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Izvleček 

Pričakovano je, da učiteljica1 svoje delo opravlja strokovno in učinkovito. 

Vseživljenjsko učenje je pomemben dejavnik, ki oblikuje vlogo sodobne učiteljice. 

Sodobna učiteljica mora imeti dobro razvite spretnosti timskega dela, te pa se razvijajo 

le z izvajanjem konkretnega timskega dela. Sodelovanje učiteljic in timsko delo je v šoli 

izvajano vsak dan, a ponekod je še dodatno spodbujeno in organizirano s strani 

vodstva. V prvem razredu je timsko delo zakonsko predpisano z Zakonom o osnovni 

šoli. Timsko delo je dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-

izobraževalnimi cilji hkrati usmeri na isto skupino učencev v okviru posamezne 

pedagoške dejavnosti. Učenci so s timskim delom deležni njegovih prednosti, kar 

pripomore k njihovi večji motivaciji in boljšem znanju. Učiteljicam se ob tem razvijajo 

medosebne komunikacijske spretnosti, poveča se jim zmožnost zaznavanja informacij 

iz več zornih kotov, katere nato kritično ovrednotijo in jih vnesejo v svoj miselni sistem. 

V njem se vrednote, prepričanja, ideali, stališča, in znanje nenehno spreminjajo in 

dopolnjujejo. Osebna in strokovna rast tako učencev kot učiteljic dviga kakovost 

pedagoškega dela in šole. V praksi zaznane prednosti timskega dela so dokaz, da je 

timsko delo učinkovito, kar prikazujejo tudi različne, večinoma kvalitativne, raziskave. 

Empirični del magistrskega dela temelji na kvantitativni raziskavi. Podatke sem 

pridobila z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval vprašanja in trditve, ki se nanašajo 

na prednosti in spretnosti timskega dela. Namenjen je bil učiteljicam prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja in vzgojiteljicam predšolskih otrok, ki delajo v prvem razredu 

osnovne šole. Osnovni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako pogosto strokovne 

delavke v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju izvajajo vse tri etape timskega dela, 

kako razvite imajo spretnosti timskega dela in katere prednosti timskega dela 

zaznavajo pri svojem delu. Zanimala me je tudi povezanost med prepoznanimi 

spretnostmi in prednostmi timskega dela ter zaznavanje učinkovitosti lastnega tima ter 

ali se v razvitosti spretnosti in prepoznavanju prednosti timskega dela učiteljice 

razlikujejo od vzgojiteljic, ki delajo v prvem razredu osnovne šole. Statistično sem 

preverila medsebojno povezanost posameznih spremenljivk. Ugotovila sem, da so 

strokovne delavke bolje ocenile svoje spretnosti in večkrat zaznale prednosti timskega 

dela, če so pogosteje izvajale timsko delo, da se z bolje razvitimi spretnostmi timskega 

dela in boljšo zaznavo prednosti timskega dela povezuje višja ocena učinkovitosti 

lastnih timov ter da izobrazba ne vpliva na razvitost spretnosti timskega dela. Rezultati 

učinkovitega timskega dela se kažejo na več ravneh vzgojno-izobraževalnega dela in 

povečujejo kakovost izobraževalnega sistema.  

 

Ključne besede: Učiteljice, vzgojiteljice predšolskih otrok, timsko delo, prednosti 

timskega dela, spretnosti timskega dela, učinkovitost, etape timskega dela, 

sodelovalna šolska kultura.  

                                            
1 Za radi prevladujočega ženskega spola v populaciji pedagoških delavcev v prvem razredu izraz 
učiteljice v celotnem magistrskem delu uporabljam tako za učitelje kot za učiteljice; isto velja tudi za 
izraz vzgojitelj in vzgojiteljice,  strokovni delavci in delavke ter za pedagoške delavce in delavke. 



 
 

Abstract  
It is expected that a teacher performs his or her work professionally and efficiently and 

needs to perfect and develop competences constantly. Lifelong learning is an 

important factor that shapes the role of a contemporary teacher. The latter has to have 

well-developed skills of teamwork which can only develop through working in a team. 

The most important teamwork skills include communication skills, compromising skills, 

constructive criticism skills and the skill of motivation and giving support. Cooperation 

among teachers and team teaching are performed in schools on a daily basis, but 

some school leaders encourage and organize them additionally. Teaching first grade 

in teams is prescribed by law (Act on Primary School, 1996). Teamwork happens when 

two or more teachers aim their educational goals at the same group of students in the 

framework of a specific pedagogical activity. Teamwork comprises three stages: team 

planning, team teaching and team evaluation. By performing all three stages of 

teamwork the teachers increase the probability of students’ knowledge improvement. 

With teamwork we can provide more differentiated forms of work for students, faster 

feedback information, didactically diverse lessons and an example of interpersonal 

acceptance and resolution of intellectual conflicts, which allow for higher motivation 

and better knowledge of the students. At the same time the teachers develop their 

interpersonal communication skills and increase the ability of perceiving information 

from different points of view, which they can then critically evaluate and include into 

their own mind system. The latter includes values, beliefs, ideals, opinions, views and 

knowledge - all of which change and upgrade constantly. Personal and professional 

growth of the students as well as the teachers improves the quality of pedagogical work 

and the school as a whole. All these are the benefits of teamwork which prove that 

working in a team is efficient, and it has also been proven by different, mostly 

qualitative researches. The empirical part of this thesis is based on a quantitative 

research. The data was obtained by a survey including questions and statements 

concerning the benefits and skills of teamwork. The survey was aimed at the first grade 

teachers and the preschool educators who work in first grades of primary schools. 

The goal of the thesis at hand is to determine how often the professionals in first grades 

perform all three stages of teamwork, how developed their teamwork skills are and 

which benefits of team work they perceive. I wish to research the connection between 

the recognized skills and benefits of teamwork and the perception of team efficiency. I 

was also interested in whether or not there are any differences in the teamwork skills 

and efficiency perception between the first grade teachers and preschool educators 

who work in first grades. The correlation between the variables was statistically 

verified. The aim of the thesis is to become aware of the benefits of efficient teamwork 

and to understand that teamwork influences many levels of pedagogical work and 

improve the quality of the school system. 

 

Keywords 

teachers, preschool teachers, teamwork, team teaching, advantages  of teamwork , 

teamwork skills, efficiency, stages of teamwork, cooperative school culture 
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I. TEORETIČNI DEL  

1. UVOD  

Vedno sem rada delala v skupini oz. s skupino. Z leti dela v različnih mladinskih 

skupinah, odborih društev ter sodelovanjem na mednarodnih projektih, sem zaznala 

raznolikost in posebnosti tako skupin kot članov. Tim sestavljajo ljudje, ki bi radi s 

svojimi dejanji ali preprosto dokončali določeno nalogo ali izvedli korenite spremembe 

na svojem področju. Prizadevnost vsakega člana, ideje in možnost ustvarjalnega dela 

so pritegnili mojo pozornost. Vsak človek ima znanje, ki ga koristi na svoj način. Vedno 

pa me je zanimalo, kako lahko uporabimo njegovo in moje znanje ter ustvarimo nekaj 

več, nekaj boljšega. Želja po znanju ter ustvarjanju se pri meni spaja s sodelovanjem, 

kar je bistveni razlog, da sem se odločila pisati o timskem delu. Verjamem in vem, da 

ima številne prednosti, za kar pa se je potrebno v praksi zelo truditi.   

Učiteljice si vsakodnevno pomagajo med seboj: izboljšujejo učne ure, bolj poglobljeno 

razčlenjujejo  učno vsebino, analizirajo učenčevo delo, rešujejo aktualne probleme ipd. 

Skozi to dnevno interakcijo se strokovno izpopolnjujejo ter profesionalno razvijajo. 

Medsebojno sodelovanje jih ohranja v dobri strokovni kondiciji in jim omogoča 

zadovoljevanje njihovih profesionalnih potreb ter  doseganje kakovosti dela v razredu 

in šoli kot instituciji (Resman 2005; Sparks 2007, v Sparks 2013). 

Vseživljenjsko učenje je nepogrešljiv člen, ki oblikuje vlogo sodobne učiteljice in 

pripomore k strokovnosti pedagoškega dela. Odličnost pedagoškega dela se izraža v 

razredu pri učencih in njihovemu znanju. Bečaj (2011) navaja, da imajo naši učenci 

težave pri uporabi usvojenega znanja v novih situacijah, pri sklepanju in povezovanju 

znanja ter pri samostojnem odločanju,  zato bi morali preoblikovati način poučevanja 

ter preskočiti od kvantitativnega pojmovanja učenja h kvalitativnemu. Preko šolskih 

vrednot bi pojasnili smisel učenja za učence in poučevanja za učitelje (prav tam). 

Šolska sodelovalna kultura omogoči učiteljicam, da s svojim načinom poučevanja 

učence usmerijo v procese razvijanja sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in 

kritičnega mišljenja ter presojanja (prav tam). Med timskim poučevanjem so vsi ti 

procesi prisotni. Učiteljice se velikokrat niti ne zavedajo, da pri skupni učni uri uporabijo 

proces presojanja in kritičnega mišljenja, npr. ko morajo poenotiti svoje poglede na 

določeno vsebino. Pri tem uporabljajo tudi konstruktivno komunikacijo in svoj 

intelektualni konflikt rešijo na profesionalen način. Učenci se pri timskem poučevanju 

poleg načina mišljenja učijo še upoštevanja različnih mnenj, dogovarjanja, oblikovanje 

soglasja, usklajevanja in ipd. 

Namen mojega magistrskega dela je povečati zavedanje, kaj vse lahko pedagoški tim 

zmore in katere prednosti ima timsko delo, v prvi vrsti, za učence in nato seveda tudi 

za učiteljice in šolo.  

Teoretični del mojega magistrskega dela se nanaša na vidike timskega dela v šoli oz. 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Opredelila bom tim in timsko delo ter 
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predstavila etape timskega dela v šoli. Podrobneje bom predstavila značilnosti 

učinkovitih timov ter načela, kako jih oblikovati. Izpostavila bom spretnosti ter 

prednosti, ki jih ima timsko delo tako za učiteljice kot tudi za učence in šolo.  

Empirični del je zasnovan na samozaznavanju spretnosti, prednosti in učinkovitosti 

timskega dela strokovnih delavcev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Predstavila bom ključne ugotovitve ter povezanost med posameznimi spremenljivkami.  

Glede na to, da trenutno delam v oddelku podaljšanega bivanja, ne bi mogla bolj ceniti 

pomoči in informacij, ki sem jih prejela oz. jih še prejemam kot začetnica v pedagoškem 

poklicu. Res je, imeli smo študijsko prakso in jo tudi uspešno  opravili, a dokler nisi 

sam aktivno vključen v neposredno pedagoško delo,  se težko poistovetiš z vso količino 

in zahtevnostjo pedagoškega dela. Če ne bi imela ob sebi sodelavk, bi bila verjetno 

veliko bolj  negotova. Tako pa že na delo pridem veliko bolj pomirjena, saj vem, da 

lahko kadarkoli vprašam za nasvet ali pomoč svoje izkušenejše kolegice. Smo  aktiv, 

v katerem moramo nujno sodelovati med seboj – torej redno izvajamo konkretno 

timsko delo in razvijamo spretnosti timskega dela, za kar sem hvaležna.    
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2. Zakonodaja, ki opredeljuje vlogo timskega dela v osnovni 

šoli 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) ter Zakon o osnovni 

šoli (1996) določata osnovnošolsko izobraževanje za javne in zasebne osnovne šole. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje 

ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. 

Zakon o osnovni šoli zagotavlja osnovnošolsko izobraževanje tako javnih kot zasebnih 

šol ter izobraževanja na domu.  

Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in traja devet let. Otrok z vstopom v prvi 

razred osnovne šole pridobi status učenca. Učenec zaključi osnovnošolsko 

izobraževanje, ko uspešno konča deveti razred ter izpolni osnovnošolsko obveznost 

po devetih letih izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, 1996).  

Zakon o osnovni šoli, sprejet 14. 2. 1996 in veljaven od 15. 3. 1996, je osemletno 

osnovno šolo zamenjal z devetletno osnovno šolo. V prvem vzgojno-izobraževalnem 

je vpeljal naslednje spremembe:  

 otroci so ob vstopu v prvi razred stari od pet let in osem mesecev do šest let in 

osem mesecev. Začetek obveznega šolanja s šestim letom je predpisoval že 

zakon Marije Terezije iz leta 1774; 

 učence v prvem razredu polovico ur spremlja dodatna strokovna delavka, ki je 

po izobrazbi lahko učiteljica ali vzgojiteljica (praviloma vzgojiteljica predšolskih 

otrok). Ista učiteljica lahko spremlja učence skozi celotno 1. vzgojno-

izobraževalno obdobje; 

 za vse predmete v prvem razredu so sprejeti novi učni načrti, ki upoštevajo 

razvojno stopnjo učencev in način učenja, primeren za otroke pri 6-ih letih 

starosti. Pomembni standardi znanja, kot npr. pisanje, branje, so naravnani na 

postopno in temeljito, pa tudi individualno pridobivanje znanja, kar pomeni, da 

je doseganje ciljev razdeljeno na celo prvo triletje (seveda za tiste učence, ki 

tak tempo potrebujejo). 

Zakon o osnovni šoli (1996) v 38. členu navaja:  

»V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj 

predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj 

oziroma vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. 

Pri pouku glasbene umetnosti, likovne umetnosti in športa lahko z učiteljem 

razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.«  

Iz tega je razvidno, da je timsko delo zakonsko predpisano, prav tako pa tudi 

spodbujeno še pri drugih predmetih v višjih razredih razredne stopnje.  

V 103. členu Zakon o osnovni šoli (1996) poskrbi za izpopolnjevanje znanja za tiste 

učitelje in učiteljice, ki bodo poučevali v prvem razredu, a so si pridobili ustrezno 

izobrazbo po študijskih programih, ki so bili sprejeti še pred uveljavitvijo tega zakona. 



4 
 

Učitelji/-ce se morajo nato vključiti v program za izpolnjevanje, ki je zagotovljen v okviru 

nenehnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev (prav tam).  

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007) je 

navedeno, da se drugemu strokovnemu delavcu in delavki (vzgojitelju in vzgojiteljici 

predšolskih otrok ali izjemoma razrednemu učitelju ali razredni učiteljici) v 1. razredu 

obseg pouka določi glede na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, in 

sicer: če je od 15 do 23 učencev, poučuje 10 ur; če pa je od 24 do 28 učencev pa 15 

ur pouka.  

V kombiniranem oddelku iz dveh razredov, se drugi strokovni delavec vključi v vzgojno-

izobraževalno delo v obsegu 10ih ur, če je v razredu najmanj 12 učencev, v 

kombiniranem oddelku z učenci iz treh in več razredov pa 10 učencev (prav tam).  

V osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju 

slovenske Istre se drugi strokovni delavec vključi v vzgojno-izobraževalno delo v 

obsegu 11 ur, če je v oddelku 1. razreda 15 do 23 učencev (prav tam).  

V Delovno gradivo o vsebinskih in organizacijskih vprašanjih 9-letne osnovne šole 

(1999, zadnje spremembe 2004) je zavedeno, da je področna kurikularna komisija za 

osnovno šolo (PKK za OŠ) glede poučevanja učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu 

(za poučevanje sta si pridobili tudi dodatna znanja) sprejela priporočila, v skladu s 

katerimi:  

 sta si po strokovnem statusu enakovredni; 

 se sami dogovorita, pri katerih urah (predmetih, predmetnih področjih) in na 

kakšen način bosta poučevali skupaj in 

 delo opravljata po načelih timskega dela, skupaj načrtujeta in opredelita, katera 

vodi in usmerja katero področje, interakcija v razredu pa je prepuščena obema. 

Po 119. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) je 

delovna obveznost učiteljev pouk in ostale oblike organiziranega dela z učenci, 

priprava na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, ki je potrebno za 

realizacijo izobraževalnega programa. Priprava na pouk obsega sprotno vsebinsko in 

metodično pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov.  

Med ostala dela pa sodi še:  

 sodelovanje s starši;  

 sodelovanje v strokovnih organih šole;  

 opravljanje nalog razrednika; 

 organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; 

 zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega 

in drugega dela; 

 mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter 

sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne 

delavce;  

 mentorstvo pripravnikom; 

 urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd.; 
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 organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, 

pri katerih sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki;  

 priprava in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, 

taborjenj, ki jih organizira šola in  

 opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.  

Določbe 119. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(1996) veljajo tako za učitelje kot tudi za druge strokovne delavce v prvem razredu. S 

tem se ustvari zahteva po timskem delu, kjer učiteljica in vzgojiteljica (izjemoma tudi 

učiteljica) sodelujeta pri večini zgoraj navedenih točkah in ustvarita svoj načrt izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela. Pomembno je, da se čutita enakovredni ter da se 

zavedata, da s svojim strokovnim znanjem prispevata k celostnem razvoju učencev.  

Druga strokovna delavka (učiteljica ali vzgojiteljica) v prvem razredu glede na opise 

delovnih mest in nalog za plačne skupine: D – delovna mesta na področju vzgoje in 

izobraževanja (2009), opravlja naslednje naloge: 

 sodeluje z učiteljico razredničarko pri načrtovanju in pripravi na vzgojno-

izobraževalnega dela;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri izvajanju rednega, dopolnilnega in 

dodatnega pouka;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri organizaciji življenja in dela v oddelku;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri izvajanju rekreativnih odmorov,  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri analizi stanja v oddelku;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri sestavi individualiziranega programa za 

posameznega učenca;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri spremljanju razvoja in napredka učencev 

in pri zapisovanju opažanj;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri evalvaciji individualiziranega programa za 

posameznega učenca;  

 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova 

evalvacija); 

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri delu s starši;  

 opravlja druga dela v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega procesa: 

o sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega; 

o sodeluje v strokovnih organih zavoda; 

o sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, s starši in z 

okoljem; 

o vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za 

področje dela; 

o pomaga učiteljici/razredničarki pri urejanju razreda, izdelavi in zbiranju 

učnega didaktičnega materiala, ipd.; 

o pomaga učiteljici/razredničarki pri organizaciji kulturnih, športnih, 

tehničnih dni in drugih akcij, pri katerih sodelujejo učenci šole; 
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o pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih 

organizira zavod;  

 opravlja druga dela po navodilih ravnatelja in direktorja v skladu s predpisi in 

letnim delovnim načrtom zavoda.   

