovo obvladovanje življenjska in poslovna nuja (Car Drlje, 2006). 

 

Vsakdo kdaj pride v situacijo, ko začuti, da problemu ali nalogi ne bo kos. Car Drlje 

(2006) meni, da je to prva faza stresa, v kateri moramo oceniti svoje sposobnosti. Po 

presoji ocenimo, da zahteve presegajo naše sposobnosti za njihovo obvladovanje in 

to nas pripelje do stresa. V takih situacijah odreagiramo z neprimerno komunikacijo, ki 

se odraža z nenavadnim vedenjem, kot so vpitje, izbruh jeze itd. Drugi stres pa nas 

navda s samozavestjo in prevzame nas občutek, da obvladamo situacijo, naloge in 

zahteve. Ugodno vpliva na telesne in duševne sposobnosti, ustvarjalnost in 

produktivnost. 

 

Ker je v sodobnem načinu življenja, ki je poln dinamike, zahtev in različnih časovnih 

pritiskov, popolnoma nerealno pričakovati, da bi se stresom popolnoma izognili, se 

moramo z njim spoprijeti in s tem zavestno dnevno uravnovešati svoje delo in naše 

življenje. Pomembno je predvsem, kako uravnovešamo svoje obremenitve in zahteve 

s svojimi realnimi sposobnostmi. 

 

B. Youngs (2000) meni, da je ena od najpomembnejših nalog pedagoškega delavca 

skrb za lastno samopodobo. Ne zavedamo se, kako pomembna so čustva do samega 

sebe, ves čas pa jih spodbujamo pri otrocih. Da bi v poklicu dosegli in obdržali najvišjo 

stopnjo kompetentnosti in strokovnosti, potrebujemo nekaj, kar nas polni z zaupanjem 

vase, s pozitivno energijo, pogumom, inspiracijo, motivacijo in osebnimi močmi. Tako 

kot se otrok lažje in uspešnejše spopada z izzivi in zahtevami, če do sebe goji pozitivne 

občutke, velja tudi za vzgojitelja. Kljub vsem oviram, težavam in zaprekam, bo s svojo 

pozitivno samopodobo v svojem poklicu vzbujal zaupanje v svoje sposobnosti, energijo 

in znanje. Začutil bo vso globino in smisel svojega poklica, v njem našel zadovoljstvo 

in drobne nagrade, ki bodo žele uspehe. Vsak človek si želi biti povezan z drugimi, 

čutiti, da je sprejet, da pripada svoji delavni okolici. Ta želja je temeljna človeška 

potreba. 
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EMPIRIČNI DEL 
 

7 OPREDELITEV PROBLEMA  
 

V timu kot socialni skupini obstaja bogato psihološko dogajanje, ki oblikuje vzdušje 

znotraj tima in vpliva na doseganje ciljev. Med te procese sodijo predvsem osebno in 

medosebno zaznavanje članov tima, verbalna in neverbalna komunikacija, usklajenost 

med člani, zaznavanje problemov ter dinamika dela in doživljanje znotraj tima (Polak, 

1994). V timu pa lahko prihaja tudi do podrejene vloge posameznikov, kar lahko vodi 

v konflikten in destruktiven odnos. Brajša (1995) poudarja, da morajo sodelavci 

pripadati timu, medsebojno sodelovati, razvijati dobre odnose in konstruktivno 

komunikacijo, se prilagajati in se o medsebojnem doživljanju pogovarjati, če hočejo, 

da bodo pri svojem delu uspešni. Bistvo kakovostnega dela v tandemu so dobri odnosi 

med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, njuna vzajemna pomoč in podpora. 

Medosebni odnos je več kot trajnejša interakcija med osebami. Zahteva namreč to, da 

osebe, ki sodelujejo v interakciji, gojijo občutek in zavest o tem, da so v odnosu (Duck, 

1988, v Ule, 2005). Tim naj bi skozi komunikacijo ustvarjal demokratične odnose, 

temeljil naj bi na zaupanju in spoštovanju, ustvarjal prijetno vzdušje v oddelku in 

upošteval različnost članov tima. 

 

V timu, ki vsakodnevno dela v oddelku vrtca, sodelujeta vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice, ki imata lahko različno vrsto izobrazbe, stopnjo izobrazbe, strokovne 

kompetence in različne pedagoške delovne izkušnje. Vse to vpliva na njun medsebojni 

odnos in delovanje v timu. V vrtcu je timsko delo zelo pomembno, saj Zakon o vrtcih 

(41. člen) s področja predšolske vzgoje in usmeritve Kurikula za vrtce narekujejo 

vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice skupno načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

vzgojnega dela. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice skupaj sodelujeta pri 

načrtovanju, delita si delo, ga izvajata, evalvirata, izmenjujeta si mnenja, opažanja, 

zato naj bi njuna komunikacija potekala na enakovreden način. Kolikšen je dejanski 

prispevek pomočnice vzgojiteljice in koliko se lahko enakovredno vključuje, je odvisno 

od več dejavnikov. Eden izmed njih je gotovo znanje o stroki, saj poklic pomočnice 

vzgojiteljice opravljajo osebe z različno izobrazbeno strukturo, različnim znanjem in 

sposobnostmi. Če se strokovni delavki med seboj dobro razumeta in učinkovito timsko 

delata, je to delo prijetno in uspešno, odraža pa se tudi v vedenju otrok. Ko so v timu 

odnosi slabi, je težko dosegati cilje, prihaja tudi do konfliktov in nesoglasij, vse to pa 

se lahko odraža tudi v socialno manj zaželenem vedenju otrok. Komunikacija je 

osnovno orodje sporazumevanja v timu, saj omogoča socialno interakcijo znotraj tima 

in povezanost tima z njegovim socialnim okoljem. 

 

 

 



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

56 

7.1 CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Z magistrskim delom želim raziskati področje timskega dela strokovnih delavcev v 

vrtcu, zlasti njihovo doživljanje in nekatere psihološke razsežnosti. Osnovni cilj je torej 

z empirično raziskavo doživljanja timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu 

spodbuditi ozaveščanje, samozaznavanje in samoevalvacijo na tem področju in z 

analizo dobljenih podatkov prispevati k strokovnemu poznavanju tega področja v 

praksi.  

 

V skladu s ciljem raziskovanja me je vodilo splošno raziskovalno vprašanje, ki sem ga 

bolj podrobno razdelala:  

 

Temeljno raziskovalno vprašanje:  

Kako strokovne delavke v vrtcu doživljajo svoje timsko delo?  

 

Raziskovalno vprašanje se je nanašalo na naslednje različne vidike doživljanja 

timskega dela, tj. na doživljanje:  

 uspešnosti delovanja lastnega tima v oddelku vrtca, 

 prednosti timskega dela, 

 občutkov v timu, 

 zaznanih razlik pri delu med člani tima, 

 pogostosti izvajanja različnih dejavnosti v timu, 

 enakovrednosti delitve dela, 

 vedenja kolegice v timu, 

 pričakovanj do kolegice v timu 

 pričakovanj od sodelavke, 

 lastnega odnosa do kolegice v timu, 

 odnosa kolegice v timu, 

 najpomembnejše kompetence članov v timu. 

 

HIPOTEZE 

 

Glede doživljanja odnosov in drugih psiholoških razsežnosti v timu sem postavila dve 

splošni hipotezi, ki sem ju preverjala na več področjih doživljanja.  

 

H1: V doživljanju timskega dela (čustev, zaupanja, komunikacije) med vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice ni statistično pomembnih razlik.  

 

H2: V doživljanju strokovnih kompetenc sebe in druge članice v timu so med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice statistično pomembne razlike.  
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice si timsko delo razlagajo kot: 

 dobro klimo v oddelku ter s tem dobro počutje otrok; 

 obe izvajata načrtovano dejavnost, več idej, predlogov, boljše delo v vseh pogledih; 

 skupno dogovarjanje, dopolnjevanje, izmenjava izkušenj; 

 kakovostno delo; 

 medsebojno pomoč, dobro organiziranost – izpeljava programa, dopolnjevanje, 

delo po skupinah, dobri programi, varnost otrok; 

 sodelovanje, odprto komunikacijo, pozitivno klimo, sproščenost; 

 medsebojno pomoč in povezanost; 

 pestrejše dejavnosti; 

 dobro delovno vzdušje; 

 vzajemno sodelovanje, pomoč, spodbudo in osebnostni razvoj; 

 dogovarjanje; 

 lažje delo, bolj razdeljeno delo, delo v skupinah, enotnejši pristop do otrok; 

 izmenjavo mnenj o delu; 

 občutek varnosti in dobrega počutja, zaupanje; 

 medsebojno komunikacijo, spoštovanje; 

 s skupnim dogovarjanjem se lažje pride do zastavljenih ciljev; 

 dobro timsko delo daje prednosti: delu z otroki, opravljanje obveznosti, boljša 

komunikacija s starši, boljše vzdušje, manj nedoslednosti z upoštevanjem 

določenih pravil; 

 dogovore, pravila, pozitivno klimo, sproščenost, zanesljivost; 

 skupno doseganje ciljev, načrtovanje in evalvacijo; 

 poštenost, zrelost. 

 

Odgovori so bili podobni. Tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice so poudarjale 

sodelovanje, odprto komunikacijo, pozitivno klimo, sproščenost, medsebojno pomoč 

ter povezanost. Vsi strokovni delavci se zavedajo, da so pomembni vzajemno 

sodelovanje, dogovarjanje, načrtovanje, izvajanje in evalviranje. Vse to pripomore k 

uspešnemu doživljanju vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v timu, vendar brez 

doživljanja strokovnih kompetenc same sebe in druge v timu ni uspešnega tima. 

 

7.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

7.2.1 Udeleženci raziskave 

 

Vprašalnik je reševalo 100 strokovnih delavk, od tega 50 vzgojiteljic in 50 pomočnic 

vzgojiteljice. V tabeli 1 je prikazana starost reševalcev ankete glede na delovno mesto. 

Največ je vzgojiteljic, starih nad 50 let, ter pomočnic vzgojiteljic, starih med 31 in 40 

let. V tabeli 2 je prikazano delovno mesto z leti delovnih izkušenj. Največ je vzgojiteljic 

z najdaljšo delovno dobo ter pomočnic vzgojiteljic, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj. 