Izvajanje timskega dela v praksi je formalno-pravno dobro utemeljeno. V prvem 

razredu osnovne šole učiteljica ter druga strokovna delavka veliko več sodelujeta, saj 

se morata uskladiti glede poučevanja, načrtovanja, evalviranja ter še glede preostalih 

nalog, hkrati pa imata dovolj avtonomije, da si to organizirata kot sami želita. Obenem 

želim poudariti, da ni nikakršnih omejitev glede sodelovanja učiteljev, dokler sledijo 

učnemu načrtu.  

3. Sodelovalna šolska kultura  

Šolsko kulturo Bečaj (2000, v Polak 2015) opiše kot vrsto organizacijske kulture. Vsako 

kulturo gradijo določene vrednosti in prepričanja, te pa nato usmerjajo rabo besed in 

simbolov, določajo smer in način misli, dela, čustvovanja in prostorskega urejanja. Ob 

vsem tem se pojavijo občutki pravilnega ravnanja in varnosti, na osnovi katerih se že 

vnaprej določa in upošteva potrebno ravnanje oz. sodelovanje. Vrednote so v šolski 

kulturi oblikovane po prepričanjih kolektiva in so po neformalni poti združene v »skriti 

kurikulum« (prav tam).  

Znotraj svojevrstnega socialnega ali šolskega konteksta se na osnovi učiteljevih 

življenjskih izkušenj oblikujejo njegove vrednote, ideali, stališča in pogledi, ki gradijo 

njegova osebna pojmovanja oz. mentalne konstrukte (Polak, 2008). Osebna 

pojmovanja vplivajo na to, kako učitelj učencem sporoča, kaj je bistvo znanja, učenja 

in poučevanja, ter katere svoje zmožnosti bo učitelj razvijal in uveljavljal (Marentič 

Požarnik 2007). 

Izvor vseh odločitev in delovanja pedagoških delavcev izhaja iz miselnega sistema 

pedagoških delavcev, na katerega vpliva njihovo poklicno zadovoljstvo  ter delovno 

okolje (Polak, 2008). Šolsko delovno okolje McLaughlin (v Day, 1999, str. 78, v Polak, 

2008) opredeli kot fizično, socialno in psihološko »postavitev«, v kateri pedagoški 

delavci oblikujejo svoj odnos do prakse, pedagoške učinkovitosti in delovnega 

kolektiva.  

Vključevanje timskega pristopa v šolsko kulturo pomembno prispeva k oblikovanju 

sodelovalne kulture (Polak, 2015). Resman (2005) imenuje timsko delo in timsko 

kulturo za opozicijo razredni in predmetni kulturi, s katero bi izboljšali današnjo šolsko 

didaktično organiziranost šole in pouka, predvsem prostorsko izoliranost (poudarek na 

učiteljih začetnikih), pomanjkanje sodelovanja in izmenjave izkušenj, konservatizem in 

rutinsko delo.   

Če si šola zares prizadeva narediti spremembe, potem si morajo učitelji začeti 

pomagati med seboj, opazovati delo in komunicirati drug z drugim (Barth, 1990 v 

Stewart in Perry, 2005). Učitelj ne more oceniti svojega dela, če ne ve, kako delajo 

drugi (Resman, 2005). Brez sodelovanja in strokovnih dialogov, učitelj nima primerjave 
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za svoje delo in se uči le preko svojih izkušenj in napak, ki pa so po možnosti še na 

napačnih predpostavkah (prav tam).  

Učitelji vsakodnevno komunicirajo med seboj, si pomagajo pri izboljševanju učnih ur, 

globljem razumevanju poučevane vsebine, analiziranju učenčevega dela, ocenjevanju 

različnih virov o učenčevem delu in reševanju nešteto problemov, na katere naletijo 

vsak dan. To, navaja Sparks (2007, v Sparks 2013) je ena izmed najpomembnejših 

oblik strokovnega izpopolnjevanja in profesionalnega razvoja učitelja.  

Učitelji lahko sodelujejo na več različnih načinov. Sodelovanje je splošno opredeljeno 

kot skupno prizadevanje, ki vključuje skupne cilje, trud in rezultate, za katere si 

sodelavci delijo tako odgovornost kot zaslužnost (Austin in Baldwin, 1991, v Stewart in 

Perry, 2005).  

Ustvarjanje dobre klime vodi k odprti komunikaciji, sodelovanju in zaupanju, ne le 

znotraj tima pač pa tudi med timom in drugimi člani na šoli. Maddux (1996, str. 50) 

opisuje, da je sodelovanje vir moči in navaja njegove prednosti: 

 Sodelovanje krepi zavedanje soodvisnosti. Ko ljudje prepoznajo moč pomoči 

drugim, ki je v ekipi seveda pričakovana, bodo delali v tej smeri in skupaj 

dosegali cilje.  

 S sodelovanjem pri doseganju skupnih ciljev člani spodbujajo drug drugega k 

še višjim uspehom. Sveže ideje se rojevajo in preizkušajo, ob tem pa skupni 

trud preseže delo posameznika, kar prinese veliko večjo učinkovitost.  

 Znotraj skupine se sodelovanje okrepi, ko so posameznikom priznane zasluge 

za dobro opravljeno delo. Tako člani občutijo, da jih skupina podpira in ceni 

njihov trud.  

 Sodelovanje vodi k večji zavezanosti k podpori in izpopolnjevanju načrtovanih 

ciljev. Ko so člani obzirni do stališč posameznikov, se počutijo samozavestni pri 

deljenju mnenj in tako pridobijo na osebnem razvoju.  

Sodelovanja ni zmožen vsak posameznik. Sodeluje lahko le oseba, ki ima razvito 

sodelovalno zmožnost (Triandis 1995, v Polak 2015). Avtor (prav tam) poudarja, da se 

ta osebna naravnanost lahko razvije le pod pogoji družinske vzgoje, življenjskega 

okolja in kulture. Sodelovalno naravnane osebe prilagodijo svoje vedenje in cilje 

pričakovanjem skupine (prav tam).  

Kolegialnosti med pedagoškimi delavci ni mogoče predpisati kot pravilo; ustvari se z 

vodenjem in vzpostavljanjem odnosov (Resman, 2005). Hargreaves (1991, str. 46-47, 

v Resman, 2005) poudarja, da je kolegialnost faktor v korelaciji s pozitivnimi šolskimi 

rezultati ter da je most med razvojem učitelja in napredkom šole.   

Sodelovalna kultura ali kolektivizem kot jo imenuje Triandis (1995, v Polak 2015) je 

socialni pojav, kjer so posamezniki motivirani z načinom dela določenega kolektiva ter 

se poistovetijo z njihovimi pravili in dolžnostmi, vse to pa jih med seboj še dodatno 

močno poveže. Avtor (1995, str. 6 v Polak, 2015) prav tako opredeli štiri pogoje, na 

katerih temelji sodelovalna kultura: 

1) prevladujejo skupinski pogledi, potrebe in cilj; 
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2) prevladuje vedenje, opredeljeno s socialnimi normami in dolžnostmi; 

3) poudarjena so skupna prepričanja in 

4) pripravljenost sodelovanja.   

Sparks (2013) poudarja, da bo šola izboljšala napredek učencev le, ko bodo na šoli vsi 

učitelji, vključno z ravnateljem, člani vsaj enega ali več timov, in bo njihovo delo 

temeljilo na sodelovanju  – predvsem med reševanjem problemov; da bo med njimi 

omogočena čustvena in praktična podpora, da bodo članom naloge dodeljene glede 

na njihove spretnosti in sposobnosti ter da bo spodbujena medsebojna odgovornost, 

ki je potrebna za nenehni razvoj (prav tam). Tako timsko delo ne koristi le učencem, 

pač pa ustvari t. i. »podporno vodstvo«, ki si vzame čas in vlaga v razvoj sodelovanja 

ter s tem daje učiteljem zagon za premagovanje vsakdanjih izzivov (prav tam).   

Hargreaves (1992, 1997, 2000), v Polak, 2009, 2015) je znotraj šolske kulture 

izpostavil štiri različne oblike kulture poučevanja. Meni da to, kako pedagoški delavci 

razumejo kulturo poučevanja, vpliva na učiteljevo opredelitev in opravljanje svojega 

dela, odzivanje na spremembe ter zaznavo, da lahko vpliva na življenje in prihodnost 

svojih učencev. Oblike kulture poučevanja so: individualizem, balkanizacija, 

sodelovanje in izzvano sodelovanje (prav tam).  

Individualizirana kultura poučevanja (individualizem) vsebuje neodvisno in 

ločeno delo učiteljev, ob tem pa učitelji brez težav predstavijo svoje delo 

kolegom.  

Balkanizirana kultura poučevanja (balkanizacija) zajema delitev zaposlenih v 

različne skupine in podskupine (npr. glede na razrede, predmete, stopnjo 

izobrazbe), ki so si lahko med seboj nenaklonjene.  

Vezano ali udobno sodelovanje je bolj navidezna vrsta sodelovalne kulture. 

Učitelji sodelujejo le na neki osnovni ravni pri posameznih delovnih enotah in 

predmetnih aktivih. Sodelovanje ostane na rutiniranem medsebojnem 

svetovanju, brez oblikovanja višjih skupnih ciljev ali višjih skupnih vrednot.  

Izzvano (tudi načrtno) sodelovanje je četrta oblika kulture poučevanja, kjer je 

sodelovanje pedagoških delavcev že vnaprej določeno. Določeno je lahko s 

strani ministrstva, ravnatelja ali pa s strani zakona. Namen izzvanega 

sodelovanja je izboljšati povezanost in spodbujati sodelovanje med učitelji.  

Popolna sodelovalna kultura se razvije, kadar se med pedagoškimi delavci 

pojavi prava kolegialnost, ki je zrasla preko vseh prej navedenih kultur in 

sodelovanja. Pedagoški delavci usmerijo komunikacijo drug k drugemu ter se 

čutijo vzajemno odvisne, pripadajoče istemu kolektivu, pripravljeni na pomoč in 

tudi brez težav izražajo svoja mnenja in nestrinjanja.  

Pri formaciji sodelovalne kulture ima ravnatelj oz. vodstvo izredno pomembno vlogo, 

saj  v pedagoško prakso neposredno prenaša novosti na pedagoškem in strokovnem 

področju (Devjak in Polak, 2007). Razvoj sodelovalne kulture je odvisen od 

pripravljenosti in motiviranosti učiteljev in vodstva (Resman, 2005). V vizijo in idejo 
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sodelovalne šolske kulture mora najprej verjeti vodstvo in postati vzor sodelovanja ter 

si hkrati oblikovati okolje in pripraviti akcijski načrt za spodbuditev timskega dela pri 

učiteljih (Polak, 2015). Šele ko so vzpostavljeni organizacijski in strukturni pogoji za 

povezovanje ljudi, se timsko delo začne (Resman, 2005).  

V vodenje šole so aktivno lahko vključeni tudi učitelji. Ravnatelj lahko razvija 

sodelovalno kulturo z neformalnim prenašanjem odgovornosti za odločanje na time ter 

vodi šolo, ne preko njih, pač pa z njimi (Resman, 2005). S tem da ljudem možnost 

participacije, kar je temeljna značilnost in pogoj razvijanja timskega dela in sodelovalne 

kulture (prav tam). S participacijo ljudje različnih znanj in sposobnosti sodelujejo med 

seboj, sprejemajo bolj kakovostne odločitve – ki so tudi bolje sprejete in izvajane, krepi 

se morala zaposlenih in njihovo timsko delo, razvija se zaupanje in povečuje se 

učinkovitost dela šole (Liontos, 1993). O določenih temah in vprašanjih ravnatelj ne bo 

delil odgovornosti, saj je ta že formalno-pravno predpisana in uzakonjena. Neformalna 

participacija pomeni, »da ravnatelj pred sprejemanjem odločitve želi izvedeti mnenje, 

stališče in predloge drugih, ker želi, da se o vprašanjih in dilemah dobro premisli, ali 

pa je njegov namen ljudem jasno pokazati, da pri odločanju želi njihovo sodelovanje« 

(Resman, 2005, str. 92). 

Prenašanje odgovornosti na zaposlene spodbudi sodelovalno kulturo, a pod pogojem, 

da vsi sodelujoči zaupajo v sposobnosti, spretnost in strokovnost vsakega člana ter 

obenem pozabijo na formalni status (Jelen in Polak, 2014). 

Participacija ima pomenljiv vpliv na motivacijo, saj so učitelji izjemno zadovoljni ob 

ugotovitvi, da so poslušani, da so njihovi pogledi in predlogi sprejeti ter da vplivajo na 

šolske odločitve (Resman, 2005). Z identifikacijo s šolskim delom, se delu še bolj 

zavežejo in trudijo za njegovo kakovost(prav tam).  

Raziskovalci, kot so Buckley, 2000; Fullan in Hargreaves, 2000; Hargreaves, 1994; 

Nias, Southworth in Yoemans; 1994, Hargreaves in Fullan, 1992 v Polak (2015) ter 

raziskovalci, ki sem jih med pregledom strokovne literature našla jaz osebno, Bečaj, 

2011; Maddux, 1996; Murphy in Menter, 2016; Resman, 2005 in Sparks, 2013, itd. 

poudarjajo, da je timsko delo pedagoških delavcev pomemben dejavnik oblikovanja 

sodelovalne kulture na šoli. Z razvijanjem in spodbujanjem timskega dela vseh 

zaposlenih lahko v njih izzovemo sodelovalno naravnanost, a le, če to poteka v okolju, 

kjer se vsak posameznik čuti varnega, sprejetega, upoštevanega in zaželenega 

(Polak, 2015). Pomemben vpliv na dogajanje v šolskem delovnem okolju ima vodstvo, 

ki mora proces spodbujanja in razvijanja timskega dela primerno načrtovati in uvesti 

vodeno strokovno usmerjanje ter spremljanje (prav tam). Sodelovalno naravnanost 

lahko zaposleni dodatno razvijajo  z udeležbo na seminarjih nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja s tega področja (prav tam).   

Posameznikovo zaznavanje dogajanja v timu (psihodinamike) tj. sprejemanje drugih 

članov, reševanje problemov, doživljanje uspehov in neuspehov so procesi, na osnovi 

katerih bo posamezni član tima svoje timsko delo zaznal bodisi kot učinkovito ali 
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neučinkovito in si hkrati oblikoval stališča do timskega dela, ta pa bodo vir njegove 

(ne)motivacije za nadaljnje timsko delo (Polak, 2015).    

Timsko delo je torej pomemben dejavnik oblikovanja sodelovalne kulture na šoli, 

sodelovalna kultura na šoli pa  deje temelje za  timsko delo. Bolj ko si strokovni delavci 

sodelujejo, izmenjujejo mnenja ter stališča in strokovna spoznanja, bolj se razvija 

njihova medsebojna povezanost in sodelovalna naravnanost, zaradi česar se v 

kolektivu vzpostavlja sodelovalna kultura.   

4. Timi in timsko delo  

V šolah obstaja več oblik sodelovanja med učitelji z različnimi cilji in načini dela. 

Skupine so sestavljene iz pedagoških delavcev, ki so si različni po strokovnosti, v 

prevzemanju odgovornosti za določene naloge, pedagoško-psihološkem znanju, 

motiviranosti za delo, osebnostnih lastnostih, v želji po osebnostni in strokovni rasti idr.  

Fullan (2010, str. 72) poudarja: »Moč skupnosti je v tem, da običajnim ljudem omogoča 

doseganje izjemnih stvari – in sicer iz dveh razlogov. Prvi je, da postane znanje o 

učinkoviti praksi pri vsakdanjem delu širše dosegljivo in dostopno. Drugi razlog pa je 

še močnejši – skupno delo ustvarja predanost. Moralni namen, ki ga izžarevajo 

študenti in kolegi, ko si skupaj prizadevajo, da bi naredili življenje in družbo boljša, je 

otipljiv in se mu skorajda ni mogoče upreti«  

V šolah lahko timsko delo poteka v več oblikah: delovanje razrednih in predmetnih 

aktivov, timsko načrtovanje letnega delovnega načrta, naravoslovnih, kulturnih in 

športnih dni, družabnih prireditev itd. (Polak, 1998).  

4.1. Opredelitev tima in timskega dela  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) pod besedo tim navaja, da je »tim skupina 

ljudi, ki opravljajo skupno delo – delovna skupina.«, vendar na pedagoško-

psihološkem področju delovne skupine ne enačimo s timom.  

Možina (1995) opredeli skupino ljudi kot dva ali več posameznikov, ki se srečujejo 

zaradi pomembnih zadev in tudi Earl (1998) skupino označi kot neformalno 

združevanje več kot enega posameznika, tim pa se loči na podlagi ciljne usmerjenosti 

v skupno akcijo, kar potrdijo tudi drugi avtorji: Arcaro (1995), ločuje delovno skupino in 

tim ter meni, da je koncept tima v deljenju skupne vizije med člani tima. Šele takrat, ko 

vsak član podpre idejo in vanjo verjame, se pojavi tudi predanost timu in to jih poveže 

v neločljivo enoto (prav tam).  