Primerjali smo tudi izobrazbo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. V našem vzorcu so 
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imele 3 pomočnice vzgojiteljice (6 %) univerzitetno izobrazbo, ostale pa srednjo 

vzgojiteljsko šolo. Od vzgojiteljic jih je imelo 13 (26 %) srednjo vzgojiteljsko šolo, 30 

(60 %) visoko strokovno, 7 (14 %) vzgojiteljic pa univerzitetno izobrazbo.  

 

Tabela 3: Predstavitev vzorca glede za delovno mesto in starost 

  do 30 let 31–40 let 41–50 let nad 51 let skupaj 

Vzgojiteljica 9 (18 %) 11 (22 %) 12 (24 %) 18 (36 %) 50 (100 %) 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

10 

(20 %) 21 (42 %) 10 (20 %) 9 (18 %) 50 (100 %) 

Skupaj 

19 

(19 %) 32 (32 %) 22 (22 %) 27 (27 %) 

100 

(100 %) 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je največ anketiranih strokovnih delavcev starih med 31 in 

40 let (32 %). Po številu odgovorov jim sledijo strokovni delavci, stari nad 51 let (27 %). 

Skupina strokovnih delavcev, starih od 41 do 50 let, predstavlja 22 % anketirancev, 

skupina strokovnih delavcev, starih do 30 let, pa 19 % vzorca. 

 

Tabela 4: Predstavitev vzorca glede na delovno mesto in število let delovnih 

izkušenj 

  do 5 let 6–10 let 

11–15 

let 

15–30 

let 

več kot 30 

let skupaj 

Vzgojiteljica 

10 

(20 %) 8 (16 %) 1 (2 %) 

10 

(20 %) 21 (42 %) 50 (100 %) 

Pomočnica 

vzgojiteljice 

25 

(50 %) 6 (12 %) 3 (6 %) 8 (16 %) 8 (16 %) 50 (100 %) 

Skupaj 

35 

(35 %) 

14 

(14 %) 4 (4 %) 

18 

(18 %) 29 (29 %) 

100 

(100 %) 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je največ anketiranih strokovnih delavcev z delovno dobo in 

delovnimi izkušnjami do 5 let (35 %). Po številčnosti jim sledijo strokovni delavci z 

delovno dobo in delovnimi izkušnjami nad 30 let (29 %). Skupina z delovno dobo in 

delovnimi izkušnjami od 15 do 30 let predstavlja 18 % delež anketirancev, sledijo pa 

jim strokovni delavci z delovno in delovnimi izkušnjami od 6 do 10 let (14 %). Najmanj 

je strokovnih delavcev z delovno dobo in delovnimi izkušnjami od 11 do 15 let (4 %). 

 

7.2.2 Raziskovalni pripomočki 

 

Za namene magistrskega dela sva skupaj z mentorico izdelali avtorski anketni 

vprašalnik. Z vprašalnikom sva raziskovali kakovost odnosa med vzgojiteljicami 

predšolskih otrok in pomočnicami vzgojiteljic, zaznano kompetentnost pri opravljanju 

pedagoškega dela, delitev dela med pomočnicami vzgojiteljic in vzgojiteljicami ter 

pričakovanja in želene kompetence ter lastnosti članic tima v vrtcu. Posamezne 

lastnosti sem merila z več spremenljivkami na štiristopenjski lestvici. Zaradi velikega 

števila spremenljivk sem te zaradi večje preglednosti in zanesljivosti (spremenljivke so 
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namreč merile isto dimenzijo) združila v vsebinsko smiselne lestvice. Oblikovala sem 

9 ocenjevalnih lestvic. V nadaljevanju prikazujem imena 9 lestvic, njihove opise ter 

trditve, s katerimi sem jih merila (tabela 5). 

 

Tabela 5: Ime in opis lestvic ter pripadajoče trditve 

Ime lestvice Opis lestvice Trditve v lestvici 

Neformalna 

povezanost  

Neformalno druženje med 

vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice ter zaupanje in 

komunikacija, ki presega 

formalen odnos. Višji 

rezultat pomeni bolj 

pozitiven odnos. 

- S svojo sodelavko v timu se sestajam 

tudi izven vrtca. 

- Voščiva si za rojstni dan, praznike. 

- Greva skupaj na kavo. 

- Zaupam ji svoje osebne težave. 

Odnos do 

druge članice 

tima   

Odnos udeleženke do 

sodelavke v timu. Višji 

rezultat pomeni, da 

udeleženka zaznava, da je v 

odnosu do nje konstruktivna.  

V odnosu do druge članice tima sem:  

- preveč natančna*, 

- sodelujoča, 

- kritična*, 

- skrbna, 

- impulzivna*, 

- vztrajna, 

- spodbujajoča, 

- zanesljiva, 

- ustvarjalna, 

- neprilagodljiva*, 

- prilagodljiva, 

- dobre volje, 

- preračunljiva*,  

- prepirljiva*,  

- zaupljiva, 

- dobra opazovalka, 

- odkrita, 

- usmerjena k iskanju napak*, 

- zadržana pri izražanju svojih idej*. 

Odnos 

sodelavke 

Odnos sodelavke do 

udeleženke v timu. Višji 

rezultat pomeni, da 

udeleženka zaznava, da je 

sodelavka v odnosu do nje 

konstruktivna.  

Moja sodelavka je v odnosu v timu:  

- preveč natančna*, 

- sodelujoča, 

- kritična*, 

- skrbna, 

- impulzivna*, 

- vztrajna, 

- spodbujajoča, 

- zanesljiva, 

- ustvarjalna, 

- neprilagodljiva*,  

- prilagodljiva, 

- dobre volje, 

- preračunljiva*,  
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- prepirljiva*, 

- zaupljiva, 

- dobra opazovalka, 

- odkrita, 

- usmerjena k iskanju napak*, 

- zadržana pri izražanju svojih idej*. 

Mobing Mobing, ki ga doživlja 

udeleženka v timu zaradi 

svoje kolegice v timu. Višji 

rezultat pomeni, da je 

udeleženka pogosteje 

doživljala mobing. 

Kako pogosto ste doživeli katero od 

naštetih oblik vedenja svoje kolegice v 

timu: 

- ignoriranje, 

- kričanje, 

- zasmehovanje, 

- širjenje laži, 

- škodoželjnost, 

- grožnje, 

- preklinjanje. 

Enakovredna 

delitev dela –

subjektivna 

zaznava 

Kakšen je udeleženkin 

subjektivni občutek glede 

enakovredne delitve dela. 

Višji rezultat pomeni, da je 

delo bolj enakovredno 

deljeno. 

- Pri pedagoškem delu se izmenjujeva in 

dopolnjujeva. 

- Z otroki v oddelku delava vzporedno z 

dvema manjšima skupinama otrok. 

- Vzpostavljava neposredne stike in 

komunikacijo odrasla oseba – otrok. 

- Ena vodi dejavnost, druga ta čas 

opazuje otroke. 

- Pomočnica pomaga vzgojiteljici pri tistih 

dejavnostih, pri katerih je potrebna 

pomoč. 

- Vzgojiteljica izvaja dejavnosti, 

pomočnica vzgojiteljice se vključi le po 

potrebi. 

Enakovredna 

delitev dela – 

konkretne 

dejavnosti  

Udeleženkina zaznava 

delitve dela pri konkretnih 

delovnih nalogah. Višji 

rezultat pomeni, da so 

delovne naloge bolj 

enakovredno deljene. 

Ovrednotite, kako pogosto si s sodelavko 

enakovredno delita delo pri naslednjih 

dejavnostih: 

- pri načrtovanju vseh dejavnosti, ki 

potekajo v vrtcu; 

- pri načrtovanju didaktičnega dela na 

različnih področjih kurikuluma; 

- pri urejanju prostora; 

pri izvajanju rutinskih dejavnostih 

(hranjenje, higienska opravila); 

- pri dejavnostih, ki potekajo zunaj vrtca 

(sprehod, na igrišču, pohodi); 

- pri sprotni evalvaciji izvajanja 

kurikuluma; 

- pri letni evalvaciji izvajanja kurikula; 

- pri pripravi didaktičnega materiala; 

- pri sodelovanju s starši; 
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- pri izvajanju projektov; 

- pri pripravi prostora; 

- pri pospravljanju igrač; 

Splošen 

občutek 

kompetentnosti 

Splošen občutek 

kompetentnosti pri 

opravljanju dela. Višji 

rezultat pomeni občutek 

večje kompetentnosti. 

- V timu udejanjam svoje strokovno 

znanje. 

Ali imate v timu občutek: 

- učinkovitosti, 

- neodločnosti*, 

- zanesljivosti, 

- strokovne izpolnjenosti. 

Občutek 

kompetentnosti 

pri izvajanju 

delovnih nalog 

Občutek kompetentnosti pri 

opravljanju delovnih nalog v 

zvezi z birokratskimi 

postopki, projekti ter pri delu 

z otroki. Višji rezultat pomeni 

občutek večje 

kompetentnosti. 

Ocenite uspešnost delovanja svojega 

ožjega tima na naslednjih področjih: 

- načrtovanje vzgojnega dela, 

- izvedba dejavnosti, 

- sodelovanje v projektih, 

- evalvacija vzgojnega dela, 

- navajanje in spremljanje otrok na 

upoštevanje pravil, 

- zagotavljanje varnosti otrok, 

- navajanje otrok na higienske navade, 

- sodelovanje s starši, 

- reševanje težav znotraj oddelka. 

Občutek 

kompetentnosti 

– delovanje v 

timu 

Občutek kompetentnosti pri 

sodelovanju s kolegom v 

timu. Višji rezultat pomeni 

občutek večje 

kompetentnosti. 

Ocenite uspešnost delovanja svojega 

ožjega tima na naslednjih področjih: 

- doslednost pri upoštevanju 

dogovorjenih pravil v timu, 

- sporočanje lastnih idej, mnenj, 

- poslušanje idej, mnenj druge osebe v 

timu, 

- upoštevanje idej, mnenj itd., 

- aktivno poslušanje druge osebe v timu, 

- posredovanje jaz sporočil, 

- odprta komunikacija, 

- posredovanje in sprejemanje informacij 

glede otrok. 

Opomba: * Vprašanje smo vrednotili obrnjeno. 