Možina (1995) definira tim kot skupino, za katero je značilno, da njeni člani sodelujejo 

pri odločanju in v medsebojni pomoči pri opredeljevanju ciljev. Wheelan (1999) po drugi 

strani definira delovno skupino kot skupino, ki je sestavljena iz članov, ki strmijo k 

ustvarjanju skupnih ciljev in k razvoju učinkovite organizacijske strukture za dosego 

teh skupnih ciljev, a postane tim šele, ko so vzpostavljeni skupni cilji in metode za 

dosego le-teh. Tiste skupine, ki ne dosežejo višje stopnje učinkovitosti in 
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produktivnosti, niso označene kot tim (prav tam). Tudi Arcaro (1995) naprej nadaljuje, 

da naj vsi člani prispevajo k skupnim ciljem, prepoznajo svojo odgovornost do tima in 

njegovih članov.  

Nekateri vodje so zadovoljni z delovno skupino, drugi gredo korak dlje in z istim 

številom ljudi, istimi nalogami, isto tehnologijo dosežejo dramatične uspehe in to le z 

vzpostavitvijo timske klime, kjer uslužbenci želijo po svojih najboljših zmožnostih 

skupaj doseči zastavljen cilj (Maddux, 1996). Največje dosežke običajno dosegajo tiste 

skupine, ki so prerasle v produktivne enote, imenovane timi (prav tam).   

Naj navedena strokovna znanja povzamem in tu navedem Mayerja in sod. (2001), da 

je razlika med delovno skupino in timom v cilju. Tim je poseben tip skupine in vsaka 

skupina ni tim. Skupina lahko deluje kot osnovna delovna enota, ki sistematično 

opravlja naloge in izpolnjuje zadolžitve in njen cilj je visoko kakovostno rutinsko delo, 

medtem ko je cilj tima ustvarjalno delo (prav tam).  

Pri vzgojno-izobraževalnem timskem delu je, poleg organiziranosti, ključen duh 

sodelovanja, tesna povezanost, odprta komunikacija in iskrena izmenjava mnenj. 

Timsko delo se odraža v združeni enoti, katere načrtovanje temelji na prilagodljivosti, 

skupnih pravilih in skupinskemu delu. Prisotna mora biti tudi svoboda in možnost za 

napredek pri zadovoljevanju vzgojno-izobraževalnih potreb (Dean in Witherspoon, 

1962; v Buckley, 2000, str. 5).  

Timsko delo učiteljev Pedagoška enciklopedija (1989, str. 446) definira kot obliko 

dejavnosti, ki jo na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja opravlja 

skupina pedagoških strokovnjakov in katere namen je doseči skupne cilje. Žal 

edinstvene definicije za timsko delo ni, do te ugotovitve sta v svojem raziskovanju prišla 

tudi Anderson in Speck (1998), ki pravita, da se timi razlikujejo glede na različne 

metode poučevanja in izobraževalne sisteme. Navedla sta naslednje avtorje, ki so 

podali vsak svojo definicijo timskega dela in nekateri so mnenja, da je dovolj že sama 

skupna odgovornost, drugi pa podrobneje opredelijo kaj timsko delo je in kaj ni.  

Ennis (1986; cit. v Anderson in Speck, 1998, str. 672) meni, da se timsko delo izvaja, 

ko »dva ali več učiteljev sprejme odgovornost za isto skupino učencev.«  

Gurman (1989, str. 275; v Anderson in Speck, 1998) definira timsko delo kot pristop, 

pri katerem sta za isto skupino učencev pri izobraževalnem procesu zadolženi vsaj dve 

osebi.  

Hatcher, Hinton, in Swartz (1996, str. 367; cit. v Anderson in Speck, 1998, str. 672) 

definirajo timsko delo kot »sodelovanje dveh ali več pedagoških delavcev pri 

načrtovanju in/ali izvajanju ter evalviranju pri enem ali več predmetov.« Ocenjevanje 

nalog ali zapuščanje prostora, medtem ko drugi učitelj poučuje, naj bi po Pugachu idr. 

(1995, v Anderson in Speck, 1998) uničevalo namen timskega dela. Avtorja (Anderson 

in Speck, 1998) zaključita s tem, da dokler se znanstveniki strinjajo o prednostih 

timskega poučevanja, poenotena definicija niti ni pomembna. 
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Ena najstarejših in najpogosteje v tuji strokovni literaturi citiranimi definicijami timskega 

poučevanja je definicija timskega poučevanja (v širšem smislu) po Shaplinu (1964; cit. 

v Polak, 2009, str. 7): »Timsko poučevanje je vrsta organizacije pouka, ki predpostavlja 

učno osebje in pripadajoče učence; pri tem je dvema učiteljema ali manjši skupini 

učiteljev prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno izvedbo pouka za isto 

skupino učencev.« 

A. Polak (2009, str. 10) je opredelila timsko delo kot: »tisto dogajanje, ko se dva ali več 

pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali 

usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega 

predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« Kar tudi Buckley 

(2000) zagovarja, da so učitelji tim, ki redno skupaj sodelujejo in postavljajo vsebinske 

cilje, oblikujejo letni delovni načrt, pripravljajo posamezne učne ure, v učilnici poučujejo 

učence, evalvirajo rezultate, njihov glavni cilj pa je znanje učencev.  

Po mnenju Stewarta in Perryja (2005) koncept tima temelji  na  nenehnem sodelovanju, 

ki se spreminja glede na stopnjo koordinacije in deljene odgovornosti. Pri manjšem 

sodelovanju so učne ure timsko načrtovane, izvedene  in evalvirane pa individualno. 

Pri takem načinu sodelovanja načrtovane teme in vsebine poučuje in evalvira pa vsak 

učitelj zase, pri tem pa drugega učitelja ne opazuje pri delu. Najvišja stopnja timskega 

dela poteka, kadar dva ali več učiteljev pouk skupaj načrtuje, izvaja in evalvira. 

C. Murphy in Menter (2016) omenjata nov model timskega dela (ang. Coteaching in 

ne co-teaching ali team teaching), ki ga opredeljuje kot timsko delo med učiteljem 

pripravnikom in učiteljem mentorjem. Coteaching se razlikuje od drugih oblik timskega 

poučevanja v posebnem poudarku na medsebojnem razvoju učiteljeve prakse, kakor 

tudi na izboljšanju počutja in aktivnega udejstvovanja pri samem poučevanju. Model je 

utemeljen s teoretičnimi osnovami, ki učiteljem dajejo podlago za optimiziranje 

njihovega znanja in znanja učencev ter ima tako kot drugi pristopi, velik vpliv na  proces 

učenja. Teoretična podlaga za »coteaching« je opis treh faz timskega poučevanja 

(timsko načrtovanje, timsko poučevanje v ožjem smislu in timsko evalviranje) v coni 

proksimalnega razvoja, ki se vedno znova vzpostavlja z vrednotenjem izvedenega 

pedagoškega dela in pedagoških inovacij. Fokus je na napredku, ki se izpostavi v t. i. 

coni proksimalnega razvoja po Vigotskem, učinkovito timsko načrtovanje, timsko 

poučevanje in timsko evalviranje pa privedejo učenca do tu (prav tam).  

Bistvena prednost  timskega dela je izmenjava znanja. Vsak član v timsko bazo znanja 

prispeva svoje znanje, spretnosti in izkušnje, kar je izredno cenjeno in s tem pripomore 

k procesu dela. Timsko delo v pedagoškem procesu promovira enakovrednost članov 

tima v učilnici in zato zahteva nehierarhični model poučevanja. Model sodelovalnega 

dela pedagoškim delavcem omogoči povezavo teorije s prakso ter z njihovim osebnim 

pristopom. Prav tako že zahteva sodelovanje z drugimi pedagoškimi delavci v razredu 

in izven njega, učenci pa bodo to vedenje po vsej verjetnosti posnemali (Murphy in 

Menter 2016). 



13 
 

Pedagoški delavci se, na osnovi prepoznanih prednosti timskega dela kot npr. večja 

učinkovitost, osebnostni in strokovni razvoj pedagoških delavcev ter pripadnosti timu, 

ki je v prvi vrsti izvor motivacije za timsko delo, sami odločajo, na kakšen način bodo 

timsko delali (Polak, 2009). 

Polak (2009) navaja opredelitev, da je timsko poučevanje tisto dogajanje v razredu, ko 

se dve osebi (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi nameni hkrati usmerja(-ta) na 

iste učence v okviru posameznega učnega predmeta ali predmetnega področja. A 

Polak (2008) prav tako navaja, da je timsko izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela 

pravzaprav najzahtevnejša oblika timskega dela, saj ga je mogoče organizirati in 

izvajati na zelo različne načine. 

Zametke timskega poučevanja lahko najdemo že v političnih in filozofskih diskusijah 

med največjimi modreci in govorci tedanjega časa. Potekala je medosebna 

komunikacija – debata, dialog, diskusija, razgovor o temi, ki jih je zanimala. Ob tem so 

izražali svoja spoznanja, mnenja in ideje ter se učili drug od drugega (Polak, 2009). 

Današnje modele učenja pa s komunikacijsko didaktiko, ki je v središče postavila 

poučevanje in učenje kot socialen proces, prepoznamo kot aktivno učenje, izkušenjsko 

učenje, inovativno učenje, konstruktivno učenje itn. (Velikonja, 2001).  

Timsko poučevanje je pomembno tudi zato, ker učitelji redko dobijo priložnost 

debatiranja z nekom, ki te redno opazuje med poučevanjem, spremlja tvoje pristope in 

metode, pozna tvojo pripravo ter razloge za izbiro vključenih aktivnosti (Plank, 2013).  

 Veliko strokovnjakov navaja, da je participacija v timu kot mala študijska skupnost, saj 

zagotavlja trajnostno in intenzivno strokovno izobraževanje, kar definitivno pretehta 

ceno timskega dela (Plank, 2013).  

Med timskim poučevanjem se odvija intelektualna debata med visokošolskimi učitelji 

na višjih nivojih. R. S. Anderson in Speck (1998, str. 681) opišeta to spoštljivo debato 

kot »profesionalno nestrinjanje«, ki je hkrati »strokovno in kolegialno.« Kadar so te 

debate uspešne, se učenci učijo nestrinjanja brez sovražnosti. Če je tim 

interdisciplinarni, se naučijo spoznavati novo učno snov skozi različne perspektive in 

pri tem osvojiti in povezati praktično znanje različnih znanstvenih disciplin. 

Timsko poučevanje ponuja dober način, da aktivno sodelujejo pri pouku: postavljajo 

vprašanja in odgovarjajo nanje, predstavijo svoja razmišljanja, oblikujejo stališča itn. 

Prvi korak do tega je seveda razumevanje vsebine, drugi pa jasnost tega procesa 

aktivnega sodelovanja. Leavitt (2006) zato priporoča, da učitelji demonstrirajo proces 

kritičnega mišljenja, povezovanja vsebin in izražanja mnenj ter s tem omogočijo boljše 

učenje učencev.  

4.2. Vrste timov v osnovni šoli 

Timsko delo temelji na različnih modelih in načinih dela. Univerzalnega načrta za 

sestavljanje pedagoških timov ni, saj na oblikovanje vpliva veliko različnih spremenljivk 
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(Buckley, 2000). Tim je lahko sestavljen iz učiteljev, ki poučujejo isti predmet ali 

različne predmete, iz učiteljev oddelkov podaljšanega bivanja, šolskih tehnikov ipd. 

Največkrat se ga oblikuje glede na obliko, v kateri šolsko timsko delo poteka: razredni 

in predmetni aktivi, timsko načrtovanje letnega delovnega načrta, naravoslovnih, 

kulturnih in športnih dni, družabnih prireditev itd. (Polak, 1998).  

A. Polak (2009) trdi, da s tem, ko spoznavamo različne vrste timov, širimo spoznanja 

o timskem delu ter da z analizo strukture in vlog v timu zagotavljamo večjo učinkovitost 

tima, z vzpostavljanjem odprte komunikacije in pravil si oblikujemo ustrezne odnose, 

usklajenost dela tima pa dosežemo z upoštevanjem priporočene velikost tima in 

časovnega dejavnika. 

Buckley (2000, str. 4) navaja merila, po katerih se pedagoški timi med seboj lahko 

razlikujejo:   

 glede na uravnoteženost v rasi, spolu in etnični skupini; 

 glede na vrsto tima – samousmerjajoč (člani se sami odločijo kako bodo delali; 

oblikujejo si pravila, metode dela ter namen in smisel tima), koordiniran (članom 

so razdeljena področja za katere oni skrbijo in dajejo naloge ter tako skupaj s 

preostalimi člani pripomorejo k delovanju tima) ali avtoritativno voden (tim vodi 

ena oseba – vodja in ima popolno avtoriteto nad delom in zadolžitvami); 

 glede na časovni obseg pedagoškega dela (en semester ali več) tima; 

 glede na značilnosti učencev – starost, zrelost, motivacija, posebne potrebe, 

interesi, ki jih tim poučuje;  

 ali bodo v razredu podana enojezična ali večjezična navodila; 

 kolikšna je velikost razreda ali skupine; 

 kakšne stile poučevanja in pristope k poučevanju bo tim uporabljal in 

 ali bo uporabljena izobraževalna tehnologija ali tehnika.  

Tima ne moremo oblikovati le na en univerzalni način, saj je preveč dejavnikov, ki na 

to vplivajo. Vsaka naloga, ki jo tim ima, nakazuje na različne potrebe po strokovnem 

znanju in pristopu (prav tam).   

A. Polak (2009) opredeli time v tri glavne skupine glede na značilnosti in posebnosti 

na delovne dime, k nalogam ali problemom usmerjene time in vodstvene time.  

Delovni timi so oblikovani po principu vsakdanjih nalog. Sestavljeni so iz članov istih 

področij ali oddelkov. Delovni timi nimajo skupnih ciljev, pač pa le sistematično in 

organizirano opravljajo zadolžitve, ki jih je treba opraviti. Zaradi slabe socialne 

interakcije se med člani tima ne morejo splesti posebne vezi, kakršne so značilne za 

prave time. V pravem timu so člani pozitivno soodvisni med seboj ter zavzeti in predani 

skupnim ciljem (prav tam).  

V slovenskih  šolah najdemo naslednje primere takih delovnih timov (prav tam): 

 učitelji razrednega pouka in učitelji v podaljšanem bivanju (srečujejo se z istimi 

učenci in njihovimi starši, njihovo pedagoško delo pa je neodvisno in 

samostojno);  
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 učitelji različnih oddelkov istega razreda (povezuje jih poučevanje istega 

razreda, poučevanje v istih prostorih ali v istih okoliščinah);  

 predmetni aktivi učiteljev v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 

šole (povezuje jih le poučevanje istih predmetov);  

 učitelji istega oddelka ali razreda, ki so v socialni interakciji le na skupnih 

sestankih ali srečanjih ipd. 

K nalogam ali problemom usmerjeni timi so pravi timi, čeprav so skupaj le za krajše 

projekte ali naloge. Zavezujejo jih skupni cilji in pozitivna soodvisnost. Cilj njihovega 

delovanja je ustvarjalno delo, pridobiti čim več idej za rešitev problema oz. izpeljavo 

naloge. Ob tem morajo biti pozorni na komunikacijo, saj zna biti usklajevanje različnih 

mnenj tudi konfliktno (prav tam).  

V slovenskem šolskem okolju so k nalogam ali problemom usmerjeni timi (prav tam):  

 učiteljica in vzgojiteljica ali dve učiteljici, ki izvajata vse tri etape timskega dela, 

delujeta usklajeno ter tako strokovno kot osebnostno vplivata druga na drugo;  

 učiteljica razrednega pouka in učiteljica v podaljšanem bivanju, kadar pouk 

timsko načrtujeta, poučujeta in evalvirata ter se ukvarjata z isto razredno 

problematiko in s starši učencev;  

 dve ali več učiteljic razrednega pouka, ki timsko načrtujejo, izvajajo in evalvirajo 

posamezni del pouka (od ene šolske ure do več dni) ali druge šolske dejavnosti 

(npr. šola v naravi, naravoslovni, športni in kulturni dnevi); 

 učiteljica razrednega pouka in učitelj/i vzgojnih predmetov (npr. športni, 

glasbeni, likovni pedagog, učitelj tehnične vzgoje) ali drugih šolskih predmetov 

osnovne šole, ki prav tako izvajajo vse tri etape timskega dela v šoli;  

 predmetni učitelji istih šolskih predmetov (npr. slavisti, matematiki, športni 

pedagogi), ki pri istih ali sorodnih šolskih predmetih izvajajo vse tri etape 

timskega dela v okviru rednega pouka ali drugih šolskih in zunajšolskih 

dejavnosti;  

 učitelji in drugi strokovni delavci na šoli (npr. knjižničarji, šolski svetovalni 

delavci, zunanji sodelavci).  

Pedagoški tim lahko v šoli oblikujejo še na naslednje načine (Polak, 1998):  

 učitelji(-ce) mentorji in (bodoči/-e) učitelji(-ce) na pripravništvu, 

 učitelji(-ce)  mentorji in študentje na pedagoški praksi ali na nastopu, 

 učitelji(-ce)  in zunanji strokovnjaki in sodelavci, 

 učitelji(-ce)  in nepedagoški delavci na šoli,  

 učitelji(-ce)  in starši, 

 učitelji(-ce)  in učenci, dijaki in študentje, 

 ravnatelj(-ica), pedagoški vodja in šolski svetovalni delavci.  

Vodstveni timi so sestavljeni iz strokovnjakov na vodstvenih položajih. Na vzgojno-

izobraževalnem področju vodstveni tim običajno sestavlja ravnatelj, pomočnik 

ravnatelja ali pedagoški vodja in šolski svetovalni delavci. Njihovi cilji se uresničujejo v 

etapi timskega načrtovanja in evalviranja (timskega poučevanja ne izvajajo), povezani 
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pa so z vizijo celotne delovne organizacije. Izredno pomembna naloga vodstvenega 

tima je nudenje osebnostne in strokovne podpore drugim timom na šoli pri izvajanju 

timskega dela (Polak, 2009). 

Uspešnost pedagoških delavcev je v veliki meri povezana s podporo vodstva in 

njegovim zagotavljanjem materialne, prostorske in strokovne podpore, a navsezadnje 

tudi od posameznih članov in njihove predanosti ter zagnanosti.   

 

4.3. Etape timskega dela 

Timsko delo na pedagoškem področju lahko poteka v več različnih oblikah. Sandholtz 

(2000, v Stewart in Perry, 2005) je opredelil tri različne oblike timskega dela:  

(1) dva ali več učiteljev si rahlo deli odgovornosti/zadolžitve;  

(2) timsko načrtovanje, a individualno izvajanje pouka ter  

(3) timsko načrtovanje, poučevanje in evalviranje učnih izkušenj. 

Tri etape, timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalviranje učnih izkušenj, 

najdemo v strokovnih spoznanjih več pomembnih avtorjev, ki se ukvarjajo s timskim 

delom v šoli. V strokovni literaturi je podan osnovni vrstni red, toda naj poudarim, da ni 

nujno, da se omenjene etape izvajajo v tem vrstnem redu ali ločeno druga od druge. 

Tako lahko npr. poteka učna ura, ki je bila timsko načrtovana in je timsko izvajana, 

med samo učno uro učiteljici opazita, da so učenci izredno hitro dojeli in rešili določeno 

nalogo (poteka timska evalvacija), zato si hitro zamislita novo dejavnost (timsko 

načrtovanje) in utrdita podano snov (timsko poučevanje).   

Timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timska evalvacija zahtevajo od učiteljev, da 

(Murphy in Menter, 2016):  

 delijo svoje znanje in izkušnje;  

 primerno uporabljajo svoja močna področja;  

 se medsebojno podpirajo pri razvoju njihove prakse do višje ravni in 

 ocenijo njihov napredek po vsaki zaključeni učni uri, da bo prihodnje timsko 

načrtovanje in sodelovanje izboljšano.  

Obstaja več delitev na faze timskega dela, toda le pristop, ki vključuje timsko 

načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo, učiteljem omogoča nenehne 

izboljšave pedagoškega dela.  

4.3.1. Timsko načrtovanje  

V okviru načrtovanja se oblikuje širše vzgojno-izobraževalne celote, ki se nanašajo na 

daljše časovno obdobje ter ožje, ki so ali vsakodnevne priprave ali pa le priprave na 

posebne projekte. A. Tomić (v Kramar, 1994) učiteljevo načrtovanje razdeli na etapno 

načrtovanje, letno načrtovanje, polletno načrtovanje in načrtovanje učne ure.  

Timsko načrtovanje se ne razlikuje veliko od individualnega načrtovanja, saj temelji na 

istih strokovnih spoznanjih z namenom po oblikovanju didaktične, snovne, materialne 

in psihološke priprave na pouk (Polak, 2009). Tudi pri individualnem načrtovanju se 
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učitelj poglobi v celotno razsežnost vzgojno-izobraževalnega procesa ter na osnovi 

svojega znanja in poznavanja konkretnih okoliščin pripravlja vzgojno-izobraževalni 

proces, hkrati pa poskrbi, da bo pouk učencu dovolj zanimiv in prijeten, da se bo lahko 

sprostil in bil ustvarjalno aktiven (Kramar, 1994).  

Na sestankih tima se učitelji podrobneje spoznajo z učnim gradivom, ga razčlenijo in 

nato skrbno pripravijo učne ure. Natančno načrtovanje prepreči morebitna nesoglasja, 

obseg porabljenega časa za usklajevanje med člani tima se bo po mnenju Leavitta 

(2006) obrestoval. Avtor zato trdi, da zlasti na področju načrtovanja, timsko poučevanje 

zahteva drugačen pristop od tradicionalnega, individualnega vodenja pouka. Skrbno 

in obsežno načrtovanje pomaga strokovnim delavcem preprečiti nesoglasja pri 

zadolžitvah, postopkih ocenjevanja in uporabi učnih strategij (Letterman in Dugan, 

2004; Wentworth in Davis, 2002; v Leavitt, 2006).  

Po Buckleyu (2000) se timsko načrtovanje prične s predpripravo. Tim, ki so ga 

oblikovali učitelji ali vodstvo, najprej preveri, ali se namen ter delovni postopek 

timskega dela ujema z letnim delovnim načrtom in vzgojnimi cilji šole. Nato preveri ali 

je kdo izmed zaposlenih na tej šoli že izvajal timsko delo in še preuči različno literaturo 

ter gradivo o timskem delu. Potem poskusi predvideti kakršnekoli ovire med 

sodelujočimi, se odloči za tip vodenja (hierarhičnemu ali demokratičnemu) ter določi 

kraj in čas sestankovanja članov tima. Šele nato se lahko počasi začne z oblikovanjem 

konkretnih priprav oz. prične s timsko evalvacijo in nato naprej nadaljuje s timskim 

načrtovanjem.  

Ne glede na proces in način dela pa se mora tim se mora predvsem zavedati, zakaj 

obstaja, kaj je njegov glavni cilj in kdo vse je vključen v timsko delo (Maddux, 1996). 

Namen je pogosto definiran s splošnim ciljem izobraževanja in vzgoje ter prenesen na 

vzgojno-izobraževalni proces, ta pa je nato usmerjen k uresničevanju vzpostavljenih 

ciljev (Kramar, 1994). K splošnim ciljem tako naravnanega procesa sodi razvoj 

človekove samopodobe, svobode mišljenja in opredelitev le-te, razvoj napredne 

politične socializacije, ki zajema razvoj narodove identitete, procese demokratizacije 

(prav tam). Vsi ti cilji pa se skladajo s cilji in prednosti, ki jih prinese timsko poučevanje, 

saj želimo v učencu prebuditi kritičnost in svobodo mišljenja.  

Za dosego cilja je treba timsko načrtovati učinkovito (Maddux, 1996).  S tem, ko 

načrtujemo, si v mislih že razporejamo delo in dejavnosti, ki nas bodo pripeljale do cilja 

(prav tam). Tim nato samo obnovi in prenese že prej načrtovane cilje ter na podlagi le-

teh opredeli organizacijske potrebe članov, oblikuje pripravo s pregledom vseh 

alternativnih strategij in določi, katere dejavnosti bodo vodile v uspeh (prav tam). Prav 

tako določi vse potrebne vire za doseg cilja (strokovni delavci, čas, gradiva in prostori) 

ter zagotovi njihovo razpoložljivost, nato vzpostavi pomembne datume sestankovanja 

in nazadnje določi standarde delovanja in način merjenja rezultatov (prav tam).  Če so 

vsi člani tima predani procesu in če je usmerjanje načrtovanja dobro, bo tudi izvedba 

veliko bolj učinkovita (prav tam).   
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Kyriacou (v Polak, 2009) navaja nujne osnovne korake načrtovanja, ki se prekrivajo s 

štirimi temeljnimi elementi načrtovanja pouka:  

 izbira teme in oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki naj bi jih dosegli; 

 izbira in zasnova poteka (scenarija) posamezne učne ure ali dejavnosti (z 

opredeljenimi dejavnostmi, njihovim vrstnim redom in trajanjem, vsebino in 

materiali);  

 priprava pripomočkov in učil;  

 opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka učencev, 

izvajanje vsega naštetega ter analiza doseženih ciljev in razrednega dogajanja. 

Pri načrtovanju je obvezna opredelitev najpomembnejših timsko postavljenih ciljev 

(kognitivnih, socialno-čustvenih in vedenjskih) in pričakovanih učinkov timskega 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (Buckley, 2000). Člani tima naj pri načrtovanju  

razmišljajo o uporabi različnih učnih strategij in metod ter pri tem upoštevajo različne 

dejavnike učenja in poučevanja. Ti so lahko zunanji (npr. velikost razreda, pripomočki, 

čas izvajanja) ali osebnostni (npr. upoštevanje močnih področij članov tima, njihovih 

sposobnosti, interesov, spola, kulture, spretnosti in izkušenj). Izbrane strategije nato 

ocenijo in za tisto, ki najbolje ustreza vsem kriterijem, pripravijo akcijski načrt. V 

pripravo naj med samim načrtovanjem vključijo tudi evalvacijo timskega dela 

(doseganje ciljev in doživljanje procesov timskega dela), nadgradnjo procesov v timu 

ter način poročanja vodstvu šole o svojem delu. Pod zadnjo točko načrtovanja timske 

priprave Buckley (prav tam) umesti spodbujanje komunikacije članov znotraj tima, kar 

teži k jasni opredelitvi zadolžitev in odgovornosti ter svobodnemu izražanju idej in 

potreb. Buckley (prav tam) dodaja še, da sledenje tem navodilom ne zagotavlja 

uspeha, a zagotovo zmanjša možnost neuspeha.  

Timsko načrtovanje je etapa, ki v procesu njenega rednega izvajanja zagotavlja 

strokovni razvoj učiteljev ter vzgojno-izobraževalno in svetovalno naravnanost k 

posameznemu učencu. Učitelji med načrtovanjem analizirajo pripravljenost 

posameznih učencev in kakovost njihovih dosežkov, načrtujejo individualne programe 

ter timsko iščejo rešitve za kakršnekoli učne težave učencev (Polak, 2009). Ob tem pa 

morajo učitelji upoštevati še socialne in osebnostne dejavnike, posebnosti skupin 

učencev ter prostorske in materialne okoliščine ter strokovnost članov tima (prav tam).  

Več avtorjev navaja, da je čas eden izmed ključnih elementov, ki vpliva na temeljito 

pripravo timskega poučevanja. Dobro je, da je čas načrtovanja že vnaprej določen. 

Nekateri učitelji načrtujejo timske sestanke vsak teden, drugi vsak dan po pouku, da 

sproti še evalvirajo dogajanje in nato sprejmejo odločitve za prihajajoči teden. Čeprav 

timska priprava dela terja več časa, je hkrati enkratna priložnost za razvoj šole (Ouellett 

& Fraser, 2011; Richter & Thomas, 2011; v Plank, 2013).  

4.3.2. Timsko poučevanje oz. timsko izvajanje pouka 

Timsko poučevanje oz. timsko izvajanje pouka se navezuje na učiteljeve vloge v 

razredu. Med poučevanjem redko oba učitelja stojita pred razredom. Bolj pogosto (a 
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sicer odvisno od dejavnosti) je, da se med uro gibljeta po razredu. Kadar je sodelovanje 

učiteljev v razredu v celoti doseženo, postane praksa poučevanja (kot zavestno 

povezovanje teorije in prakse) skupna ali vzajemna, učitelja pa lahko predvidita poteze 

drug od drugega (Murphy in Menter, 2016).  

 

Med poučevanjem imamo več različnih oblik skupnega dela (Murphy in Menter, 2016):  

 En učitelj vodi, drugi asistira. Prevzemanje vodenja je odvisno od vsebine in 

aktivnosti. Primer: en učitelj razlaga nalogo, podaja navodila, drugi pa 

demonstrira uporabo pripomočkov in izvedbo naloge. Ta oblika je primerna v 

mnogih primerih, predvsem kadar je potreben dodaten par rok.  

 En učitelj vodi, drugi opazuje. Pristop se uporabi, kadar bi en učitelj rad 

poskusil nekaj novega ali nepoznanega. Drugi medtem spremlja učence in 

njihovo sprejemanje te inovacije. Opazovanje se nanaša tu raje na učence, kot 

na učitelje. Pogosto se uporabi na začetku timskega poučevanja, da pripravnik 

dobi povratno informacijo o svojem delu ter nasvete od mentorja za nadaljnje 

delo. S timskim poučevanjem postaneta kasneje bolj sproščena drug z drugim 

in lažje zaprosita drug drugega za opazovanje, predvsem kadar bi rada 

preizkusila nove metode dela.  

 Učitelja delata vsak s svojo skupino učencev. Med praktičnimi vajami in 

dejavnostmi je velikokrat pomembno paziti na skupine učencev in delo v njih. 

Če sta  učitelja dva, je seveda veliko lažje.  

 En učitelj vodi in usmerja drugega učitelja. Pri tej obliki en učitelj upošteva 

navodila drugega učitelja, kadar recimo poskušajo nekaj novega. Učenci vidijo 

primer dobrega sodelovanja v živo, kot tudi povratne komentarje, v primeru 

neuspelega poskusa. Ta pristop omogoča razvijanje poučevanja med samim 

poučevanjem.  

 Učitelja poučujeta skupaj. Ta oblika je najbolj uspešna, ko sta učitelja že 

utečena in navajena drug na drugega. Velika prednost te oblike je, da učenci 

poslušajo več teorij hkrati in tako polno izkusijo učno izkušnjo. Učitelja 

načrtujeta učne ure tako, da so dovolj prilagodljive, kadar bi kateri izmed 

učiteljev rad povedal več ali drugi manj, glede na njun čim večji strokovni 

prispevek o vsebini.  

Čeprav nekateri strokovnjaki opozarjajo, da le hkratna prisotnost več učiteljev v 

razredu nakazuje, da gre za pravo timsko poučevanje v ožjem smislu, je v praksi 

pogosto le en učitelj zadolžen za obravnavo snovi za tisti dan ali tisto uro. Kaj naj potem 

konkretno počne drugi učitelj ali v našem primeru drugi strokovni delavec v prvem 

razredu?  Leavitt (2006), ki obravnava timsko poučevanje med visokošolskimi učitelji, 

meni, da drugi pedagoški delavec, ki tisto uro ne razlaga snovi,  lahko aktivno pomaga 

učencem k boljšemu razumevanju snovi že s tem da deluje kot »zgledni učenec« 

(Hammer in Giordano, 2001; v Leavitt, 2006). Leavitt (2006) prav tako navaja, da je 

ena izmed vlog, ki jo prevzame drugi učitelj tudi »kibitzer«, oseba, ki sedi med učenci 

in ponuja komentarje na obravnavo snovi.  
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Wentworth in Davis (2002, str. 27; v Leavitt, 2006) predlagata različne vloge za 

sekundarnega učitelja in jih metaforično poimenuje:  

- »vloga učenca«, ki učitelju postavlja različna vprašanja ali kako drugače prispeva k 

razpravi;  

- »opazovalec«, ki si zapisuje opombe na sam potek ter meri odziv učencev;  

- »vodja razprave«, ki pomirja ali vodi razpravo med učenci; in še  

- »hudičev odvetnik«, ta pa postavlja provokativna vprašanja, s katerimi želi spodbuditi 

učence k razmišljanju ter spodbuditi razpravo. 

 

Timsko poučevanje lahko izvajajo timi v različni sestavi. Timsko poučevanje učiteljev 

iste izobrazbene smeri je lahko velika prednost, saj je usklajevanje urnikov in prostorov 

lažje (Polak, 2009). Obenem imajo podobne poglede na načrtovane vzgojno-

izobraževalne cilje, vsebino in aktivnosti (prav tam). Deljenje skupne pedagoške 

filozofije ter razumevanja vlog in pričakovanj je pomembno za usklajenost članov 

pedagoškega tima (Stewart in Perry, 2005).  

Leavitt (2006) opisuje, da je namen timsko poučevanega pouka, gledano z 

izobraževalnega vidika, spodbujanje učencev/študentov za doseganje višje stopnje 

kognicije – sinteze in integracije novega znanja. Zaradi tega je med samim 

poučevanjem zaželeno prepletanje perspektiv učiteljev. Pogosto so 

učencem/študentom dodeljene naloge, ki zahtevajo prenos učne vsebine na 

individualni projekt ali nalogo. Pri tem je dobro, da učitelja že vnaprej demonstrirata 

prakso povezovanja vsebin pri pouku. Z medsebojnim izkazovanjem spoštovanja do 

idej drugega učitelja v timu, tudi v primeru, da se ne strinja z njim, se študentom veča 

interes za obravnavano snov. Nekateri timi izberejo tudi bolj direktni pristop in zadolžijo 

drugega učitelja, da med učno uro ustvarja povezave med različnimi temami (Corcos, 

Durchslag, Morriss, idr., 1997; v Leavitt, 2006). Ne glede na izbrano metodo timskega 

poučevanja učenci opazujejo integracijo vsebine in pluralizacijo mnenj »v akciji«, kar 

jim pomaga pri boljšem razumevanju učiteljevih pričakovanj in tudi prispeva k 

izboljšanju osebnih učnih rezultatov.  

Leavit (2006) navaja, da učenci/dijaki/študentje na timsko poučevanih predavanjih 

pridobivajo nova znanja iz različnih perspektiv. Dialoška struktura pouka je v popolnem 

nasprotju s tradicionalnim načinom pouka, kot so ga učenci/dijaki/študentje navajeni. 

Visokošolski učitelji ali osnovnošolski učitelji morajo zato sproti prilagajati svoje metode 

poučevanja, da pridobijo odzive študentov na določeno vprašanje ali problem.  

Postaviti vprašanje, ki ima več odgovorov, je lahko zelo močna, a hkrati težka odločitev 

učitelja. Učitelj lahko postavi vprašanje, na katerega niti sam ne ve odgovora. S tem 

postavi učence/dijake/študente izven njihove cone znanja in jim pokaže, kaj pomeni 

uporaba znanja (Anderson, 1989).  