 

Notranjo skladnost (zanesljivost) lestvic smo računali s Cronbachovim koeficientom 

(glej tabelo 6). Zanesljivost lestvic je visoka oziroma zadovoljiva tako pri vzgojiteljicah 

kot pri pomočnicah vzgojiteljic, z izjemo lestvice Enakovredna delitev dela – 

subjektivna zaznava, kjer je zanesljivost nizka. Poleg tega ima nizko zanesljivost tudi 

lestvica Splošen občutek kompetentnosti pri vzgojiteljicah. Omenjene lestvice torej 

vsebujejo znatni delež napake merjenja. Nadalje smo lestvice izračunali tako, da smo 

spremenljivkam, s katerimi smo merili posamezne lestvice, izračunali povprečne 

vrednosti. Spremenljivk torej nismo obteževali in tako predpostavljali, da vsaka 

spremenljivka enako dobro meri pripadajočo lestvico. Višja vrednost na lestvici pomeni 
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večjo izraženost lastnosti, ki jo lestvica predstavlja. Najvišja vrednost je 4, najnižja pa 

1. Izračunali smo tudi povezanost med samoocenami vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic (glej tabelo 6). 

 

Tabela 6: Cronbach alfa in število postavk za vse lestvice ter povezanost med 

samooceno vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljice 

Lestvica Število postavk 

Cronbach alfa Povezanost med 

samozaznavami 

vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljice pomočnice 

Neformalna povezanost  4 0,757 0,756 0,75** 

Odnos do druge članice 

tima  19 0,816 0,838 0,38** 

Odnos sodelavke 19 0,871 0,878 0,18 

Mobing 7 0,725 0,885 –0,08a 

Enakovredna delitev 

dela – subjektivna 

zaznava 6 0,671 0,561 0,14 

Enakovredna delitev 

dela – konkretne 

dejavnosti  12 0,918 0,919 0,38** 

Splošen občutek 

kompetentnosti 5 0,624 0,815 0,49** 

Občutek kompetentnosti 

pri izvajanju delovnih 

nalog 9 0,876 0,86 0,28* 

Občutek kompetentnosti 

– delovanje v timu 8 0,921 0,923 0,23 

Opombe. Povezanost med samooceno vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljic smo 

izračunali s Pearsonovim koeficientom korelacije. a – zaradi nenormalne porazdelitve 

smo izračunali Spearmanov koeficient korelacije. *p < 0,05 **p < 0,01 

 

7.2.3 Statistična obdelava 

 

Normalnost porazdelitve spremenljivk smo preverili grafično, v okvirjih z ročaji, s 

Shapiro-Wilkovim testom ter s koeficienti asimetrije in sploščenosti. Kjer so 

porazdelitve razlik izrazito odstopale od normalne porazdelitve, smo za statistično 

analizo uporabili neparametrične teste. Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljic na lestvicah Neformalna povezanost, Enakovredna delitev dela – 

subjektivna zaznava, Enakovredna delitev dela pri konkretnih nalogah, Splošen 

občutek kompetentnosti, Občutek kompetentnosti pri izvajanju delovnih nalogah in 

Občutek kompetentnosti – delovanje v timu smo preverili s t-testom za odvisna vzorca. 

Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic na lestvici mobinga smo 

preverili z Wilcoxonovim testom. Interakcijo med delovnim mestom (vzgojiteljice 

oziroma pomočnice vzgojiteljice) ter perspektivo ocene odnosa (ocena lastnega 
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odnosa do sodelavke oziroma ocena sodelavkinega odnosa) smo preverili z 

dvosmerno ANOVA za ponovljene meritve. Povezanost med enakovredno razdelitvijo 

dela ter zaznavo odnosa smo izračunali s Pearsonovim koeficientom korelacije, med 

lestvico mobinga in lestvico enakovredne delitve dela pa s Spearmanovim 

koeficientom korelacije.  

  



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

64 

8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

V nadaljevanju predstavljam rezultate raziskave, v kateri sem zbirala podatke 

strokovnih delavcev in njihov vpogled v odnose v primarnem timu v oddelku vrtca, ki 

ga sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.  

 

8.1 DOŽIVLJANJE TIMSKEGA DELA – OPISNE STATISTIKE IN 

PREVERJANJE NORMALNOSTI PORAZDELITVE 

 

Pred preverjanjem hipotez s statističnimi analizami sem preverila opisne statistike in 

normalnost porazdelitve lestvic. Vse lestvice sem obravnavala kot intervalne 

spremenljivke. V tabeli 7 so prikazane opisne statistike lestvic. Razvidno je, da med 

ocenami vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljice ne prihaja do večjih razlik v povprečnih 

vrednostih lestvic ter njihovih razpršenostih.  

 

Tabela 7: Opisne statistike lestvic 

 vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljice 

  M SD M SD 

Neformalna povezanost  2,38 0,59 2,42 0,62 

Odnos do druge članice tima   3,25 0,33 3,29 0,36 

Odnos sodelavke 3,23 0,43 3,34 0,42 

Mobing 1,09 0,22 1,09 0,29 

Enakovredna delitev dela – subjektivna zaznava 2,89 0,46 2,95 0,44 

Enakovredna delitev dela – konkretne dejavnosti  3,28 0,50 3,32 0,54 

Splošen občutek kompetentnosti 3,02 0,50 2,99 0,51 

Občutek kompetentnosti pri izvajanju delovnih nalog 3,40 0,41 3,44 0,39 

Občutek kompetentnosti – delovanje v timu 3,44 0,48 3,46 0,49 

 

Nato sem preverila normalnost porazdelitve lestvic s koeficientom asimetrije in 

sploščenosti, s Shapiro-Wilkovim testom normalnosti porazdelitve in grafično, z 

okvirjem z ročaji (glej tabelo 8). Zaradi večje preglednosti sem grafično prikazala samo 

tiste lestvice, pri katerih sem ugotovila, da porazdelitev odstopa od normalne 

porazdelitve.  
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Graf 1: Doživljanje timskega dela: povprečne vrednosti lestvic, ločeno za 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

 

Tabela 8: Koeficienti asimetrije in sploščenosti ter p-vrednost Shapiro-Wilkovega 

testa za vse lestvice 

  vzgojiteljice 

pomočnice 

vzgojiteljice 

  As Spl pa As Spl pa 

Neformalna povezanost  0,647 0,974 0,011* 0,478 0,253 0,148 

Odnos do druge članice tima  

–

0,590 

–

0,157 0,058 

–

0,830 0,283 0,011* 

Odnos sodelavke 

–

0,586 

–

0,698 0,004* 

–

0,864 

-

0,030 0,001* 

Mobing 4,581 

25,82

4 

< 

0,001 4,274 

20,61

1 

< 

0,001 

Enakovredna delitev dela – subjektivna 

zaznava 

–

0,095 1,098 0,193 

–

0,298 0,237 0,134 

Enakovredna delitev dela – konkretne 

dejavnosti  

–

0,412 

–

0,382 0,081 

–

1,102 1,907 0,001* 

Splošen občutek kompetentnosti 

–

0,061 

–

0,366 0,075 

–

0,536 0,340 0,005* 

Občutek kompetentnosti pri izvajanju 

delovnih nalog 

–

0,369 

–

0,695 0,027* 

–

0,111 

–

0,972 0,013* 

Občutek kompetentnosti – delovanje v timu 

–

0,176 

–

1,318 

< 

0,001 

–

0,667 

–

0,108 

< 

0,001 

Opombe. Standardna napaka za asimetrijo znaša 0,337, za sploščenost pa 0,662. a – 

p vrednost Shapiro-Wilkovega testa. *p < 0,05.  

 
 
Za lestvico Neformalna povezanost sem ugotovila, da prihaja do statistično 

pomembnega odstopanja od normalne porazdelitve pri vzgojiteljicah, ne pa tudi pri 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
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Splošen občutek kompetentnosti

Občutek kompetentnosti pri izvajanju delovnih
nalog

Občutek kompetentnosti - delovanje  v timu

pomočnice vzgojiteljic

vzgojiteljice
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pomočnicah vzgojiteljice. Porazdelitev je nekoliko desno asimetrična in špičasta. Kljub 

temu velikosti koeficientov asimetrije in sploščenosti niso visoke, zato lahko zaključim, 

da je porazdelitev približno normalna. Do podobnih zaključkov sem prišla tudi pri vseh 

ostalih lestvicah (razen pri lestvici Mobing): s Shapiro-Wilkovim testom sem pri 

vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic ugotovila statistično pomembno odstopanje od 

normalne porazdelitve, vendar odstopanje ni drastično. Pri odkrivanju morebitnih 

hujših nepravilnosti (npr. izrazitih osamelcev, nenavadne oblike porazdelitve) sem si 

pomagala s pregledom histogramov ter grafov z ročaji (slika 1 v prilogi), vendar nisem 

ugotovila tovrstnih nepravilnosti. Izjema je lestvica Mobing. Na hudo odstopanje od 

nenormalne porazdelitve kažejo že zelo visoki koeficienti asimetrije in sploščenosti, 

tako pri vzgojiteljicah kot pri pomočnicah vzgojiteljic. Pri pregledu okvirjev z ročaji sem 

ugotovila, da lestvica vsebuje nekaj izrazitih ekstremnih vrednosti tako pri vzgojiteljicah 

kot pri pomočnicah vzgojiteljic (glej sliko 1). Desno asimetrična porazdelitev je 

pričakovana, saj se izraziti mobing, kot sem ga merila v raziskavi (kričanje, preklinjanje 

itd., glej tabelo 9), na delovnem mestu pojavlja relativno redko. Zaključim lahko, da 

porazdelitev lestvice Mobing izrazito odstopa od normalne porazdelitve, medtem ko je 

odstopanje pri ostalih lestvicah bolj blago.  

 

Nazadnje sem preverila tudi normalnost porazdelitve razlik med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic (parnih razlik) na posameznih lestvicah. S tem sem želela 

preveriti, ali so zadovoljene predpostavke analiz, ki sem jih kasneje izvedla. 

Normalnost porazdelitve sem preverila po istem postopku kot pri vzgojiteljicah in 

pomočnicah vzgojiteljic, le da sem v tem primeru preverjala normalnost porazdelitve 

razlik med delavkama v paru.  