Timsko poučevanje učencem/dijakom/študentom ponudi tudi priložnost,  da prenehajo 

iskati en sam edini in pravi odgovor na določena vprašanja. Nekateri 

učenci/dijaki/študentje bodo uživali v raznolikosti stališč in mnenj, drugi pa se bodo 
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osredotočali na bistvo, ki ga nudi večperspektivnost (McDaniels in Colarulli, 1997; v 

Leavitt, 2006).  

Kljub temu, da so učitelji lahko navdušeni nad novo metodo poučevanja, bi 

učenci/dijaki/študentje še vedno radi ohranjali tradicionalni način poučevanja. Nekateri 

učenci/dijaki/študentje lahko to »višjo intelektualno debato« med kolegi sprejmejo  kot 

kontradiktorno, nepotrebno in nerazumljivo (Duchovic, 2011, str. 104; v Plank, 2013).  

Interdisciplinarno poučevanje omogoča povezovanje predmetnih vsebin, odpiranje 

novih perspektiv, vprašanj in spoznanj na področju, ki je lahko povezljivo in vključeno 

v različne kontekste. Vsebina je lahko problemsko naravnana in zahteva raziskovalni 

pristop ter s tem združuje tako učence in učitelje kot tudi pojem vsakdanjega življenja 

in proces učenja (Polak, 2009). 

Medtem ko imajo interdisciplinarni timi prednost pri povezovanju predmetnih področij, 

odpiranju novih pogledov, vprašanj in spoznanj na temo ali problem, ki se nanaša na 

več znanstvenih ved, imajo lahko člani tega tima težavo pri medsebojnem 

sporazumevanju. Prav komunikacijo v takem timu M. Velikonja (2001) označuje kot 

»timski jezik«, ki presega strokovni jezik posamezne discipline in omogoča 

dogovarjanje.  

Težave pri interdisciplinarnih timih se pojavijo in pogosto tudi stopnjujejo, kadar se 

eden od članov tima ali para ne počuti spoštovanega na svojem strokovnem področju, 

npr. če drugi partner zavrača njegovo znanje in izkušnje ter celo poskuša narekovati 

svoj tempo (Stewart in Perry, 2005).  

4.3.3. Timska evalvacija 

Timska evalvacija je tretja etapa timskega dela. Učitelji v tej etapi evalvirajo doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev ter sam proces doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Ugotovitve in spoznanja, ki jih pridobijo med evalvacijo, predstavljajo pomembna 

izhodišča za nadaljnje delo. Evalvacija vsebuje preverjanje, kako so pedagoški delavci 

dosegali cilje in kako so doživljali sam proces timskega dela (Buckley, 2000). Vse 

ugotovitve in rezultate sporočijo tudi vodstvu šole in mu tako omogočijo vpogled v delo 

in napredek. Buckley (prav tam) še poudarja, da je evalvacijo timskega dela že v samo 

načrtovanje.  

Spodletele poskuse timskega dela je težko oceniti, saj je v razredu preveč 

spremenljivk, ki vplivajo na dogajanje v razredu. Na poučevanje v razredu vpliva 

učiteljeva osebnost in stil poučevanja, uporaba besedil, komunikacija z učenci, prostor, 

didaktični materiali ter nepredvidljive okoliščine, ki zmotijo pouk. Kljub vsemu temu 

lahko ocenimo dosežke in napake tako, da učitelj preveri:  

 doseganje znanja in razumevanje osnovnih elementov, tem in vsebin, 

perspektivnost in znanje pri posameznem predmetu,  

 pravilnost in proces reševanja problemov,  

 motivacijo po raziskovanju,  

 osebna pojmovanja o vsebini,  



22 
 

 zaznavanje osebnih vrednot in spoštovanje drugih,  

 izboljšanje strpnosti in kulturnih vrednot,  

 občutek uspeha in zadovoljstva,  

 stimulacijo osebne integracije,  

 občutek skupnosti – zgrajen s  sodelovanjem,  

 sposobnosti opazovanja, raziskovanja, analiziranja, sintetiziranja, poslušanja, 

kritičnega mišljenja, komuniciranja vključno z zmožnostjo zapisovanja zapiskov 

pri učnih urah,  

 zmožnostjo vključitve v skupinsko diskusijo,  

 zmožnostjo jasnega izražanja,  

 zmožnostjo uporabe znanja,  

 zmožnostjo kritičnega mišljenja,  

 zmožnostjo uporabe ustvarjalnosti v vsakdanjem življenju,  

 zmožnostjo sodelovanja v interdisciplinarnem dialogu ter  

 z zmožnostjo organizacije časa in učinkovitega učenja (Buckley, 2000).  

Ob tem je treba evalvirati tudi učiteljeve metode dela: načrtovanje dela (ki stremi k 

doseganju ciljev), vsebovano primerno literaturo in zanimive učne ure, usmerjeno 

diskusijo v razredu, snovanje primernih raziskovalnih projektov, primerno in pošteno 

ocenjevanje znanja, stik z učenci tudi zunaj razreda, uporaba gradiv, pripomočkov, ter 

prostorov, pogosto pošiljanje povratnih informacij vodstvu o učinkovitosti in doseganju 

ciljev ter evalviranje oblikovanja in učinkovitosti celostnega pouka (prav tam).  

Univerzalnega instrumenta ali sistema za ocenjevanje timskega poučevanja ni, sploh 

pa ne objektivnega. Najlažje je preverjati faktografsko znanje, pri ocenjevanju stališč, 

vrednot in spretnosti pa je treba bolje opredeliti kriterije in časovni okvir ter slediti 

spremembam in dogodkom (Buckley, 2000). 

Timska evalvacija je potrebna predvsem za učitelje, saj samo v njej oblikujejo 

usmeritve za načrtovanje naslednjih učnih ur. Z evalvacijo se učitelji učijo na napakah, 

kar je za njih t.i. vse življenjsko učenje. Evalvacija poteka tako, da si učitelji 

predstavljajo idealno učno uro, nato pa iščejo rešitve (nasveti, literatura, kolegi itd.) za 

neuspešne elemente učne ure (Murphy in Menter, 2016).  

Sistematično mora biti tudi vrednotenje in ocenjevanje lastnega timskega dela, saj se 

le tako izboljša poučevanje. Hyman (1970, v Buckley, 2000, str. 81) je za to osnoval 

naslednje zaporedne korake:  

1) Učitelji se morajo najprej odločiti, katere elemente bodo ocenjevali, torej namen 

njihove evalvacije (npr. primerjava učinkovitosti timskega dela z individualnim).  

2) Določiti morajo kriterije za presojo učinkovitega poučevanje. Ti kriteriji niso 

dejstva, pač pa vrednostna sodba, na podlagi katere bodo nato merili rezultate.  

3) Zbrati morajo vse podatke za evalvacijo (npr. dosežke učencev, podatke o 

interakciji med učenci in učiteljem, podatke o zadovoljstvu med njimi).  

4) Učitelji primerjajo podatke s kriteriji.  

5) Vrednotijo celotni proces timskega dela in timskega poučevanja.  



23 
 

Timska evalvacija se v prvi vrsti nanaša na doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, v 

drugi pa na dogajanje v timu. Pedagoški delavci ugotavljajo, kako izboljšati 

poučevanje, organizacijo timskega dela, delitev dela, uporabo didaktičnih 

pripomočkov, klimo v timu, ustvarjalnost in inovativnost, s tem pa se tim razvija in 

napreduje (Polak, 2009). 

Murphy in Menter (2016) ugotovita, da le s pristopom, ki vključuje evalvacijo timskega 

dela, lahko izboljšamo pedagoško delo. Ocena napredka po zaključenih učnih urah 

pripomore k izboljšanju načrtovanja in sodelovanja.  

Reflektiranje procesov timskega dela zagotavlja razvijanje spretnosti timskega dela ter 

spoznavanje širših psiholoških dimenzij timskega dela, kar dodatno izboljša 

(samo)kritičnost ter (avto)refleksivnost (Polak, 2015). Evalvacija pedagoškim 

delavcem omogoči prenos njihovih strokovnih spoznanj v pedagoško prakso; te še 

nato nadgradijo, jih aktivno preverjajo in znova iščejo možnost vpeljave novih dognanj 

(prav tam).  

Etape timskega dela prilagajamo konkretnim razmeram v razredu. Oblike skupnega 

dela se razlikujejo in pedagoške delavke si jih prilagodijo  kot jim ustreza. Ni nujno, da 

si etape timskega dela sledijo v vedno enakem zaporedju. Etape timskega dela se 

prepletajo in dopolnjujejo, a kljub prepletu in raznolikosti, jih je treba dosledno izvajati.   

4.4. Učinkoviti timi  

Timsko delo je zahtevno in kot navaja A. Polak ((2009, str. 81) ga je smiselno uvajati 

in razvijati le takrat, kadar lahko z njim zagotavljamo:  

 strokovni in osebnostni razvoj članov tima; 

 občutek pripadnosti timu (kot vir motivacije za timsko delo) in  

 večjo učinkovitost pedagoškega dela kot bi jo dosegli z individualnim 

poučevanjem.  

Praper (2001) opozarja, da je učinkovitost timskega dela odvisna od sposobnosti ljudi, 

da sodelujejo z različnimi osebnostmi kot tudi z osebami z raznolikim strokovnim 

znanjem, zaradi česar  timsko delo ni vedno učinkovito.  

Sparks (2013) poudarja, da učinkoviti pedagoški timi okrepijo vodstvo, izboljšajo svoje 

poučevanje in učenje, negujejo odnose, povečujejo delovno zadovoljstvo in omogočajo 

sredstva za mentorstvo in podporo novim pedagoškim delavcem in administratorjem. 

Resman (2005) izpostavlja področja šolskega menedžmenta, kjer bi bilo potrebno 

uvesti spremembe, da bi zvečali kakovost učinkovitost dela šol:  

1) Na področju organizacije: je to razvijanje timskega dela in timske kulture na šoli. 

Timsko delo lahko pomaga tako k izboljšanju dela kot razvoju učiteljev in šole.  

2) Na področju vodenja šole je to vključevanje učiteljev, drugih strokovnih delavcev 

ter zaposlenih in učencev v sprejemanje šolskih odločitev.  
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3) Na strokovno-pedagoškem področju je to motivacija učiteljev in učencev za 

sodelovanje kot nepogrešljiv pogoj strokovne rasti in kakovosti dela.  

Vsa tri področja so med seboj povezana v sklop imenovan participacija.  

A. Polak (2011) poudarja, da je učinkovitost timskega dela odvisna od naravnanosti 

vodstva k timskemu delu in hkrati tudi od podpore (strokovne, organizacijske, osebne 

in materialne), ki jo vodstvo izraža svojim zaposlenim. Pomembno je, da vodstvo daje 

podporo, spoštuje avtonomijo učiteljev in timov, pohvali dobro delo ter da se vključi v 

reševanje problemov tima (Polak, 2015). Sodelovanje in medsebojno zaupanje 

pripomoreta k učinkovitosti učiteljev (Resman, 2005). Tako učitelji kot administrativno 

osebje z vodstvom (ravnateljem/ico) ter celotno strokovno osebje lahko razvijejo 

zaupanje, ki je pogoj za sožitje med ljudmi in upanje za delo in razvoj, le z dobro 

komunikacijo (prav tam).  

A. Polak (2003, v Polak 2015) poudarja, da izkušnje iz prakse nakazujejo, da kadar je 

bila pedagoškim delavcem zagotovljena organizacijska podpora, so bili bolje osebno 

pripravljeni za timsko delo in so imeli bolj pozitivna stališča do timskega dela.   

4.4.1. Proces oblikovanja učinkovitega tima 

Dandanes za določeno delo ni več potrebno vzpostavljati neposrednih socialnih stikov, 

saj ti lahko potekajo na zelo osnovni stopnji organizacije dela, ko vsak član opravi svoj 

del  naloge, skupek vseh opravil pa je dokončana naloga. Tako delovanje ima delovna 

skupina, tim pa se oblikuje šele takrat, ko naloga zahteva takšen način dela, da  morajo 

člani stopiti izven okvirja ter poiskati najboljšo možno rešitev med raznolikostjo idej, 

mnenj in stališč vseh izmed njih. Tim ne nastane takoj, pač pa se med samim 

procesom – medsebojnim sodelovanjem, uresničevanjem skupnih ciljev in odprto 

komunikacijo – postopoma  oblikuje (Lipičnik, 1996).  

Praper (2001) poudarja, da je treba tim iz delovne skupine šele razviti in sama odločitev 

za to, ni dovolj. Za razvoj se morajo vzpostaviti enakovredni odnosi, ki temeljijo na jasni 

osebni in strokovni identiteti vsakega člana ter na zmožnosti razumevanja drugačnosti 

njih. Člani tima morajo biti dovolj samostojni in odgovorni, da jih različnost ne razdvoji, 

pač pa pripelje na novo raven spoznavanja in povečuje verjetnost učinkovite akcije. 

A. Polak (1998) navaja, da je za oblikovanje in nato nadaljnji razvoj pedagoškega tima 

potreben neprekinjen proces. Razvoj spodbudijo organizirane aktivnosti v smeri 

doseganja skupnih ciljev, za katere pa je potrebno sodelovanje vseh posameznikov. 

Ob tem ne sme manjkati podpora vodstva, šolske svetovalne službe in drugih članov 

pedagoških timov. K uspešnem delovanju timov prispeva tudi splošno vzdušje na šoli 

in odnosi med učitelji. Slednjega razvijamo s spodbujanjem vzajemne podpore tako pri 

dejavnostih kot tudi v odnosih, npr.: učitelji spodbujajo in podpirajo drug drugega, si 

izmenjujejo in delijo učna sredstva in učne pripomočke, si pomagajo pri organizaciji 

dela, si izmenjujejo mnenja ter izkušnje s poučevanjem, skupaj načrtujejo šolske in 

obšolske dejavnosti, si ob tem prevzemajo in delijo odgovornosti ter tako zmanjšujejo 

psihološko razdaljo med posameznimi učitelji in vodstvom šole (prav tam).  



25 
 

Stewart in Perry (2005) učiteljem priporočata, naj se za timsko delo svobodno odločijo 

in tudi samostojno izberejo potencialne partnerje. Pri izbiri pa naj upoštevajo 

kompatibilnost osebnosti in poučevalnega stila, saj naj bi bila ti dva največja dejavnika 

za neuspešno sodelovanje. Avtorja, (prav tam) priporočata sodelovanje neizkušenega 

in izkušenega učitelja – kot model vajenca in mojstra, ki ga je oblikoval Wallace (1991, 

v Stewart in Perry, 2005). Pri tem modelu izkušeni učitelj (mojster) vodi in usmerja 

neizkušenega učitelja (vajenca) in mu predaja znanje ter izkušnje.  

Biti del ekipe je po navadi prostovoljno, a lahko pa je nek član določen za specifično 

delo v timu. Lahko je določen zaradi mesta ali položaja v podjetju/organizacij, lahko pa 

ga je določil upravni odbor ali vodstvo. Izbrani člani morajo biti zainteresirani za 

kakovostno  delo in reševanje problemov ali pa je njihovo strokovno znanje nujno 

potrebno. Izbrani člani tima ne smejo biti nezainteresirani posamezniki, ki delajo v 

zbranem timu pod prisilo, saj to negativno vpliva na celotni tim. Člani tima si morajo 

želeti rešiti problem in aktivno prispevati k skupnemu delu (Arcaro, 1995). 

Na učinkovito reševanje problemov naj bi vplivale tudi individualne lastnosti 

posameznih članov. Nekateri celo menijo, da so učinkovite skupine sestavljene iz 

samih visoko sposobnih članov. Lipičnik navaja Hoffmanova (1972, v Lipičnik, 1996) 

proučevanja osebnostnih lastnosti, ki zavirajo ali pospešujejo delovanje skupine. 

Ugotovitve so pokazale, da sodelovanje in uvidevnost pozitivno vplivata na produktivno 

in nemoteno delovanje skupine. Individualne lastnosti kot so: samozaupanje, 

agresivnost, pobuda, zainteresiranost za individualne rešitve in samostojnost pa 

zmanjšujejo skupinsko povezanost in posledično njeno učinkovitost. Socialno vedenje 

zmanjšuje skupinsko motivacijo in tekmovalnost, a povečuje družabnost in družbeno 

interakcijo. Na učinkovito delovanje skupine pozitivno vplivajo zrelost, prilagodljivost in 

upoštevanje drugih članov. Povezanosti med učinkovitostjo delovanja skupine in 

osebnostnimi lastnosti članov ni bila potrjena, saj je treba upoštevati strukturo 

osebnostih lastnosti kot posebno celoto.  

Lipičnik (1996, str. 56) deli osebnostne lastnosti članov tima/skupine v dve skupini: na 

1) osebnostne lastnosti, ki vplivajo na razvoj tima in na 2) osebnostne lastnosti, ki 

vplivajo na reševanje problemov. V prvo skupino sodijo lastnosti, ki se navezujejo na 

socialno življenje: npr. introvertiranost (vzvišenost, zadržanost, molčečnost, plahost) in 

ekstravertiranost (družabnost, ekspresivnost, energičnost, dominantnost). V drugo 

skupino pa sodijo znanje ter druge sposobnosti, ki sodelujejo pri reševanju problemov.  

Homogene skupine, sestavljene iz članov, ki so si v osebnostnih lastnostih podobni, 

hitreje prerastejo v tim, saj člani lažje vzpostavijo odnos. Homogene skupine so 

primernejše za reševanje enostavnih nalog, zahtevnejše naloge pa z inovativnimi 

pristopi hitreje rešujejo heterogene skupine. Te so sestavljene iz članov, ki so si v 

osebnostnih lastnostih med seboj različni. Lipičnik (1996) meni, da bi za visoko 

učinkovit tim torej morali povezati posameznike, ki imajo dobro razvite socialne 

spretnosti ter so si raznoliki po svojem strokovnem znanju. 