 

Ugotovila sem, da je porazdelitev parnih razlik na lestvicah Odnos do druge članice 

tima in Splošen občutek kompetentnosti normalna (glej tabelo 9). Pri ostalih 

spremenljivkah sem ugotovila statistično pomembno odstopanje od normalne 

porazdelitve. Koeficienti asimetrij so nižji kot pri izvornih lestvicah (glej tabelo 9), kar 

kaže, da so porazdelitve parnih razlik bolj simetrične. Koeficienti sploščenosti so po 

drugi strani večji kot pri izvornih lestvicah in so zmerno visoki. Visok koeficient 

sploščenosti sem ugotovila pri parnih razlikah na lestvici Enakovredna delitev dela – 

konkretne dejavnosti in na lestvici Mobing.  

 

Za boljši vpogled v porazdelitev teh dveh spremenljivk sem porazdelitev spremenljivk 

prikazala tudi grafično (slika 2 in slika 3 v prilogi). Opazim lahko, da je porazdelitev 

parnih razlik pri lestvici Mobing izrazito nenormalna in vsebuje številne osamelce (glej  

sliko 2). Pri porazdelitvi parnih razlik pri lestvici Enakovredna delitev dela – konkretne 

dejavnosti (glej sliko 3 v prilogi) pa lahko opazim, da vsebuje nekaj osamelcev, ki niso 

tako problematični. Grafično sem pregledala tudi porazdelitve ostalih spremenljivk.  

 

Pri ostalih lestvicah nisem našla ekstremnih vrednosti, grafični pregled porazdelitev pa 

je nakazoval na normalno porazdelitev.  
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Zaključim lahko, da porazdelitve parnih razlik večine lestvic nekoliko odstopajo od 

normalne porazdelitve. Večje odstopanje porazdelitve parnih razlik od normalne 

porazdelitve sem ugotovila pri lestvicah Enakovredna delitev dela – konkretne 

dejavnosti, Občutek kompetentnosti pri izvajanju delovnih nalog in Občutek 

kompetentnosti – delovanje v timu, medtem ko sem pri porazdelitvi parnih razlik na 

lestvici Mobing ugotovila številne ekstremne vrednosti, ki pomenijo nenormalno 

porazdelitev.  

 

Tabela 9: Koeficienti asimetrije in sploščenosti ter p-vrednost Shapiro-Wilkovega 

testa za razliko od lestvic med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 

Razlika med vzgojiteljicami in pomočnicami As Spl pa 

Neformalna povezanost  0,419 1,420 0,001* 

Odnos do druge članice tima  0,236 1,182 0,083 

Odnos sodelavke 0,746 1,192 0,019* 

Mobing –1,022 11,288 < 0,001 

Enakovredna delitev dela – subjektivna zaznava –0,167 1,276 0,009* 

Enakovredna delitev dela – konkretne dejavnosti  –0,027 3,471 0,007* 

Splošen občutek kompetentnosti –0,071 0,172 0,084 

Občutek kompetentnosti pri izvajanju delovnih 

nalog –0,234 1,301 0,002* 

Občutek kompetentnosti – delovanje v timu 0,335 1,763 0,003* 

Opombe. Standardna napaka za asimetrijo znaša 0,337, za sploščenost pa 0,662. a – 

p vrednost Shapiro-Wilkovega testa. *p < 0,05.  

 

Ugotovila sem zelo visoko pozitivno in statistično pomembno povezanost med 

samooceno vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic na lestvici Neformalni odnosi, kar 

pomeni, da odnos, ki ga vzgojiteljice ocenjujejo kot bolj pozitiven, bolj pozitivno 

ocenjujejo tudi pomočnice vzgojiteljic v timu. 

 

Statistično pomembno pozitivno povezanost med samooceno vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic sem ugotovila tudi pri lestvicah Odnos do druge članice tima, Enakovredna 

delitev dela – konkretne dejavnosti, Splošen občutek kompetentnosti in Občutek 

kompetentnosti pri izvajanju delovnih nalog. Presenetljivo je torej, da je lasten občutek 

kompetentnosti višji, če ga tako zaznava tudi sodelavka v timu. Na lestvici Mobing ne 

prihaja do povezanosti med samoocenami vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, kar 

kaže, da je mobing v timskem odnosu enostranski ter ni vzajemen.  

 

8.1.1 Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v doživljanju 

njunega odnosa 

 

Za preverjanje prve hipoteze H1: »V doživljanju odnosov (čustev, zaupanja, 

komunikacije, procesov) v timu med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ni 

statistično pomembnih razlik« sem preverila, ali prihaja do razlik med vzgojiteljicami in 
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pomočnicami vzgojiteljic na lestvicah Neformalna povezanost, Odnos do druge članice 

tima, Odnos sodelavke in Mobing.  

 

Za preverjanje razlik na lestvici Neformalna povezanost sem izvedla t-test za odvisna 

vzorca. V poglavju 7.1. sem ugotovila, da so parne razlike med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic približno normalno distribuirane, zato sem upravičena do 

izvedbe parametričnih testov. Ugotovila sem, da razlika v povprečjih med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic na tej lestvici ni statistično pomembna (t (49) 

= –0,74, p = 0,460, d = –0,10). 

 

Za preverjanje razlik na lestvici Mobing sem izvedla neparametrični Wilcoxonov test, 

saj sem ugotovila, da porazdelitev parnih razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljic drastično odstopa od normalne porazdelitve. Ugotovila sem, da med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ne prihaja do statistično pomembnih razlik v 

zaznavi mobinga (Z = –0,351, p = 0,725).  

 

Za preverjanje razlik na lestvicah Odnos do druge članice tima in Odnos sodelavke 

sem izvedla dvosmerno ANOVO za ponovljene meritve. Ponovljena faktorja sta bila 

delovno mesto (vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice) in perspektiva ocene 

odnosa (ocena lastnega odnosa do sodelavke oziroma ocena sodelavkinega odnosa). 

Rezultati so prikazani v  

10.  

 

Opazim lahko, da noben faktor ni statistično pomemben, prav tako ni statistično 

pomembna interakcija. Na sliki 4 sicer lahko opazim, da vzgojiteljice ocenjujejo, da je 

njihov odnos do druge članice tima nekoliko boljši kot odnos sodelavke do njih, medtem 

ko pomočnice vzgojiteljice menijo obratno, da je odnos sodelavke do njih nekoliko 

boljši kot njihov odnos do vzgojiteljice. Kljub temu niti interakcije niti glavnih učinkov ne 

morem posplošiti na populacijo in so morebitni vzorci tako lahko vzorčno specifični.  

 

Tabela 10: Povzetek dvosmerne ANOVE za ponovljene meritve 

 Vir variabilnosti SS df MS F p 

Znotraj oseb      
delovno mesto 0,261 1 0,261 1,486 0,229 

napaka (delovno mesto) 8,612 49 0,176   
perspektiva ocene odnosa 0,008 1 0,008 0,246 0,622 

napaka (perspektiva ocene odnosa) 1,677 49 0,034   
delovno mesto x perspektiva ocene odnosa 0,069 1 0,069 1,523 0,223 

napaka (interakcija) 2,226 49 0,045     
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Graf 2: Prikaz povprečnih vrednosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na 

lestvicah Odnos do druge članice tima in Odnos sodelavke  

 

8.1.2 Preverjanje razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v 

doživljanju enakovredne delitve dela 

 

Nadalje sem preverila, ali prihaja do razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljic na lestvicah Enakovredna delitev dela – subjektivna zaznava in 

Enakovredna delitev dela – konkretne dejavnosti. Za primerjavo povprečij sem izvedla 

t-test za odvisna vzorca. Čeprav sem pri lestvici Enakovredna delitev dela – konkretne 

dejavnosti ugotovila, da se porazdelitev parnih razlik med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic nekoliko razlikuje od normalne porazdelitve, sem zaradi 

ustrezno velikega vzorca izvedla parametričen t-test. Pri nekoliko večjih vzorcih je t-

test za odvisna vzorca namreč bolj robusten na kršenje predpostavke normalnosti 

porazdelitve razlik (Ghasemi in Zahediasl, 2012). Rezultati obeh t-testov so prikazani 

v tabeli 11. Ugotovila sem, da ne prihaja do statistično pomembnih razlik med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v doživljanju enakovredne delitve dela. Obe 

skupini anketirank menita, da je delitev dela v njunem timu enakovredna.  

 

Tabela 11: Preverjanje razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v 

doživljanju enakovredne delitvi de la s t-testom za odvisna vzorca 

  M1 M2 SE t df p d 

Enakovredna delitev dela subjektivno 2,89 2,95 0,08 –0,76 49 0,451 –0,11 

Enakovredna delitev dela konkretno 3,28 3,32 0,08 –0,59 49 0,559 –0,08 

Opombe. M1 = povprečje vzgojiteljic; M2 = povprečje pomočnic vzgojiteljic.  

 

8.1.3  Preverjanje razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v   

samooceni kompetenc 

 

Za preverjanje druge hipoteze H2: »V zaznavanju strokovnih kompetenc same sebe 

in druge v timu so med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice glede na njuno 

stopnjo izobrazbe statistično pomembne razlike: pomočnice vzgojiteljice s srednjo 

strokovno izobrazbo same sebe zaznavajo kot manj strokovno kompetentne za 

pedagoško delo kot vzgojiteljice z višjo strokovno izobrazbo«, sem preverila, ali prihaja 
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do razlik v povprečnih vrednostih med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic na 

lestvicah Splošen občutek kompetentnosti, Občutek kompetentnosti pri izvajanju 

delovnih nalog in Občutek kompetentnosti – delovanje v timu. Za preverjanje razlik 

sem izvedla t-test za odvisna vzorca. Čeprav so porazdelitve parnih razlik nekoliko 

odstopale od normalne porazdelitve, sem zaradi ustrezno velikega vzorca upravičena 

do izvedbe parametričnih testov. Rezultati t-testov za odvisna vzorca so prikazani v 

tabeli 12.  