Tim, da bi bil učinkovit, ne sme biti niti premajhen in niti prevelik (Polak, 2009).  Velikost 

skupine je pomembna za nadaljnji razvoj skupine v tim, zato moramo nameniti 
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posebno pozornost številu in izbiri oseb (Lipičnik, 1996). Velikost tima določajo tudi 

naloge in cilji, ki jih mora tim izpolniti (Polak, 2009). Vsaka opredeljuje drugačno 

optimalno velikost skupine ter stopnjo strokovne raznolikosti in zmogljivosti članov 

(prav tam). Lipičnik (1996) poudarja, da ravno velikost skupine neposredno vpliva na 

njeno uspešnost ter da so najboljše skupine sestavljene iz treh do šestih, največ sedem 

članov, saj se hitreje organizirajo in tako zagotovijo učinkovitejše reševanje problemov. 

Medtem pa A. Polak (2009) izpostavi, da je interdisciplinaren ali multidisciplinaren tim 

premosorazmeren z raznovrstnimi spretnostmi, sposobnostmi, znanji in s številom 

članov, ter da se s povečanim številom članov bogati tudi socialna interakcija in 

dinamika v timu; odnosi postanejo zahtevnejši in bolj razvejani, dogajanje pa manj 

predvidljivo (prav tam).   

Povezavo med učinkovitostjo timskega dela in velikostjo tima so raziskovali tudi Krech, 

Crutchfield in Ballachey (1972; v Lipičnik, 1996, str. 54) in podali naslednje ugotovitve: 

 z naraščanjem števila članov, občutek pripadnosti k skupini upada; 

 skupine, ki so sestavljene iz petih članov, so bile veliko bolj soglasne pri izbiri 

rešitev, kot pa skupine, sestavljene iz dvajsetih članov; 

 člani so sami podali mnenja, da so srečnejši v manjših skupinah; 

 v večjih skupinah se komunikacija po navadi usmeri na neformalno vodjo; 

 število idej ne narašča sorazmerno s številom članov; 

 v ožjih skupinah ima vsak posameznik možnost izražanja mnenj, v večjih pa le 

bolj energični posamezniki; 

 stopnja avtokratskega vodenja se dviguje z naraščanjem članov skupine in 

 skupine sestavljene iz šestih članov, so hitrejše pri reševanju abstraktnih 

problemov kot skupine sestavljene iz treh, slednje pa so hitrejše in učinkovitejše 

pri reševanju konkretnih problemov. 

Če povežemo vse te ugotovitve skupaj, lahko opazimo, da moramo biti pri sestavljanju 

skupine oz. tima pozorni na več dejavnikov. Te dejavnike moramo prilagoditi 

posamezni nalogi in ob tem upoštevati še svobodno voljo članov tima.  

Četudi sestavimo popolno skupino, se moramo zavedati, da mora ta še prerasti v tim. 

Praper (2001) je proces razvoja tima iz skupine razdelil na štiri stopnje in na vsaki 

stopnji opisal dogajanje v njem.  

Proces razvoja tima (Praper, 2001, str. 29–31): 

1) stopnja: Odvisnost posameznikov  

To raven spremljajo občutki tesnobe, saj so člani nekoliko negotovi, kar sproži 

potrebo po avtoritativnem vodji. Ta naloga po navadi pripade tistemu, ki je 

močan že po njegovi naravi, s tem pa si je skupina zaprla pot do višje razvojne 

poti. Razvoj tima se nadaljuje na naslednji ravni šele, ko se tudi drugi začnejo 

potegovati za kak položaj v skupini.  

2) stopnja: Merjenje moči med člani skupine  

Boj za moč poteka hkrati po vertikali (močnejši – šibkejši, nadrejeni – podrejeni, 

vodilni – vodeni) in po horizontali. Člani se med seboj najprej povezujejo zaradi 

potrebe po varnosti, postopoma pa tudi iz želje po sodelovanju, s čimer se 
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vzpostavi struktura skupine. Nestrpnost in rivalstvo se pojavita, kadar ni dovolj 

skupnih interesov, kar vodi v vzpostavitev osnovnih pravil. Če se pravila ne bi 

ponovno vzpostavila, bi skupina razpadla. 

3) stopnja: Utrjevanje notranje strukture  

Oblikuje se skupina kot celota – meje med člani izginjajo, ter vsi se doživljajo 

enakovredne. Obenem pa se tu skrči prostor za različnost. Čustva skupine so 

zelo močna in člani vse ostale doživljajo kot potencialno sovražne. Skupina je 

na tej ravni zelo konservativna, saj ne odobrava sprememb in drugačnosti, kar 

pa lahko privede do odhoda najbolj sposobnih in ustvarjalnih članov.  

4) stopnja: Vzajemnost  

Ko in če skupina uspešno prestane fazo poudarjanja enakosti in enoumja, si 

ustvari možnosti za prehod v četrto fazo, kjer skupine ne vodijo več čustva, 

individualni interesi in enoumje. Skupina je skupno usmerjena na osnovne 

naloge in racionalno izrabljanje različnosti članov za doseganje rezultatov. 

Odnosi v skupini so vzajemni, člani upoštevajo zunanjo realnost in prenehajo 

biti čustveni pač pa razumski.  

Razvoj skupine v tim je možen le, če se razvija tako skupina kot tudi posamezniki 

znotraj nje ter če skupina spoštuje in podpira posamezne razlike med člani in razumno 

išče prednost v funkcionalni povezavi drugačnosti.  

S. Wheelan (1999, str. 23–30) primerja razvoj skupine z razvojem človeka in meni, da 

gresta oba skozi podobna obdobja. Pri svojem delu avtorica uporablja štiri stopenjski 

integriran model, podkrepljen z več raziskavami, ki dokazujejo, da se vse stopnje 

dejansko pojavijo pri razvoju skupine v tim.  

1) stopnja: Odvisnost in inkluzija  

Na prvi stopnji razvoja skupine je značilna odvisnost članov od vodje, občutek 

varnosti in čustvovanja. Člani se v veliki večini strinjajo s predlaganimi načrti vodje 

ali drugega močnega člana. Velikokrat kar počakajo na odločitev vodje, oziroma 

sami težijo k temu, da vodja prevzame vajeti in jim pove, kaj morajo storiti. Člani so 

bolj obremenjeni s sprejetostjo v skupino kot z nalogo samo. Nestrinjanje ali 

drugačno stališče bodo izrazili le redko. 

2) Druga stopnja: Nasprotovanje in boj 

Na drugi stopnji se želi skupina osvoboditi svoje odvisnosti od vodje, zato se med 

člani in vodjo pojavljajo konflikti, ki pa so neizogibni del tega procesa. V tej fazi je 

naloga skupine, da poenoti cilje, vrednote in delovne postopke. Ob tem procesu se 

začnejo konflikti, ki pa so nujni za vzpostavitev zaupanja in klime, v kateri se člani 

čutijo svobodne pri izražanju mnenj in nestrinjanj. Nekateri zmedeno obstanejo na 

tej stopnji ali pa se zaradi stresa vrnejo nazaj na prvo stopnjo, kjer je vse odločitve 

sprejemal vodja. Razvoj skupine se lahko nadaljuje le preko konflikta, s 

poenotenimi pogledi. 

3) stopnja: Zaupanje in struktura 

Ko skupina reši konflikte na drugi stopnji, si na tretji člani zaupajo, zavežejo se 

skupini in so voljni povečati sodelovanje med seboj. Komunikacija postane bolj 

odprta in delovno orientirana. Bolj ko se člani osredotočajo na nalogo, manj so 
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obremenjeni z vprašanji o statusu, moči in vplivu. Na tretji razvojni stopnji je 

značilno zrelo pogajanje o vlogah, organizaciji in procedurah. V tej fazi člani 

pozitivno utrdijo medsebojne delovne odnose.   

4) stopnja: Delo 

Kot že samo ime pove, se četrta stopnja nanaša na delo. To je čas intenzivne 

produktivnosti in učinkovitosti tima. Na tej stopnji postane skupina visoko učinkovit 

tim. S čim več rešenih težav iz prejšnjih stopenj se lahko skupina osredotoči na 

svojo energijo in doseganje ciljev v prihodnosti. Na četrti stopnji je delo veliko bolj 

učinkovito ter količinsko povečano.   

Avtorica (prav tam) opozarja, da se razvoj skupine ne premika vedno v pozitivno smer. 

Skupina lahko tudi obstoji na določeni stopnji za nedoločen čas, kar dolgoročno 

zmanjšuje njeno učinkovitost. Skupine lahko nihajo glede na okoliščine in sile v danem 

trenutku: npr. zamenjava članov, zunanje zahteve in spremembe v vodstvu. Za razvoj 

tima moramo biti potrpežljivi; imeti nekaj znanja o razvoju skupin; na začetku 

pričakovati malce bolj težak začetek; vzeti konflikte kot pozitivni znak za napredek; 

ohranjati konflikte na profesionalni ravni in se ne spuščati na osebno raven; znati delati 

kompromise; prevzeti odgovornost v skupini; podpirati druge člane; pomagati drug 

drugemu dokončati delo; se spodbujati glede navezovanja bolj osebnih stikov znotraj 

skupine; spodbujati člane k skupnim zadolžitvam in pravilom ter biti prisotni in 

sodelovalni.  

Sparks (2013) je predstavil model šole Rush-Henrietta, iz bližine Rochesterja v New 

Yorku, ki je bil osnovan na strokovnih usmeritvah Lenciona in njegove knjige »The five 

dysfunctions of a team: A leadership fable (2002)«. V knjigi predstavlja način, kako 

delovna skupina postane tim, oz. kako tim stalno preverja svoj napredek in tako postaja 

zares učinkovit. Tim lahko svoj proces razvoja spremlja s kontrolno listo, kjer so 

opisane posamezne značilnosti učinkovitega tima, člani pa preverjajo, na kateri stopnji 

so. Zasnovane so štiri stopnje: pričetek, razvoj, poglobitev in ohranjanje. Tim gre pri 

timski evalvaciji skozi spodaj naštete značilnosti učinkovitega tima in označi na kateri 

stopnji se nahaja. Na prvi stopnji, na začetku, skupina najprej zbira informacije in 

poskuša vpeljati ideje. Nato pri razvoju že eksperimentira s strategijami in gradi na 

pripadnosti. V tretji fazi poglobi oz. utrdi stopnjo obvladovanja in občutek koristi skupine 

in nazadnje ponovno oceni kakovost dela in se tako nenehno razvija ter izboljšuje.  

Ključne značilnosti učinkovitega tima (Lencioni, 2002, v Sparks 2013):  

JASNOST NAMENA 

• Cilji so jasno opredeljeni, transparentni ter usklajeni s poslanstvom in vizijo šole. 

• Člani tima so zavezani k ciljem in jih po planu dosledno izvajajo. 

• Cilji so specifični, merljivi, dosegljivi, realistični in časovno izvedljivi. (angl. 

SMART – specific, measurable, attainable, realistic, timely) 

• Jasno in znano je, kako bo delo tima vplivalo na dosežke učencev.  

 

ODGOVORNOST 

• Tim je zavezan k dogovorom in akcijskemu načrtu. 



29 
 

• Vsi člani so soudeleženi pri zagotavljanju odgovornosti izvajanja načrtov ter 

skupnem napredku.  

• Tim se osredotoča na doseganje skupnih rezultatov za učence. 

• Tim pregleda, preštudira, interpretira dejstva ter jih uporabi pri delu.   

• Tim željno preverja napredek, lahko opiše svoje delo drugim in pozdravlja 

povratne informacije in predloge.  

• Člani tima samoumevno razpravljajo o različnih pristopih ter hitro določijo 

morebitne težave.  

• Tim sodeluje v formalnem spremljanju napredka po SMART ciljih.  

 

STRUKTURA TIMA 

• Tim opazuje proces dela skupine med delom in načrtovanjem.  

• Člani imajo določene vloge in zadolžitve, s skupno odgovornostjo.  

• Uporabljajo se protokoli za pomoč pri vodenju skupinskega dela in zagotavljanju 

trdnih okvirjev.  

• Določijo se jasni, smiselni in razumljivi dogovori, ki prispevajo k boljši izvedbi 

sestankov, boljšemu izkoristku časa in povečani produktivnosti.  

• Tim ima mediatorja ali posrednika, ki skrbi za osredotočenost tima na cilj. 

Sestanki imajo določen čas začetka in konca, prav tako je določen dnevni red.  

• Člani razumejo način sprejemanja odločitev.  

• Člani tima redno sodelujejo pri refleksiji vsebine, izvedbi timskih sestankov ter 

proslavitvi napredka.  

 

ZAUPANJE 

• Med razpravami člani spodbujajo različna stališča in načine kako doseči cilje. 

Imajo pogum deliti svoje poglede, čeprav se razlikujejo od drugih. Člani tima so 

odprtega uma, se med seboj poslušajo in  vsakomur dajo priložnost izraziti svoje 

mnenje. Spoštljiv dialog je norma. 

• Člani so sposobni sodelovati v »nefiltriranem konfliktu« o idejah.  

• Člani priznajo stanje šibkosti in napake ter prosijo za pomoč.  

• Člani sprejmejo vprašanja in komentarje na njihovo področje dela in pristojnosti.  

• Člani izrazijo pozitivno kritiko, še preden podajo negativno mnenje.  

• Člani tvegajo pri nudenju povratnih informacij ter pomoči.  

• Člani cenijo in izkoristijo močna področja – spretnosti in izkušnje vsakega člana.  

• Člani brez oklevanja ponudijo in sprejmejo opravičilo.  

• Člani se veselijo sestankov in priložnosti, kjer bodo delali kot skupina. 

Tim naj se vedno oblikuje z nekim smislom oz. namenom. Pri tem pa potrebuje 

določene dejavnike, da lahko namen sploh udejanji. Vsak član se mora svobodno 

odločiti za sodelovanje, posedovati mora ustrezno ali specifično strokovno znanje ter 

imeti osebnostne lastnosti, ki prisostvujejo pri oblikovanju tima. Oblikovanje tima je 

proces, ki zajame začetno previdnost, upor, konflikte, zaupanje ter navsezadnje tudi 

učinkovitost. Proces oblikovanja tima se nikoli ne zaključi pač pa se nadaljuje ali 
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ponavlja, dokler je njegov obstoj smiseln. Pri obstoju ima pomembno vlogo tudi vodstvo 

in njegova organizacijska podpora – z njo je tim lahko samo še uspešnejši.  

4.4.2. Značilnosti učinkovitih timov 

V literaturi so na voljo različni modeli za merjenje uspešnosti ekipe/tima in vsak od njih 

vključuje posebne značilnosti, ki naj bi jih timi nujno imeli, da so ali da lahko postanejo 

učinkoviti.  

»Osnovne značilnosti ustvarjalnega tima so nad-seštevnost, (»tim je več kot vsota 

njegovih članov«) vzajemni učinki, velika prožnost, napovedna moč in hitrost učenja, 

predvsem pa večja verjetnost nastajanja ustvarjalnih dosežkov. Tim se razvija v smeri 

nastajanja svojstvenega vzdušja, kolegialnega prijateljstva, ustvarjalnega zanosa in 

notranje kulture, ki temelji na značilnih vrednotah, obnašanju, etiki in estetiki,« Mayer 

in sod., 2001, str. 6.  

Vsi avtorji (Buckley, 2000; Maddux, 1996; Arcaro, 1995; Wheelan, 1999; Mickan in 

Rodger 2000 in drugi), ki sem jih pregledala, v svojih seznamih značilnosti učinkovitih 

timov navajajo dobro komunikacijo kot ključno in temeljno značilnost. Člani tima si s 

komuniciranjem izmenjujejo informacije, izkušnje, znanje …, ki jih nato uporabijo pri 

reševanju problemov, iskanju novih idej in pridobivanju osebnih spoznanj. V 

medsebojno komunikacijo analizirajo stanje, sprejemajo odločitve, delijo naloge, 

postavljajo skupne cilje – skratka timsko delujejo. Komunikacija je vpeta v proces in če 

je kakorkoli ovirana, sta ogrožena tako storilnost kot obstoj skupine (Lipičnik, 1996). 

Da je komunikacija zares pomembna, poudarja  tudi Buckley (2000), ki je spodbujanje 

komunikacije med člani tima umestil v samo timsko načrtovanje timskega dela, zaradi 

jasnejše opredelitve zadolžitev in odgovornosti ter svobodnega izražanja idej in potreb 

članov.  

Komunikacija je le neke vrste medij, ki prenaša vse ideje, informacije in omogoči, da 

so člani tima »sinhronizirani na isto frekvenco« to je k skupnim ciljem. Pravo delo se 

začne v notranjosti in sicer pri posameznikovih sposobnostih, njegovem znanju in 

motivaciji. Znanja in spretnosti pokažejo, kaj človek zna, sposobnosti, kaj človek zmore 

in motivacija pa opredeli, zakaj človek hoče delati. Ti elementi se med seboj prepletajo 

ter skupaj s kombinacijo razpoložljive energije opredeljujejo delovno storilnost (Lipičnik 

in Možina, 1993).  

Motivacija v neki delovni organizaciji je stvar vsakega posameznika, saj ima vsak ima 

druge razloge za delo. Naloga vodstva je, da so občutljivi na potrebe zaposlenih, jih 

poskušajo prepoznati in uskladiti s cilji organizacije. Univerzalnega načina za 

spodbujanje motivacije ni, Maddux (1996) pa meni, da kadar se osebni cilji združijo s 

cilji skupine, je uspeh tima zagotovljen.  

Maddux (1996, str. 10–12) navaja naslednje značilnosti učinkovitega tima: 

 Člani se zavedajo svoje soodvisnosti in razumejo, da bodo tako osebne kot 

skupne cilje najboljše dosegli skupaj.  