 

Opazim lahko, da v zaznavanju kompetenc na lestvicah kompetentnosti ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  

 

Tabela 12: T-test za odvisna vzorca za preverjanje razlik na lestvicah 

kompetentnosti med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic  

 M1 M2 SE t df p d 

Splošen občutek kompetentnosti 3,02 2,99 0,07 0,44 49 0,66 0,06 

Občutek kompetentnosti pri delovnih nalogah 3,40 3,44 0,07 –0,53 49 0,596 –0,07 

Občutek kompetentnosti – delovanje v timu 3,44 3,46 0,08 –0,3 49 0,769 –0,04 

 

Statistično pomembnih razlik torej z analizo nisem potrdila. 

 

8.1.4 Povezanost med doživljanjem odnosa in delitvijo dela v timu 

 

Izračunala sem tudi povezanost med delitvijo dela in doživljanjem odnosa v timu. 

Zanimalo me je, ali imajo tiste strokovne delavke v vrtcu, ki delitev dela v timu doživljajo 

bolj enakovredno, tudi boljši odnos s sodelavko v timu.  

 

Povezanost sem izračunala s Pearsonovim koeficientom korelacije, saj sem v poglavju 

ugotovila, da se spremenljivke porazdeljujejo normalno. Izjema je lestvica Mobing, zato 

sem pri povezanosti med mobingom in ostalimi spremenljivkami izračunala 

Spearmanov koeficient korelacije. Ugotovila sem, da je povezanost med omenjenima 

konceptoma pozitivna in statistično pomembna (glej tabelo 14). Tako imajo tiste 

udeleženke, ki bolj enakovredno delijo delo, boljše neformalne odnose, boljši odnos s 

sodelavko v timu in sodelavka ima do njih boljši odnos. Poleg tega tiste delavke, ki 

delitev dela doživljajo kot manj enakovredno, doživljajo več mobinga.  

 

Tabela 13: Povezanost med doživljanjem enakovredne delitve dela ter zaznavo 

odnosa 

 

Enakovredna delitev dela – 

konkretne dejavnosti 

Enakovredna delitev dela – 

subjektivna zaznava 

Neformalna povezanost 0,48** 0,47** 

Odnos do druge članice tima 0,44** 0,33** 

Odnos sodelavke 0,55** 0,27** 

Mobing  –0,25* –0,23* 
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Opomba. Povezanost med spremenljivkami sem izračunala s Pearsonovim 

koeficientom korelacije, razen med mobingom in enakovredno delitvijo dela, kjer sem 

zaradi nenormalne porazdelitve mobinga povezanost izračunala s Spearmanovim 

koeficientom korelacije. *p < 0,05 **p < 0,01 

 

V tabeli 14 prikazujem, kako strokovne delavke v vrtcu doživljajo uspešnost svojega 

tima v oddelku vrtca. Svoje doživljanje so lahko ocenjevale na štiristopenjski 

ocenjevalni lestvici (1 – neuspešno, 5 – zelo uspešno). 

 
Tabela 14: Doživljanje uspešnosti delovanja svojega tima v oddelku 

Uspešnost:  M SD 

Navajanje otrok na higienske navade 3,64 0,48 

Zagotavljanje varnosti otrok 3,61 0,51 

Doslednost pri upoštevanju dogovorjenih pravil v timu 3,54 0,54 

Izvedba dejavnosti 3,5 0,5 

Reševanje težav znotraj oddelka 3,5 0,58 

Odprta komunikacija 3,48 0,69 

Posredovanje in sprejemanje informacij glede otrok 3,46 0,61 

Poslušanje idej, mnenj druge osebe v timu 3,45 0,58 

Upoštevanje idej, mnenj itd. 3,45 0,58 

Aktivno poslušanje druge osebe v timu 3,45 0,52 

Sodelovanje s starši 3,43 0,61 

Navajanje in spremljanje otrok pri upoštevanju pravil 3,43 0,52 

Sporočanje lastnih idej, mnenj 3,38 0,65 

Posredovanje sporočil 3,37 0,58 

Načrtovanje vzgojnega dela 3,3 0,63 

Sodelovanje pri projektih 3,21 0,71 

Evalvacija vzgojnega dela 3,16 0,65 

 

Kot najbolj uspešne se strokovne delavke pri timskem delu v oddelku vrtca doživljajo 

na področju navajanja otrok na higienske navade (M = 64). Ta ugotovitev je pomembna 

bolj v povezavi s prvim starostnim obdobjem in ne toliko v drugem starostnem obdobju. 

Najmanjšo uspešnost pa strokovne delavke v vrtcu doživljajo pri evalvaciji vzgojnega 

dela, čeprav v teoretičnem delu navajam avtorico A. Polak (2009), ki meni, da je timsko 

delo proces, ki se zaključi s timsko evalvacijo. Evalvacija naj bi bila končna etapa 

timskega dela in kot taka pomembno izhodišče za nadaljnje timsko delo. 
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V tabeli 15 je prikazano, kako strokovne delavke v vrtcu doživljajo prednosti timskega 

dela. 

 
Tabela 15: Doživljanje prednosti timskega dela 

Prednosti timskega dela M SD 

Dobro delovno vzdušje 3,75 0,44 

Medsebojna pomoč 3,69 0,46 

Spoštovanje in vzdrževanje pravil 3,6 0,51 

Boljša komunikacija 3,58 0,5 

Lažje reševanje težav 3,56 0,52 

Odnos z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice 3,52 0,56 

Strokovna podpora 3,49 0,54 

Motivacija za delo 3,48 0,52 

Večja učinkovitost pedagoškega dela 3,44 0,56 

Delitev dela 3,44 0,64 

Medsebojna povezanost 3,42 0,57 

Izvedene dejavnosti 3,38 0,58 

Timsko načrtovanje in evalvacija 3,37 0,54 

Pestrejše dejavnosti 3,34 0,61 

Osebnostni razvoj 3,3 0,56 

Nezavedni procesi v timu 3,18 0,58 

  

Ugotovila sem, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobro delovno vzdušje 

zaznavajo kot glavno prednost timskega dela (M = 3,7). Pomembna prednost se jim 

zdi tudi medsebojna pomoč (M = 3,09). Najmanj pomembna, pa kljub temu še vedno 

pomembna prednost se vzgojiteljicam zdi evalvacija vzgojnega dela (3,18). 

 

Če ljudje v timu zaznajo dobro delovno vzdušje ter medsebojno pomoč, se počutijo 

varne in s tem tim deluje boljše. V timu poteka boljša komunikacija, lažje se rešujejo 

težave, nudi se strokovna pomoč in delo se enakovredno deli glede na močna področja 

strokovne delavke. 

 

Tudi S. Hrabar (2010) kot osnovno prednost timskega dela poudarja medsebojno 

pomoč, skupno reševanje težav, možnost lažjega sprotnega vrednotenja in 

spremljanja rezultatov, večjo interakcijo idej in sposobnosti vključenih ter delitev 

odgovornosti. Če primerjam individualno ter timsko delo, ugotovim, da timsko delo 

ponudi prednosti tako v vrtcu kot v življenju. 
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Tabela 16 prikazuje, katere občutke doživljajo strokovne delavke v oddelčnem timu   

 

Tabela 16: Doživljanje različnih občutkov v timu 

Občutek v timu M SD 

Občutek strokovne izpolnjenosti 2,98 0,74 

Občutek zanesljivosti 2,95 0,95 

Občutek osebnega zadovoljstva 2,93 0,91 

Občutek učinkovitosti 2,74 0,81 

Občutek neodločnosti 1,77 0,71 

Občutek pritiska druge osebe 1,44 0,74 

Občutek manjvrednosti 1,32 0,74 

Občutek nemoči 1,24 0,45 

 

Najpogostejši občutek v timu je občutek strokovne izpolnjenosti (M = 2,98). Najmanj 

pogost, a kljub temu prisoten, je občutek nemoči (M = 1,24).  

 

Iz tabele je razvidno, katere trditve strokovne delavke prepoznajo kot značilnosti 

dobrega odnosa v timu. Najpogostejši občutek v timu je občutek strokovne 

izpolnjenosti, najmanj pogost, a kljub temu pomemben, pa je občutek nemoči. 

 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice imata različna znanja, sposobnosti in motivacije 

za delo ter različne želje po profesionalni rasti. Zato je pomembno medsebojno 

sodelovanje in spoštovanje. 

 

Tabela 17 prikazuje, katere razlike strokovne delavke zaznajo pri delu v timu.  

 
Tabela 17: Zaznane razlike pri delu 

Zaznane razlike pri delu M SD 

Voščiva si za rojstni dan, praznike 3,73 0,68 

Če prihaja do težav, se odkrito pogovoriva 3,46 0,77 

V timu udejanjam svoje strokovno znanje 3,23 0,68 

S timsko sodelavko v oddelku vrtca si deliva delo z otroki 2,9 0,85 

Sodelavka v timu je moj kritični prijatelj 2,72 0,88 

S timsko sodelavko v oddelku vrtca sva si podobni v osebnostnem 

smislu 

2,48 0,85 

Zaupam ji svoje osebne težave 2,31 0,84 

S sodelavko v timu se sestajam tudi izven vrtca 1,87 0,86 

Razlike pri načrtovanju dejavnosti 1,72 0,74 

Greva skupaj na kavo 1,68 0,79 

Razlike pri izvajanju dejavnosti 1,54 0,61 

Razlike pri delitvi dela 1,42 0,65 

Deležna sem kritike druge članice tima 1,41 0,6 

Razlike pri izdelavi pripomočkov 1,31 0,58 

V timu je komunikacija le enosmerna 1,25 0,59 

Razlike pri organizaciji proste igre 1,23 0,51 

V timu prihaja do medosebnih konfliktov 1,22 0,48 
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Najpomembnejša zaznana razlika, ki se pojavlja pri delu v timu, je, da si strokovni 

delavki v timu voščita za rojstni dan (M = 3,73). Najmanj pogosto zaznani razliki pa sta 

v organizaciji proste igre otrok (M = 1,23) in v zaznavanju, da v timu prihaja do 

medosebnih konfliktov (M = 1,22).  

 

Rot (1983) meni, da se s tem, ko člani tima delajo skupaj, med njimi razvija določena 

povezanost. Na razvoj povezanosti članov tima vplivajo tudi potrebe in pričakovanja, 

skupni cilji, aktivnosti, ki jih upravljata v timu, in medsebojni odnosi. Zato razumem, da 

je rezultat tak, saj jim veliko pomeni, če strokovna delavka v timu zazna poseben dan, 

ji iskreno vošči in ji seže v roko. 