 Člani čutijo pripadnost svoji službi in timu, saj so predani skupno zastavljenim 

ciljem.  
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 Člani s svojim talentom in znanjem prispevajo k uspešni organizaciji dela na poti 

do skupnih ciljev.  

 Člani delajo v okolju, v katerem si zaupajo in so spodbujeni k odprtem izražanju 

idej, mnenj, nestrinjanj in občutkov.  

 Člani uporabljajo odprto in pošteno komunikacijo. Potrudijo se, da razumejo 

stališče vsakega člana ekipe.  

 Člani so spodbujeni k razvijanju spretnosti in uporabi novih znanj pri delu. Pri 

tem se med seboj spodbujajo in podpirajo.   

 Člani se zavedajo, da je konflikt naraven v človeški komunikaciji in ga vzamejo 

kot priložnost za učenje in ustvarjanje novih idej. Težijo k hitri in konstruktivni 

rešitvi problema.  

 Vsi člani sodelujejo pri odločitvah, a če se ne morejo sporazumeti, sprejme 

zadnjo odločitev vodja.  Važni so rezultati, ne udobje.  

 

Arcaro (1995, str. 14) pa po področjih izpostavlja naslednje elemente učinkovitega 

tima: 

 Prizadevnost: Administratorji, vodje in člani tima podpira vizijo tima. 

 Vizija: Člani tima razumejo, kaj je namen tima in kaj morajo doseči.  

 Cilji: Člani tima opravljajo delo, ki se ujema z vizijo.  

 Zaupanje: Člani tima zaupajo in spoštujejo drug drugega ter so pripravljeni 

vlagati v druge.  

 Sestanki: Sestanki so nujni za dobre rezultate. 

 Deljena odgovornost: Člani tima se zavedajo, da je soodvisnost potrebna za 

uspeh.  

 Konflikt: Konflikt je pričakovan in rešen še preden postane destruktiven. 

 Vloge in dolžnosti: Člani tima poznajo svoje dolžnosti. 

 Udeležba: Vsi člani sodelujejo pri vseh aktivnostih.  

 Komunikacija: Vse informacije se delijo z vsemi člani in vse timske dejavnosti 

so deljene z osebjem.  

S. G. Adams idr. (2002, v Ruiz Ulloa in Adams, 2004) so razvili okvir potrebnih 

značilnosti  tima za presojo učinkovitosti timskega dela. V tem modelu so opredelili 

sedem elementov, ki morajo biti prisotni med timskim procesom, da bi tim lahko bil 

učinkovit. To so: učinkovito reševanje konfliktov, zrela komunikacija, 

soodvisnost, jasno zastavljeni cilji, prepoznavanje namena tima, jasnost vlog in 

psihološka varnost.  

S. A. Wheelan (1999) je pri visoko učinkovitih timih analizirala in izpostavila naslednje 

značilnosti:  

 Člani so seznanjeni s skupnimi cilji in se z njimi strinjajo.  

 Tim rešuje naloge, ki zahtevajo timske in ne individualne rešitve.  

 Člani so seznanjeni s svojimi vlogami in jih sprejemajo.  

 Stil vodenja je skladen z razvojno stopnjo tima. 
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 Struktura odprte komunikacije omogoča participacijo vseh članov. 

 Tim dobi, da in uporabi povratne informacije o lastni učinkovitosti in 

produktivnosti.  

 Tim si vzame čas za opredelitev problema in razpravo o njem.  

 Člani tima skupaj načrtujejo rešitve problemov in sprejemajo odločitve.  

 Tim uporablja učinkovite strategije za sprejemanje odločitev.  

 Tim izvaja in evalvira svoje rešitve in odločitve. 

 Tim je fleksibilen glede napak, ki se pojavijo med izvajanjem nalog.  

 Norme tima spodbudijo višjo učinkovitost, kvaliteto, uspeh in inovacije.  

 Podskupine so prav tako del tima.  

 Ekipa vsebuje najmanjše potrebno število članov za učinkovito delovanje.  

 Tim si vzame čas za svoj razvoj kot tudi za delo.  

 V timu so člani povezani in zelo sodelovalni.  

 Konfliktna obdobja so pogosta, a kratka, saj ima tim učinkovite strategije za 

reševanje konfliktov.  

Avtorica (prav tam) izmed zgoraj navedenih značilnosti povzame še deset ključnih 

točk, ki jim moramo nameniti večjo pozornost na poti k učinkovitosti. To so: cilji; vloge; 

soodvisnost; vodstvo; komunikacija in povratne informacije; razprava, odločanje in 

načrtovanje; izpeljava in evalvacija; norme in individualne razlike; zgradba tima; ter 

sodelovanje in reševanje konfliktov.  

S. Mickan in S. Rodger (2000) sta želeli ugotoviti, kaj dela učinkovite time v zdravstvu 

učinkovite. Analizirali sta literaturo o učinkovitih timih in prišli do ugotovitev, da je 

večina timov obravnavana v tri stopenjskem sistemu, kjer se najprej uporabijo viri 

(»input«), ti se vzdržujejo preko procesa dela (»throughput«) in na koncu se 

proizvedejo rezultati (»output«). Glede na ta model potrebni predhodni pogoji – »input« 

skupaj s procesi vzdrževanja in delovanja ekipe – »throughput«, opredelijo značilnosti 

učinkovitih timov. Analiza predpogojev in procesov v timu pogosto izpostavi vprašanja 

o razvoju in usposabljanju skupin. V nasprotju pa so rezultati – »output« običajno 

pokazatelj ali pa dokaz učinkovitosti tima.  

V članku sta S. Mickan in S. Rodger (2000) glede na funkcijo (organizacijsko, 

individualno in timsko) razporedili 18 značilnosti učinkovitih timov v tri skupine 

(Hackman 1990, West 1994, Brannick in Prince 1997, v Mickan in Rodger, 2000). Ta 

tridelna analiza se lahko poveže z modelom timskega dela, kjer k timskemu procesu 

prispevata individualni doprinos in organizacijska struktura. Avtorici sta značilnosti 

ocenjevali in kritično vrednotili time na zdravstvenem področju in dokazali, da se 

koncept timskega dela lahko prenese na katerokoli področje.  

Tabela 1: Značilnosti učinkovitega timskega dela (Mickan in Rodger, 2000): 

Organizacijska struktura Individualni doprinos Timski proces 
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Jasni nameni 

Primerna/ustrezna klima 

Specifične naloge 

Razločene vloge 

Ustrezno vodstvo 

Pomembni člani 

Zadostni viri 

Samozavedanje 

Zaupanje  

Predanost  

Prilagodljivost  

Usklajenost  

Komunikacija  

Povezanost 

Sprejemanje odločitev 

Reševanje konfliktov 

Medsebojni odnosi 

Povratne info. o delu 

 

Avtorici (prav tam) prideta do zaključka, da na uspešno oblikovanje in razvoj skupine 

vpliva veliko dejavnikov, a ne vsi enako močno. Pravzaprav so določeni elementi 

(organizacijske strukture) celo v prevladi, zato nastane hierarhija med njimi (prav tam). 

Hackman (1990, v Mickan in Rodger, 2000) navaja, da se nedelujoče ekipe najbolje 

odzivajo na izboljšave pri organizaciji in postopkih. Enako je potrdil tudi Gladstein 

(1984, v Mickan in Rodger, 2000), da so spremenljivke organizacijske strukture 

vplivale na timsko učinkovitost glede na delovanje tima. Loxley (1997, v Mickan in 

Rodger, 2000) trdi, da dobro zgrajena ekipa in delovanje tima lahko še poveča 

prispevek posameznega člana in hkrati zmanjša možnosti za nastanek konflikta.  

Timi so torej zelo žive in dinamične tvorbe in pogosto se pojavi vzajemna povezanost 

med timsko strukturo (zgradbo tima) in procesi, ki tečejo v njem. Ustrezno oblikovan 

tim omogoča razvoj timskih procesov, med dobro izvajanimi timskimi procesi pa se tim 

še naprej razvija in oblikuje v učinkovit tim (Mickan in Rodger, 2000). 

Osnovne značilnosti učinkovitih timov so dane, a te se razlikujejo od tima do tima. Tako 

kot ni univerzalnega načrta za sestavljanje učinkovitih timov, ima prav tako vsak tim 

svoje značilnosti ter svoj sistem dela. Vsak tim zahteva določene spretnosti in 

sposobnosti, te se preko timskega dela razvijajo in posledično definirajo kaj so 

značilnosti posameznega tima.  

4.5. Spretnosti timskega dela  

Glede na to, kako si posameznik v zavest vtisne informacije, ločimo štiri vrste znanja. 

Jurman (1981, str. 50) jih deli na navade, spretnosti, teoretična znanja in praktična 

znanja. Spretnosti pridobimo na motoričen način in so tipična psihomotorična znanja, 

ki smo jih z vajo izpilili do avtomatskega opravljanja (prav tam). Obstajajo tudi 

intelektualne spretnosti ter spretnosti višjih kognitivnih strategij, ki jih pridobimo v 

skladu z razvojem, če le izpolnjujemo pogoje učenja (Gagné, 1977). V primeru učenja 

pojmov, se učimo preko primerov, pri učenju stališč preko identifikacije (prav tam).  

Spretnosti timskega dela tako ne pridobimo s teoretičnem znanjem, pač pa jih 

razvijamo edino le ob neposrednem timskem delu (Polak, 2009). S sistematičnim 

usposabljanjem lahko spretnosti timskega dela dokazano izboljšamo (Polak, 2003).  
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Če se navežem na teorijo tristopenjskega delovanja od S. Mickan in S. Rodger (2000), 

se spretnosti razvijajo v timskih procesih. Člani tima se urijo v usklajenosti, 

komunikaciji, povezanosti, sprejemanju odločitev, reševanju konfliktov, medsebojnih 

odnosih in o prejemanju ter dajanju povratnih informacij o delu. Na vse to vpliva 

sestava tima ter individualne sposobnosti in znanje članov tima. 

Vsak član tima poseduje različne sposobnosti, ki se delijo na intelektualne, motorične, 

senzorične in mehanske), ki pa se kljub enakim pogojem in enakemu usposabljanju 

različno razvijajo (Lipičnik in Možina, 1993).  To predstavlja še en dejavnik, na katerega 

v timu ne moremo vplivati. Procesi znotraj timskega dela ustvarijo dinamičnost, kar 

zahteva od tima, da se stalno spreminja in prilagaja na nove situacije, pri tem pa morajo 

člani uporabiti novo znanje, pridobljeno iz preteklih izkušenj.  

Spretnosti uspešnih timov so glede na strokovno literaturo in različne merilne sisteme 

preverjali tudi S. E. Brock, McAliney, Ma in Sen (2017) ter o njih izprašali menedžerje. 

Kot najbolj cenjeno lastnost označujejo sposobnost dobrega komuniciranja. Znotraj 

sporazumevalnih spretnosti pa je najpomembnejša, a žal najmanj uporabljena, 

spretnost aktivnega poslušanja. Člani tima morajo v svoji komunikaciji uporabljati 

spretnost debatiranja in razpravljanja. To nakazuje na odprto komunikacijo, ki zahteva 

prilagajanje in zmožnost reševanja konfliktov. Pomembno je ustvariti okolje, kjer se 

člani počutijo sprejete in povezane, kjer lahko zaupajo drug drugemu ter kjer je njihovo 

delo cenjeno.  

V vsakem primeru, ne glede na to, ali v timu poteka proces ustvarjanja ali reševanja 

konflikta, mora biti komunikacija nenehno prisotna. Učinkoviti timi morajo zato imeti 

tudi učinkovito komunikacijo. »Učinkovita komunikacija je tista, pri kateri prejemnik 

interpretira sporočilo pošiljatelja tako, kot je le-ta nameraval« (Lamovec, 1993, str. 33). 

Zaradi napačne interpretacije oziroma zaradi t. i. »šuma«, ki nastane, kadar ne 

poslušamo aktivno, ker se ukvarjamo z lastnimi mislimi, nastanejo nesporazumi (prav 

tam). Ob tem je avtorica opozorila, da napačna interpretacija ni največji izvor konfliktov, 

pač pa pomanjkanje zaupanja, saj se takrat število prenesenih informacij zmanjša ter 

postane dvomljiva njihova vsebina (prav tam).  

Medosebni odnosi pri timskem delu so neizogibni in v večini primerov ključ do uspeha. 

Dobri medosebni odnosi so mogoči le, če obvladamo določene spretnosti, ki jih 

imenujemo družabne ali medosebne spretnosti (Lamovec, 1993). Avtorica (prav tam) 

jih je glede na psihološke procese delila na:  

 zaznavne (točno zaznavanje drugih ljudi in situacij),  

 kognitivne (zmožnost točnega presojanja),  

 vedenjske (kaj storiti in reči v dani situaciji) ter  

 afektivne (ustrezno čustveno izražanje in odzivanje).  

Medosebno poznavanje in zaupanje, komuniciranje, medsebojno sprejemanje in 

potrjevanje ter konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom so področja, ki 

zajemajo temeljne spretnosti za navezovanje, razvijanje in ohranjanje dobrih odnosov 

(prav tam).  



35 
 

Spretnosti timskega dela je po Aranda, Aranda in Conlon (1998) povzela tudi A. Polak 

(2009, str. 65–67) in nam omogočila vpogled v dimenzije spretnosti timskega dela, ki 

so oblikovani v tri sklope.  

 Prvi sklop se nanaša na spretnosti sporazumevanja. Vanj sodijo npr. debata, 

pri kateri se člani borijo za prevlado ali pa se močno branijo; diskusija, kjer se 

prepričuje, izpostavlja in odloča; ter dialog, ki je najbolj odprto sporazumevanje, 

saj se tu pojavi raziskovanje in razumevanje idej ter ljudi. Poleg odprte diskusije 

so za uspešno sporazumevanje potrebne tudi učinkovite miselne strategije ter 

enakovredno vključevanje vseh članov tima.  

 Drugi sklop so spretnosti aktivnega sodelovanja in vsebuje iniciativnost, 

energičnost, organiziranost, skrb za odnose, dovzetnost za spremembe in 

dovzetnost za novo učenje. Uporaba in razvijanje teh spretnosti pri timskem 

procesu članom omogoči prevzem odgovornosti za razvoj in napredek tima.  

 Tretji sklop spretnosti se povezuje z dogajanjem v timu in z različnostjo 

njegovih članov. Večja je raznolikost znanja in spretnosti med člani, večja naj 

bi bila učinkovitost. Izbrane spretnosti so prav tako razdeljene v tri sklope (prav 

tam).  

 Spretnosti reševanja problemov so: mišljenje, ustvarjalnost, 

sodelovanje v diskusiji, odločanje ter uporaba v praksi. Z njimi 

člani opredelijo problem, s sodelovanjem odkrijejo potencialne 

možnosti, oblikujejo in argumentirajo svoje odločitve, preko katerih 

nato izvedejo akcijski načrt.   

 Medosebne spretnosti: spodbujanje, vplivanje, poslušanje, 

podpora ter oblikovanje vizije. Z njimi člani usmerjajo diskusijo, 

prilagajajo lastne predloge predlogom drugih, prepoznajo bistvo 

povedanega, pomagajo drugim pri oblikovanju idej in usmerjajo 

tim med sprejemanjem odločitev.   

 Spretnosti v zvezi z nalogami: raziskovanje, organiziranje, 

analiziranje, sintetiziranje ter razjasnjevanje. Z njimi člani iščejo 

potrebne informacije, zbirajo in si izmenjujejo informacije, 

interpretirajo informacije, jih povežejo v celoto in prepoznajo 

bistvo.  

Od razvitosti spretnosti članov je odvisno, kako kakovostno bo tim opravljal svoje delo. 

Določena dela oz. področja dela lahko zahtevajo specifični nabor spretnosti, kar je 

smiselno upoštevati že med samim oblikovanjem tima. Prav tako je dobro izbrati člane 

z različno razvitimi spretnostmi z različnih sklopov; tako vsak član izpostavi svoje 

močno področje in hkrati razvija druge, manj razvite spretnosti.  

A. Polak (2003) je v programu usposabljanja učiteljev za timsko delo v šoli Timsko delo 

v šoli – razvojni pristop s sistematičnem procesom usvajanja novih spoznanj o timskem 

delu, ozaveščanju lastnih kognicij ter spodbujanja samooblikovanja učiteljev z vidika 

stališč in pristopov poučevanja želela motivirati učitelje za timsko delo. Spretnosti 

timskega dela so se po usposabljanju za timsko delo vidno izboljšale, prav tako se je 

povečala tudi naklonjenost timskemu delu (prav tam). Avtorica (prav tam) poudarja, da 
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so spretnosti timskega dela odvisne od števila ur timskega poučevanja, hkrati pa je 

»od spretnosti timskega dela odvisno, kako pogosto in v kakšnem obsegu bodo učitelji 

timsko delo tudi konkretno izvajali ter svoje spretnosti ob tem še naprej razvijali.« 

(Polak, 2003, str. 288). Pri tem moramo še izpostaviti, da naj na učinkovitost tima ne 

bi vplivala količina ur, ki jih člani preživijo pri skupnem delu. Učinkovito delovanje tima 

pride z obvladovanjem spretnosti reševanja problemov, interpersonalnih spretnosti in 

spretnosti, ki so povezane z nalogami tima (Aranda, Aranda in Conlon, 1998 v Polak, 

2007). 

Spretnosti timskega dela se lahko razvijajo le preko neposrednega timskega dela ter 

se odražajo tako pri učencih kot pri učiteljih. Učitelji aktivno sodelujejo med seboj in 

razvijajo svoje spretnosti, učenci pa ob tem nenehno zaznavajo primere dobre prakse. 

Več priložnosti za razvoj spretnosti pomeni boljšo razvitost spretnosti ter s tem bolj 

kakovostno in učinkovito timsko delo.  