 

Iz tabele 18 je razvidno, katere so najpogostejše dejavnosti v timu.  

 

Tabela 18: Pogostost dejavnosti v timu 

Pogostost dejavnosti v timu M SD 

Pomočnica pomaga vzgojiteljici pri tistih dejavnostih, pri katerih je 

potrebna pomoč 

3,4 0,77 

Vzpostavljava neposredne stike in komunikacijo med odraslo 

osebo in otrokom 

3,32 0,76 

Pri pedagoškem delu se izmenjujeva in dopolnjujeva 3,26 0,66 

Z otroki v oddelku delava vzporedno z dvema manjšima 

skupinama otrok 

2,95 0,67 

Ena vodi dejavnost, druga ta čas opazuje otroke 2,31 0,65 

Vzgojiteljica izvaja dejavnosti, pomočnica vzgojiteljice se vključi le 

po potrebi 

2,27 1,02 

 
Najpogostejša dejavnost v timu je, da pomočnica pomaga vzgojiteljici pri tistih 

dejavnostih, pri katerih je potrebna pomoč (M = 3,34). Najmanj pogosto pa je, da ena 

vodi dejavnost, druga pa v tem času opazuje otroke (M = 2,27). V timskem delu je, kot 

navajajo številni avtorji, pomembno, da tim sodeluje, načrtuje, izvaja in evalvira. 

 

Timsko izvajanje predstavlja najzahtevnejšo etapo timskega dela. Delo v vrtcu je 

naravnano tako, da sta obe strokovni delavki prisotni hkrati in imata vnaprej določene 

naloge, o katerih se domenita pri načrtovanju. Tako se lahko pri pedagoškem delu 

izmenjujeta in dopolnjujeta. 
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V tabeli 19 je prikazano, pri katerih dejavnostih si vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice enakovredno delita delo. 
 
Tabela 19: Doživljanje enakovredne delitve dela 

Enakovredna delitev dela M SD 

Pri izvajanju rutinskih dejavnosti (hranjenje, higienska opravila) 3,76 0,45 

Pri dejavnostih, ki potekajo zunaj vrtca (sprehod, na igrišču, 

pohod) 

3,73 0,49 

Pri pospravljanju igrač 3,56 0,62 

Pri urejanju prostora 3,54 0,63 

Pri pripravi prostora 3,5 0,61 

Pri pripravi didaktičnega materiala 3,28 0,7 

Pri sodelovanju s starši 3,25 0,74 

Pri izvajanju projektov 3,25 0,82 

Pri načrtovanju vseh dejavnostih, ki potekajo v vrtcu 2,99 0,82 

Pri sprotni evalvaciji izvajanja kurikuluma 2,93 0,87 

Pri letni evalvaciji izvajanja kurikula 2,92 0,93 

Pri načrtovanju didaktičnega dela na različnih področjih 

kurikuluma 

2,91 0,78 

 

Enakovredno delitev dela so strokovne delavke v vrtcu najpogosteje doživljale pri 

izvajanju rutinskih dejavnosti (M = 3,66) in pri dejavnostih, ki potekajo zunaj (M = 3,73). 

Najmanj pogosto so enakovredno delitev dela doživljale pri načrtovanju didaktičnega 

dela na različnih področjih kurikuluma (M = 2,91). 

 

Dnevna rutina v vrtcu je načrtovana tako, da krepi in spodbuja otrokove sposobnosti 

in veščine reševanje problemov. Vloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je v tem 

delu izrednega pomena, saj pomagata organizirati čas, opazovati otroke, jih 

opogumljati itd. 

 

Iz tabele 20 je razvidno, kako pogosto so določeno vedenje kolegice v timu doživljale 

anketirane strokovne delavke.  

 

Tabela 20: Ali ste kdaj s kolegico v timu doživeli spodnje oblike vedenja? 

Ali ste kdaj doživeli spodnja vedenja s kolegico v timu? M SD 

Pristen smeh 3,31 0,63 

Nesebična podpora 3,22 0,73 

Sočustvovanje 3,18 0,73 

Izražanje pohval 2,91 0,75 

Ignoriranje 1,17 0,49 

Kričanje  1,13 0,42 

Preklinjanje 1,13 0,47 

Širjenje laži 1,07 0,33 

Zasmehovanje 1,06 0,28 

Škodoželjnost 1,06 0,31 

Grožnje 1,03 0,22 
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Največkrat so se pojavili pristen smeh (M = 3,31), nesebična podpora (M = 3,22) in 

sočustvovanje (M = 3,18), najmanj pogosto pa so doživele, da bi jim sodelavka grozila 

(M = 1,03), škodila (M = 1,06) in jih zasmehovala (M = 1,06). 

 

Občutki sprejetosti in varnosti so namreč osnovni pogoj dobrega timskega vzdušja in 

zanesljivi faktor konstruktivnega dela. Člani tima so med seboj v stalni socialni 

interakciji.  

 

M. Ule (2005) poudarja, da odnos vedno temelji na čustvenem razmerju, saj se začenja 

s tem, da se odnosa zavemo in da se razvija naprej z usklajevanjem interakcij med 

osebami, ki sodelujejo v odnosu. Odnosi temeljijo na zaupnosti, naklonjenosti, 

lojalnosti, empatiji in odgovornosti do drugih oseb v odnosu tima. 

 

V tabeli 21 je prikazano, kakšne se vidijo strokovne delavke v vrtcu v odnosu do druge 

članice tima (samopercepcija). 

 
Tabela 21: V odnosu do druge članice tima sem … 

V odnosu do druge članice tima sem …  M SD 

Odkrita 3,64 0,58 

Sodelujoča  3,64 0,52 

Zanesljiva 3,46 0,72 

Ustvarjalna 3,43 0,57 

Prilagodljiva 3,39 0,76 

Skrbna 3,36 0,67 

Zaupljiva 3,22 0,66 

Spodbujajoča 3,21 0,73 

Vztrajna 3,12 0,64 

Dobre volje 3,1 0,75 

Dobra opazovalka 2,88 0,7 

Kritična 2,63 0,82 

Preveč natančna 2,31 0,8 

Impulzivna 2,04 0,82 

Usmerjena k iskanju napak 1,65 0,85 

Zadržana pri izražanju svojih idej 1,64 0,73 

Neprilagodljiva 1,57 0,87 

Prepirljiva 1,31 0,65 

Preračunljiva 1,19 0,39 

 

Najpogosteje sta se pojavili oznaki sodelujoča ter odkrita (M = 3,64), najmanjkrat pa 

preračunljiva (M = 1,19). 

 

 
 
 



Jera Balderman (2018). Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu. 

Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

77 

V tabeli 22 je prikazano, kako strokovne delavke v vrtcu doživljajo svoje sodelavke v 

timu odnosu do njih samih (percepcija drugih). 

 

Tabela 22: Moja sodelavka v odnosu v timu 

Moja sodelavka v odnosu v timu je … M SD 

Sodelujoča 3,56 0,61 

Odkrita 3,55 0,58 

Ustvarjalna 3,44 0,66 

Zanesljiva 3,42 0,74 

Skrbna 3,35 0,73 

Prilagodljiva 3,33 0,83 

Vztrajna 3,26 0,61 

Spodbujajoča 3,21 0,77 

Zaupljiva 3,2 0,82 

Dobre volje 3,11 0,79 

Dobra opazovalka 3,05 0,77 

Kritična 2,55 0,81 

Preveč natančna 2,18 0,86 

Impulzivna  2,06 0,93 

Usmerjena k iskanju napak 1,65 0,91 

Zadržana pri izražanju svojih idej 1,63 0,88 

Neprilagodljiva 1,56 0,94 

Preračunljiva 1,26 0,54 

Prepirljiva 1,23 0,57 

 

Najpogosteje sta se pojavili oznaki sodelujoča (M = 3,56) ter odkrita (M = 3,55), 

najmanjkrat pa prepirljiva (M = 1,23). 

 

Timsko delo je sodelovanje med strokovni delavci, zato je potrebno zavedanje, da smo 

si v timu različni in da različno sprejemamo svet okrog sebe.  
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V tabeli 23 so prikazane najpomembnejše kompetence. za strokovne delavke v vrtcu  

 

Tabela 23: Najpomembnejše kompetence 

Najpomembnejše kompetence M SD 

Moralno-etične vrline (poštenost, pravičnost itd.) 3,8 0,4 

Odgovornost 3,8 0,4 

Sposobnost veselja do dela z otroki 3,79 0,41 

Občutek za pravičnost 3,76 0,45 

Sposobnost sproščenega, odprtega, dvosmernega komuniciranja 3,75 0,44 

Osebnostna zrelost (čustvena stabilnost, zmožnost samokontrole 

itd.) 

3,75 0,46 

Sposobnost timskega dela 3,69 0,46 

Sposobnost organizacije, načrtovanja in izvedbe dela 3,64 0,5 

Spretnost dobrega opazovanja 3,62 0,49 

Sposobnost in znanje jasnega in govornega izražanja 3,57 0,52 

Dobra psihofizična zmogljivost 3,43 0,56 

Sposobnost opravljanja več nalog hkrati 3,04 0,77 

 

Kot najpomembnejšo kompetenco so anketiranke izbrale kar dve pomembni 

kompetenci, in sicer moralno-etične vrline (M = 3,8) in odgovornost (M = 3,8). Najmanj 

pomembna kompetenca je po njihovem mnenju sposobnost opravljanja več nalog 

hkrati (M = 3,04).  

 

Kot navajam že v teoretičnem delu, Lipičnik Vodopivec (2005) poudarja, da je 

vzgojiteljeva kompetenca v tesni povezanosti z njegovimi stališči, vrednotami, 

pričakovanji ter samopodobo. 

 

V tabeli 25 so prikazana pričakovanja, ki jih imajo strokovne delavke do svoje 

sodelavke v timu. 

 

Tabela 24: Pričakovanja do sodelavke 

Kaj pričakujem od sodelavke M SD 

Zaupanje in odkritost 3,65 0,48 

Sodelovanje 3,64 0,48 

Sproščeno in odprto komunikacijo 3,59 0,49 

Sproščeno in pozitivno vzdušje 3,58 0,5 

Skupno reševanje konfliktov 3,48 0,52 

Izražanje lastnega mnenja 3,42 0,54 

Izražanje lastnih idej in mnenja 3,38 0,53 

Odprtost za dobronamerno kritiko 3,36 0,5 

Enake možnosti za sodelovanje 3,34 0,59 

Prilagajanje in iskanje skupnih ciljev 3,33 0,51 

Spodbujanje pri iskanju idej 3,31 0,56 

Pohvalo 2,92 0,69 
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Strokovne delavke od svoje sodelavke najpogosteje pričakujejo zaupanje in odkritost 

(M = 3,65), zelo pogosto pričakujejo tudi sodelovanje (M = 3,64), najmanj pogosto pa 

od sodelavke pričakujejo pohvalo (M = 2,92), vendar je to pričakovanje tudi pogosto.  

Kot navaja A. Polak (2000), se odnosi v timu razvijajo na osnovi zaupanja, ki izhaja iz 

posameznikove potrebe po varnosti. Brajša (1995) poudarja, da morajo sodelavci 

pripadati timu, medsebojno sodelovati, razvijati dobre odnose, komunikacijo, če 

hočejo, da bodo v svojem timu uspešni. 

 

Na osnovi vseh prikazanih rezultatov in ugotovitev lahko zaključim, da v timu kot 

socialni skupini obstaja bogato psihološko dogajanje, ki oblikuje vzdušje znotraj tima 

in vpliva na doseganje ciljev. Med te procese sodijo predvsem osebno in medosebno 

zaznavanje članov tima, verbalna in neverbalna komunikacija, usklajenost med njimi, 

zaznavanje težav ter dinamika dela in doživljanje znotraj tima (Polak, 1994).  

 

A. Polak (2009, str. 31) poudarja: »le osebnostno in strokovno zrel posameznik je lahko 

enakovreden in ustvarjalen član tima, ki bo polno prispeval k doseganju skupnih 

ciljev«. 

 

Timsko delo je rezultat sodelovanja med strokovni delavci in potrebno je zavedanje, 

da smo v timu različni in da različno doživljamo dogajanje okrog nas.  

 

M. Ule (2005) poudarja, da odnos vedno temelji predvsem na čustvenem razmerju: 

»Medosebni odnos se začenja s tem, da se odnosa zavedamo, in se razvija naprej z 

usklajevanjem interakcij med osebami, ki sodelujejo v odnosu. Odnosi temeljijo na 

zaupnosti, naklonjenosti, lojalnosti, empatiji, odgovornosti do drugih oseb v odnosu.« 
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9 ZAKLJUČEK 
 

Osrednji cilj magistrskega dela je bil proučiti doživljanje strokovnih delavk v oddelčnih 

timih vrtca in statistično preveriti razlike v doživljanju delitve dela med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic ter razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v 

samooceni kompetenc ter povezanost med zaznavo odnosa in delitvijo dela.  

 

V uvodnem delu sem opredelila ključno vsebino timskega dela, kompetenc in 

osebnosti vzgojitelja v vrtcu. Predstavila sem pojmovanja tima in timskega dela ter 

osnovnih značilnosti tima. Vsebinsko sem se dotaknila tudi etape timskega dela v 

vrtcu, kompetenc vzgojitelja v vrtcu in njegove osebnosti. 

 

V okviru empiričnega dela in raziskovalnih vprašanj me je zanimalo doživljanje 

odnosov (čustev, zaupanja, komunikacije, procesov) v timu med vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice ter zaznavanje strokovnih kompetenc same sebe in druge v 

timu med  vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic glede na njuno stopnjo izobrazbe. 

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem iskala s pomočjo anketnega vprašalnika.  

 

Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic mi ni uspelo potrditi razlik na nobeni od 

ocenjevalnih lestvic. Možno je, da razlike v resnici obstajajo, vendar jih na danem 

vzorcu nisem zaznala. Druga možnost je, da razlike v doživljanju timskega dela glede 

na delovno mesto dejansko ne obstajajo.  

 

Prvo hipotezo tako lahko potrdim: V doživljanju odnosov (čustev, zaupanja, 

komunikacije, procesov) v timu med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ni 

statistično pomembnih razlik. 

 

Odgovor, zakaj ne prihaja do razlik v samooceni kompetentnosti, je v tem, da se 

delavke ocenjujejo znotraj svoje referenčne skupine –ko ocenjujejo svojo 

kompetentnost, se pomočnice vzgojiteljic ne primerjajo z vzgojiteljicami, ampak z 

drugimi pomočnicami vzgojiteljice; enako velja za vzgojiteljice.  

 

Ugotovila pa sem povezanost med enakovredno delitvijo dela ter kakovostjo odnosa – 

tiste, ki imajo boljši odnos, si tudi bolj enakovredno delijo delo (ali obratno – vzročnosti 

ne morem določiti). 

 

Z raziskavo sem proučevala, kako vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice doživljata 

svoj odnos v oddelku vrtca. V večini timov ne prihaja do razlik in si delo enakovredno 

delita. Zavedajo se pomena timskega dela, svojih kompetenc ter odnosa do svoje 

sodelavke. V večini vrtcev timi skupaj načrtujejo, izvajajo in evalvirajo pedagoško delo. 

Timi v oddelku se med seboj pogovarjajo tako o pedagoškem delu kot tudi o odnosu, 

sodelujejo in se dogovarjajo o delitvi dela ter izvajanju dejavnosti za otroke, glede na 

posameznikova močna področja. Ugotovila sem, da je povezanost med enakovredno 
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delitvijo dela ter kakovostjo odnosa statistično pomembna in da si tiste, ki imajo boljši 

odnos, tudi delo bolj enakovredno delijo. 

 

Vseeno pa sem pričakovala, da rezultati anket ne bodo tako pozitivni, predvsem pri 

zastavljenih vprašanjih, kakšno je doživljanje vedenja kolegice v timu. Menim, da vsi 

timi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice niso tako uspešni, saj med njimi ne prihaja 

vedno do kakovostnega sodelovanja in spoštovanja. V timih prihaja tudi do konfliktov, 

ki so večkrat potlačeni in nerazrešeni. Tako se zamere iz dneva v dan večajo in s tem 

tudi nezadovoljstvo ljudi v timu. Na osnovi lastnih izkušenj in spoznanj bi lahko trdila, 

da obstajajo timi, kjer ni odnosa med člani, niti se ne izvaja timsko delo. 

 

Vodstvo ima pomembno vlogo pri oblikovanju tima in le malokrat ponudi možnost, da 

se pedagoški delavci lahko sami odločajo o tem, s kom bodo delali v timu. Vodstvo o 

timskem delu pogosto nima dovolj potrebnega strokovnega znanja, s katerim bi 

pedagoškim delavcem v vrtcu nudilo podporo, ki jo od njih pričakujejo.  

 

Oblikovanje tima v vrtcu je ključen proces za vsakega člana tima in za tim kot celoto. 

Pomembno je, da sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v ta proces neposredno 

vključeni. Občutki, da je nekdo upoštevan, da so upoštevane njegove želje, prispevajo 

k osebni zavzetosti za timsko delo. Oblikovanje tima nakazuje na spoštovanje 

osnovnega načela timskega dela – osebne zavezanosti in pripadnosti timu. Ujemanje 

med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice je največje zagotovilo, da bo tim ciljno 

naravnan in uspešen. Treba je upoštevati tudi različnost osebnosti, strokovnost ljudi v 

timu ter njihova močna področja. Vendar pa se v resničnosti to večkrat pozabi in se ne 

stremi k temu. Anketiranke menijo, da so za dobro delovanje tima pomembni zaupanje, 

odprta komunikacija in medsebojna podpora. 

 

Za uspešno in kakovostno timsko delo v vrtcu je izredno pomembno, da se vzgojiteljica 

in pomočnica zavedata prednosti in slabosti timskega dela. Predvsem pa se morata 

zavedati, da je cilj in namen njunega timskega dela strokoven ter da morata skrbeti za 

celostni razvoj otroka ter njegov napredek. 
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11 PRILOGA 
 

11.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

VPRAŠALNIK O TIMSKEM DELU V ODDELKU VRTCA 

 

Sem Jera Balderman, zaposlena v Kranjskih vrtcih, v vrtcu Janina, in sem absolventka 

podiplomskega magistrskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. V sklopu magistrskega dela želim raziskati področje timskega 

dela v oddelku vrtca, zato vas prosim za sodelovanje v spodnji anketi. Anketa je 

anonimna, vaši podatki in odgovori pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene. Za sodelovanje in iskrenost se vam lepo zahvaljujem.  

 

NAVODILO: Obkrožite ustrezen odgovor oziroma pri posameznih trditvah v tabelah z 

X označite svojo oceno. 

 

1. Navedite svojo formalno vlogo v timu  

a) vzgojiteljica     b) pomočnica vzgojiteljice 

 

2. Starost  

a) do 30 let b) od 31 do 40 

let 

c) od 41 do 50 

let 

d) nad 51 let  

 

3. Izobrazba  

a) srednja vzgojiteljska 

b) srednja (navedite, katera) 

_____________________________________________________________ 

c) visoka strokovna (navedite, katere smeri) 

_____________________________________________________________ 

d) univerzitetna (navedite, katere smeri) 

_____________________________________________________________ 

e) drugo 

_____________________________________________________________ 

 

4. Število delovnih izkušenj  

a) do 5 let 

b) od 6 do 10  

c) od 11 do 15 

d) od 15 do 30 

e) več kot 30 
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5. Katere so po vašem mnenju prednosti timskega dela vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice v oddelku za otroke? 

 

6. Ocenite uspešnost delovanja svojega ožjega tima (tandema) na naslednjih 

področjih: 

 1 – 

NEUSPEŠNO  

2 – 

MANJ 

USPEŠNO 

3 –

USPEŠNO 

4 – 

ZELO 

USPEŠNO  

Sodelovanje s starši     

Načrtovanje vzgojnega dela     

Evalvacija vzgojnega dela     

Izvedba dejavnosti     

Sodelovanje pri projektih     

Navajanje otrok na higienske 

navade 

    

Doslednost pri upoštevanju 

dogovorjenih pravil v timu 

    

Navajanje in spremljanje otrok pri 

upoštevanju pravil 

    

Zagotavljanje varnosti otrok.     

Posredovanje in sprejemanje 

informacij glede otrok 

    

Sporočanje lastnih idej, mnenj     

Poslušanje idej, mnenj druge 

osebe v timu 

    

Upoštevanje idej, mnenj itd.     

Aktivno poslušanje druge osebe v 

timu 

    

Posredovanje jaz sporočil     

Reševanje težav znotraj oddelka     

Odprta komunikacija     

 

7. Katere so po vašem mnenju strokovne pridobitve oziroma prednosti 

timskega dela za pedagoške delavce? Ovrednotite pomembnost strokovne 

pridobitve v timu. 

 1 – 

NI 

POMEMBNO 

2 – 

DELNO 

POMEMBNO 

3 – 

POMEMBNO 

4 – 

ZELO 

POMEMBNO 

Večja učinkovitost 

pedagoškega dela 

    

Medsebojna pomoč     

Osebnostni razvoj     

Izvedene dejavnosti     

Lažje reševanje težav     

Pestrejše dejavnosti     

Delitev dela     
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 1 – 

NI 

POMEMBNO 

2 – 

DELNO 

POMEMBNO 

3 – 

POMEMBNO 

4 – 

ZELO 

POMEMBNO 

Strokovna podpora     

Boljša komunikacija     

Dobro delovno vzdušje     

Spoštovanje in vzdrževanje 

pravil 

    

Medsebojna povezanost     

Motivacija za delo     

Timsko načrtovanje in 

evalvacija 

    

Nezavedni procesi v timu     

 

8. Kako opredeljujete svoj odnos z vzgojiteljico oziroma pomočnico 

vzgojiteljice? Odgovor kratko utemeljite. 

a) zelo slab, ker _____________________________________________________ 

b) slab, ker _________________________________________________________ 

c) dober, ker ________________________________________________________ 

d) zelo dober, ker ____________________________________________________ 

 

9. Ali imate v timu kdaj občutek: 

 NIKOLI VČASIH POGOSTO VEDNO 

Manjvrednosti     

Nemoči     

Osebnega zadovoljstva     

Pritiska druge osebe     

Učinkovitosti     

Neodločnosti     

Zanesljivosti     

Strokovne izpolnjenosti     

 

Napišite, kdaj imate take občutke in glede česa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Ali občutite razlike pri delu med vlogo pomočnice vzgojiteljice in vlogo 

vzgojiteljice? 

 NI RAZLIK OBČUTIM DELNE 

RAZLIKE 

OBČUTIM VELIKE 

RAZLIKE 

Delitev dela     

Izvajanje dejavnosti    

Organizacija proste igre    

Izdelava pripomočkov    

Načrtovanje dejavnosti    

 

Utemeljite zgornje odgovore. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Prosim, odgovorite na naslednja vprašanja. 

 NIKOLI  VČASIH POGOSTO  VEDNO  

V timu udejanjam svoje strokovno znanje.     

Sodelavka v timu je moj kritični prijatelj.     

Če prihaja do težav, se odkrito pogovoriva.      

S svojo sodelavko v timu se sestajam tudi 

izven vrtca. 

    

Voščiva si za rojstni dan, praznike.     

Greva skupaj na kavo.     

Zaupam ji svoje osebne težave.     

V timu je komunikacija le enosmerna.      

V timu prihaja do medosebnih konfliktov.      

Deležna sem kritike druge članice tima.     

 

12. Odgovorite oziroma nadaljujte naslednji trditvi. 

 SPLOH 

NISVA 

PODOBNI 

SVA SI 

DELNO 

PODOBNI 

SVA SI 

PODOBNI 

SVA SI 

ZELO 

PODOBNI 

S timsko sodelavko v oddelku 

vrtca si v načinu dela z otroki … 

    

S timsko sodelavko v oddelku 

vrtca si v osebnostnem smislu … 
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13. Ocenite pogostost navedenih dejavnosti v vajinem timu. 

 NIKOLI VČASIH POGOSTO    VEDNO  

Pri pedagoškem delu se izmenjujeva in 

dopolnjujeva. 

    

Z otroki v oddelku delava vzporedno z 

dvema manjšima skupinama otrok. 

    

Vzpostavljava neposredne stike in 

komunikacijo med odraslo osebo in 

otrokom. 

    

Ena vodi dejavnost, druga v tem času 

opazuje otroke. 

    

Pomočnica pomaga vzgojiteljici pri tistih 

dejavnostih, pri katerih je potrebna 

pomoč. 

    

Vzgojiteljica izvaja dejavnosti, 

pomočnica vzgojiteljice se vključi le po 

potrebi. 

    

 

14. S pomočnico vzgojiteljice oziroma vzgojiteljico si enakovredno deliva delo 

pri naslednjih dejavnostih. Ovrednotite, kako pogosto sodelujete v oddelčnem timu 

(tandemu). 

 NIKOLI  VČASIH  POGOSTO  VEDNO  

Pri načrtovanju vseh dejavnosti, ki 

potekajo v vrtcu 

    

Pri načrtovanju didaktičnega dela na 

različnih področjih kurikuluma 

    

Pri urejanju prostora     

Pri izvajanju rutinskih dejavnosti 

(hranjenje, higienska opravila) 

    

Pri dejavnostih, ki potekajo zunaj vrtca 

(sprehod, na igrišču, pohod) 

    

Pri sprotni evalvaciji izvajanja kurikuluma     

Pri letni evalvaciji izvajanja kurikula     

Pri pripravi didaktičnega materiala     

Pri sodelovanju s starši     

Pri izvajanju projektov     

Pri pripravi prostora     

Pri pospravljanju igrač     

 

15. Samo sebe ocenjujem kot: 

a) v komunikaciji bolj zadržano in tiho osebo 

b) v komunikaciji bolj odprto in živahno osebo 
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16. Ali ste v svojem timu doživeli katero od naštetih oblik vedenja svoje 

kolegice?  

 NIKOLI  REDKO  POGOSTO  ZELO 

POGOSTO  

Kričanje     

Ignoriranje     

Širjenje laži     

Grožnje     

Zasmehovanje     

Škodoželjnost     

Preklinjanje     

Izražanje pohval     

Pristen smeh     

Sočustvovanje     

Nesebična podpora     

 

17. V odnosu do druge članice tima sem (ovrednotite, kakšni ste v odnosu do 

druge članice v timu):  

 NIKOLI  VČASIH  POGOSTO  VEDNO  

Odkrita     

Sodelujoča     

Kritična     

Skrbna     

Impulzivna     

Vztrajna     

Spodbujajoča     

Usmerjena k iskanju napak     

Zanesljiva     

Ustvarjalna     

Prilagodljiva     

Neprilagodljiva     

Dobre volje     

Zadržana pri izražanju svojih idej     

Preračunljiva     

Prepirljiva     

Dobra opazovalka     

Preveč natančna     

Zaupljiva     
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18. V odnosu je druga članica tima (ovrednotite, kakšna je druga članica tima v 

odnosu do vas): 

 NIKOLI  REDKO  POGOSTO  VEDNO  

Odkrita     

Sodelujoča     

Kritična     

Skrbna     

Impulzivna     

Vztrajna     

Spodbujajoča     

Usmerjena k iskanju napak     

Zanesljiva     

Ustvarjalna     

Prilagodljiva     

Neprilagodljiva     

Dobre volje     

Zadržana pri izražanju svojih idej     

Preračunljiva     

Prepirljiva     

Dobra opazovalka     

Preveč natančna     

Zaupljiva     

 

19. Katere so za vas najpomembnejše kompetence vzgojitelja v vrtcu? 

Ovrednotite pomembnost kompetenc vzgojitelja. 

 1 – 

NI 

POMEMBNO  

2 – 

DELNO 

POMEMBNO  

3 – 

POMEMBNO  

4 – 

ZELO 

POMEMBNO  

Sposobnost opravljanja več 

nalog hkrati 

    

Sposobnost organizacije, 

načrtovanja in izvedbe dela 

    

Sposobnost sproščenega, 

odprtega, dvosmernega 

komuniciranja 

    

Sposobnost timskega dela     

Dobra psihofizična 

zmogljivost 

    

Sposobnost veselja do dela 

z otroki 

    

Spretnost dobrega 

opazovanja 

    

Moralno-etične vrline 

(poštenost, pravičnost itd.) 
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 1 – 

NI 

POMEMBNO  

2 – 

DELNO 

POMEMBNO  

3 – 

POMEMBNO  

4 – 

ZELO 

POMEMBNO  

Sposobnost in znanje 

jasnega in govornega 

izražanja 

    

Občutek za pravičnost     

Občutek za odgovornost     

Osebnostna zrelost 

(čustvena stabilnost, 

zmožnost samokontrole 

itd.) 

    

 

20. Kaj pričakujete od sodelavke? Ovrednotite svoja pričakovanja do sodelavke.  

 1 – 

NE 

PRIČAKUJEM  

2 – 

DELNO 

PRIČAKUJEM 

3 – 

PRIČAKUJEM 

4 – 

ZELO 

PRIČAKUJEM 

Odprtost za 

dobronamerno kritiko 

    

Skupno reševanje 

konfliktov 

    

Sproščeno in odprto 

komunikacijo 

    

Pohvalo.     

Sproščeno in 

pozitivno vzdušje 

    

Spodbujanje pri 

iskanju idej 

    

Prilagajanje in iskanje 

skupnih ciljev 

    

Sodelovanje     

Enake možnosti za 

sodelovanje 

    

Izražanje lastnega 

mnenja 

    

Izražanje lastnih idej     

Zaupanje in odkritost     

 

21. Kakšne so vaše možnosti vplivanja na oblikovanje tima vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice? 

a.) Nimam možnosti, saj me o tem nihče ne vpraša. 

b.) Vprašajo me, s katero vzgojiteljico oziroma pomočnico vzgojiteljice bi sodelovala, 

vendar vodstvo vrtca ne upošteva mojega predloga. 

c.) Dogovorimo se o možnih kombinacijah in, če je mogoče, vodstvo vrtca upošteva 

mojo izraženo željo. 

HVALA. 
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11.2 OKVIRJI Z ROČAJI 

 

 
Slika 1: Okvir z ročaji za mobing, ločeno za vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice 

 

 

Slika 2: Okvir z ročaji za razlike na lestvici Mobing med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljic 
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Slika 3: Okvir z ročaji za razliko lestvic enakovredna delitev dela – konkretne 

dejavnosti med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 