4.6. Prednosti timskega dela 

Z globalizacijo narašča količina znanja, ki ga morajo učitelji osvojiti in tudi predati 

naprej. Obseg informacij je prevelik, specialnega znanja večina, saj so potrebe 

učencev različne, zato si učitelji porazdelijo naloge in odgovornosti. Prednost tega je 

usklajenost vsebinskih in didaktičnih vsebin, pričakovanj od učencev in kriterijev za 

vrednotenje njihovega uspeha (Polak, 2007).  

Timsko delo pripomore k dobremu počutju učiteljev, zadovoljuje njihove višje socialne 

potrebe, veča učno storilnost in izboljšuje vzgojno-izobraževalne uspehe (Resman, 

2005). 

Timsko poučevanje ima številne pedagoške in intelektualne prednosti, saj pomaga k 

ustvarjanju dinamičnega in interaktivnega učnega okolja (Leavit, 2006). To ponudi 

učiteljem širše razmišljanje, možnost ustvarjanja interdisciplinarnih povezav ter jih 

hkrati navdihuje k novim raziskovalnim idejam in intelektualnem partnerstvu med 

vzgojno izobraževalnimi ustanovami (prav tam).   

Timsko delo pomembno prispeva k strokovni rasti članov tima, tako s psihološkega kot 

z didaktičnega vidika. S timskim delom se razvija sodelovalni etos, kar pomeni da člani 

tima: 

 spodbujajo zavedanje, da se znanje, odgovornost, skrb, spretnosti in 

razumevanje vsakega posameznika lahko uporabi za doseganje skupnih ciljev, 

premagovanje ovir in za inoviranje pedagoškega dela; 

 razvijajo nove spretnosti, stališča, izkušnje in ideje, ki izboljšujejo delovne 

odnose, 

 oblikujejo zavedanje o različnosti članov in o stopnji njihovega osebnega in 

strokovnega razvoja; 

 spodbujajo zaznavanje dosežkov in uspehov posameznih članov ter celotnega 

tima 

 spodbujajo delitev odgovornosti v timu in izražajo podporo in 
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 dobijo priložnost za spoznavanje drugih in so preizkušeni ob izzivih in konfliktih 

v določenih situacijah (Polak, 1998).  

Poleg sodelovalnega etosa, Buckley (2000) med prednostmi timskega poučevanja 

izpostavi večjo dinamičnost pouka, boljšo kakovost poučevanja, visoko motiviranost 

učencev, učenje spoštovanja in tolerance, močnejšo povezavo med vizijo šole in letnim 

delovnim načrtom posameznega razreda, osebni in strokovni razvoj učiteljic, 

motivacijo k inovacijam ter preprečevanje in odpravljanje izčrpanosti. Izgorelost je 

očitno znano stanje v Evropi, saj so v sklopu programa spodbujanje dostojnega mesta 

za zdravo življenje (ETUCE, 2015) na Romunski in Finski šoli uvedli timsko delo kot 

preventivni ukrep proti stresu na delovnem mestu.  

Timsko delo in produktivnost sta med seboj povezana (Maddux, 1996). Avtor (prav 

tam, str. 18–19) navaja nekatere rezultate, ki jih dosežemo s timskim delom:  

 Vzpostavljeni so realistični in dosegljivi cilji, k njim pa odgovorno prispevajo člani 

tima.  

 Zaposleni in vodstvo se zvežejo k podpiranju drug drugega, kar vodi k 

uspešnosti tima. 

 Vsak član razume prioritete drugega člana in mu pomaga ali ga podpira, ko 

nastopijo težave.  

 Prisotna je odprta komunikacija. Razpravlja se o novih idejah, izboljšanju 

delovnih metod, artikulirajo se problemi in spodbuja se konstruktivna kritika. 

 Bolj učinkovito reševanje problemov, zaradi raznolike strokovnosti članov. 

 Člani se zavedajo pomembnosti povratnih informacij o delu, saj poznajo 

standarde in pričakovanja ter tako spremljajo svojo uspešnost. 

 Konflikt je dojet kot nekaj normalnega in predstavlja priložnost za rešitev 

problema. Preko odprtega pogovora se težava razreši, še preden postane 

destruktivna.  

 Razmerje produktivnosti in zadovoljstva osebnih potreb članov je uravnoteženo.  

 Tim je prepoznan po svojem uspehu, prepoznan pa je tudi prispevek vsakega 

člana tima.  

 Člani preizkušajo svoje sposobnosti in nove ideje, kar motivira še ostale 

posameznike. 

 Vzpostavljene so delovne navade, s katerimi so člani seznanjeni in jih 

izpolnjujejo za doseg standardov.  

 Člani se naučijo učinkovitega timskega dela, katerega načela lahko prenesejo 

v katerokoli drugo skupino, organizacijo ali okolje.  

Ob prvi sistematični vpeljavi timskega dela v Sloveniji v okviru Drugače v drugačno 

šolo (1991–1994) se je ob sodelovanju učiteljic mentoric in učiteljic asistentk oblikoval 

nabor zaznanih prednosti timskega poučevanja (Polak, 1997, str. 160–161). Te so:  

 medsebojno dopolnjevanje članov pedagoškega tima glede znanja, 

sposobnosti in spretnosti,  

 medsebojno dopolnjevanje učiteljic pri osebnostih lastnostih, temperamentu ter 

učnih in spoznavnih stilih učiteljic,  
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 dopolnjevanje članov pedagoškega tima v osebnih teorijah o temeljnih pojmih 

poučevanja, glede na didaktične pristope in oblike dela, ki izhajajo iz teh 

osebnih teorij,  

 lažje načrtovanje zaradi več s timskim načrtovanjem pridobljenih idej, večja 

časovna racionalnost ter večja zanimivost, dinamičnost in kvaliteta pouka,  

 izvajanje več dejavnosti hkrati (lahko v istem ali drugem prostoru), 

 več individualiziranega in diferenciranega dela z učenci,  

 hitrejše, večsmerne in temeljitejše povratne informacije učencem,  

 zagotavljanje večje varnosti učencev znotraj in zunaj razreda,  

 člani pedagoškega tima si lažje izoblikujejo svojo poklicno identiteto ter med 

njimi se vzpostavi več medsebojne podpore ter čustvene sprejetosti in 

 omogočena je skupna kritična analiza za reševanje problemov v timu ter večja 

samozavest članov pri načrtovanju novih nalog.  

S sistematičnim timskim delom pedagoški delavci zagotavljajo številne prednosti 

učencem, samim pedagoškim delavcem ter šoli kot instituciji. Prednosti se med seboj 

prekrivajo in zato vse prednosti, ki jih ima timsko delo za učence, lahko posredno 

identificiramo tudi kot prednosti za pedagoške delavce. V nadaljevanju so po A. Polak 

(2008, str. 56–57) predstavljene prednosti timskega dela, ki so jih identificirali 

pedagoški delavci prvega triletja devetletne OŠ v okviru programa izpopolnjevanja za 

poučevanje v prvem triletju devetletne OŠ (Modul 2: psihološke značilnosti mlajšega 

otroka in posebnosti dela v 1. razredu ob zgodnejšem šolanju; tema Psihološke 

razsežnosti timskega dela), ki so potekali od šol. leta 1990/91 do šol. leta 2007/08 in 

so bili obvezni za vse, ki poučujejo v prvem triletju devetletne OŠ.  

Prednosti, ki jih ima timsko delo za učence (prav tam):  

 možnost različnega snovnega in didaktičnega pristopa pedagoških delavcev, 

 več možnosti za diferencirano in individualizirano šolsko delo, 

 objektivnejše vrednotenje napredka učencev, 

 hitrejše povratne informacije, 

 zanimivejši, vsebinsko in didaktično razgiban ter pester pouk, 

 takojšnja individualna pomoč ob težavah 

 zgled sodelovalnega učenja, medsebojnega sprejemanja in različnih vidikov 

medsebojne komunikacije, 

 večja motivacija učencev za šolsko delo, 

 lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti, 

 boljše znanje učencev v primerjavi z individualnim poučevanjem.  

Prednosti, ki jih ima timsko delo za pedagoške delavce (prav tam):  

 možnost sistematičnega načrtovanja in izvajanja bolj pestrih oblik metod dela, 

 možnost delitve nalog in pedagoškega dela glede na njihove interese, kar 

posledično vodi v razbremenitev učitelja in delitev odgovornosti, 

 boljše poznavanje otrok (saj imajo več priložnosti za/in bolj sistematično 

opazovanje ter spremljanje).  
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Prednosti timskega dela za šolo oz. institucijo (prav tam):  

 izpeljava organizacijsko in vsebinsko zahtevnejših projektov, 

 večja povezanost delavcev šole, 

 izboljšana komunikacija in preko nje klima v kolektivu,  

 razvijanje sodelovalne kulture,  

 spodbujanje k inoviranju pedagoškega dela, 

 učinkovitejše izmenjavanje informacij med ped. delavci, 

 boljši vpogled nad delom in močnimi področji kolegov, 

 uspešnejše reševanje vzgojnih problemov, 

 manj težav z nadomeščanjem odsotnih delavcev, saj imajo člani tima vpogled v 

skupaj načrtovane aktivnosti.  

Timsko delo dviga kakovost pedagoškega dela, saj (prav tam):  

 lajša načrtovanje, izvajanje in evalviranje pedagoškega dela, 

 izboljšuje in intenzivira komunikacijo med pedagoškimi delavci, 

 razvija tolerantnost, zaupanje in sodelovanje med pedagoškimi delavci, 

 omogoča izmenjavo izkušenj ter sodelovalno učenje na področju spretnosti iz 

različnih področij strokovnega dela, 

 zmanjšuje verjetnost strokovnih napak, 

 spodbuja osebnostno in strokovno rast pedagoških delavcev,  

 dviga delovno motivacijo in samozaupanje, 

 omogoča učenje na podlagi povratnih informacij kolegov.  

 

R. S. Anderson (1991, v Anderson in Speck, 1998) je z raziskavo na študentih potrdila 

trditev, da timsko delo izboljšuje učenje študentov, saj so pokazali pozitivne rezultate 

in napredek. Avtorja (1998) sporočata, da ne glede na okolje ali predmet poučevanja, 

s timskim poučevanjem vedno pridobimo pozitivne rezultate. Iz strokovne literature 

navajata da timsko poučevanje pripomore k širši razgledanosti 

učencev/dijakov/študentov ter jih spodbudi k dialogu in participaciji. Z raziskavo pa sta 

avtorja (prav tam) identificirala spremenljivke timskega poučevanja, ki vplivajo na 

učenje študentov, in to so: kompatibilnost učiteljev, raznolika strokovnost učiteljev, spol 

učiteljev in razredna klima. Spremenljivke se sicer prekrivajo, a sta uporabila dokaze 

iz več kot enega vira podatkov (dnevniki študentov), da jih lahko označita kot 

ugotovitve. Prav vsi zapisi sodelujočih pri raziskavi so nakazali, da sta bila R. S. 

Anderson in Speck (1998) med seboj kompatibilna ter sta se lepo dopolnjevala. Razlog 

za to, je lahko raznolikost tako v strokovnosti in/ali tudi v spolu. Udeleženci so zapisali, 

da sta si v razredu zelo dobro porazdelila vlogi glede na njuna močna področja, hkrati 

pa sta se zelo dobro dopolnjevala. 83% udeležencev raziskave je menilo, da timsko 

poučevanje, soustvarja sodelovalno klimo v razredu in posledično spodbuja študente 

k učenju. R. S. Anderson in Speck (prav tam) izpostavita, da kadar učitelja osvojita 

razred s skupno idejo o napredku (znanje učencev) ali viziji razreda, takrat delujeta v 

harmoniji. 



40 
 

Medsebojno dopolnjevanje glede znanja, sposobnosti in spretnosti; izkoriščanje svojih 

močnih in dopolnjevanje šibkih področij drugih; bolj odprta in profesionalna 

komunikacija ter večja medsebojna pomoč so glavne prednosti timskega dela, ki jih je 

v svoji raziskavi ugotovila N. Bjelajac (2015).  

Prednosti timskega dela (coteaching) za učence so bile poudarjene v obsežni 

raziskavi, ki vključujejo zaznane visoke dosežke na nacionalnih testih v ZDA na 

matematičnem področju in področju bralnega razumevanja (Bacharach, Heck in 

Dahlberg, 2010b, v Murphy in Menter, 2016) in znatne izboljšave odnosa učencev do 

naravoslovnih vsebin in problemskih nalog (Murphy in Beggs, 2010, v Murphy in 

Menter, 2016). Raziskave nakazujejo številne prednosti za vse udeležence pri timskem 

delu. V nadaljevanju navajam nekatere izmed njih.  

 Vključeni pripravniki so veliko bolj samozavestni, samoiniciativni in 

samoreflektivni, dosegajo višje šolske izkušnje v razredih, bolj uživajo v 

poučevanju in pokažejo zmožnost boljšega sprejemanja odločitev 

(Scantlebury, Callo-Fox in Wassell, 2008; Murphy, McCullagh in Doherty, 

2014, v Murphy in Menter, 2016); 

 Učitelji mentorji so še vedno vključen v poučevanje svojega razreda med 

timskimi urami, ni samo opazovalec/gledalec; 

 Timsko delo vključuje profesionalni razvoj (Nillson, 2015, v OECD, 2016, v 

Murphy in Menter, 2016, str. 22); 

 Timski delavci lahko izkoristijo priložnost eksperimentiranja z novimi 

poučevalnimi strategijami, bolj pozorno spremljajo učence in pridobijo znanje 

od pogovorov med člani tima, ki so se zgodili v vseh fazah timskega dela 

(Callo-Fox, 2010, v Murphy in Menter, 2016); 

 Potejeno je izboljšanje učenja učencev (merjeno po rezultatih eksternih 

testov), izboljšani odnos do šolskih predmetov in šole na splošno (Bacharach 

in drugi, 2010b, v Murphy in Beggs, 2010, v Murphy in Menter, 2016); 

 Profesorji lahko poučujejo z učiteljem pripravnikom in mentorjem ter dobijo 

večji vpogled v vpeljevanje teorije v prakso (Carlisle, 2008, v Murphy in 

Menter, 2016); 

 Pomemben je celostni vpliv timskega poučevanja na šolsko kulturo, učiteljevo 

moralo in poveča se entuziazem za vključevanje novih idej (Kerin in Murphy, 

2015, v Murphy in Menter, 2016). 

Prednosti timskega dela se kažejo na vseh področjih pedagoškega dela, tako pri 

učiteljih, učencih kot šoli kot instituciji ter splošni šolski morali ali šolski sodelovalni 

kulturi. Sodelovalni etos je pomemben člen tega in učitelji imajo svoje socialne potrebe 

kot tudi veliko breme, zato je porazdelitev odgovornosti in dela velika prednost. Skozi 

proces timskega dela se pilijo spretnosti, kar je seveda tudi prednost, predvsem pa se 

prednosti kažejo pri učencih in njihovi motivaciji, njihovemu načinu razmišljanja in 

obnašanju. Največja prednost, ki bi jo lahko zaznali pri učencih je njihovo dojemanje 

učenja. Timsko delo pravzaprav teži k razvoju kognitivnih procesov (zaznavanje, 

učenje, oblikovanje pojmov, reševanje problemov …). Prednost timskega dela se za 
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učence ne nahaja v vprašalnici kaj, temveč v kako. To prednost pa nam prinese 

sodelovanje učiteljev in vodstva, kompatibilnost članov pedagoškega tima ter 

individualni strokovni doprinos vsakega člana k skupnim dosežkom ali ciljem.  

4.7. Ovire pri timskem delu 

V vzgoji in izobraževanju so ovire, problemi in konflikti redni spremljevalci timskega 

dela.  Najpogostejše ovire in problemi, ki so jih identificirali pedagoški delavci so 

(Polak, 2007):  

 neugodni prostorski, kadrovski in časovni pogoji za timsko delo; 

 nejasno zastavljeni cilji tima; 

 neizražena ali neusklajena medosebna pričakovanja in prešibki občutki 

pripadnosti timu; 

 nestvarno doživljanje lastnega statusa in strokovne kompetentnosti sebe ali 

drugih v timu;  

 napačno razumljeni verbalna ali neverbalna komunikacija med člani tima in 

trenutni situaciji neprilagojena usmerjenost komunikacije (npr. v vsebino, v 

osebno doživljanje, v odnose, v čustva …) in 

 različne ovire medosebne narave, npr. nezaupanje med člani tima, osebnostna 

zaprtost posameznikov v timu, pomanjkanje empatije … 

Načini, kako člani tima zaznajo te ovire in rešujejo težave (tudi konflikte) so  odvisni od 

vzdušja v timu in strategij reševanja, ki jih posamezni člani prenašajo v tim. Osnovne 

strategije reševanja težav je najbolje vključiti v pravila timskega dela (prav tam). 

Timsko delo je lahko veliko bolj zahtevno kot individualno delo, zato se ga veliko 

pedagoških delavcev lahko  tudi izogiba, a hkrati pa se velika večina zaveda prednosti 

in spretnosti, ki jih timsko delo prinese oz. pri posamezniku razvija.  
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II. EMPIRIČNI DEL  

5. Opredelitev problema  

Kakovostno  in učinkovito poučevanje zahteva dobro razvitost različnih  sposobnosti 

in spretnosti, med njimi tudi spretnosti timskega dela. Spretnosti timskega dela 

razvijamo le z izvajanjem konkretnega timskega dela. Timsko delo je dogajanje, ko se 

dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi cilji hkrati usmeri na isto 

skupino učencev v okviru posamezne pedagoške dejavnosti. Sestavljeno je iz treh 

etap: timskega načrtovanja, timskega poučevanja in timske evalvacije. S timskim 

delom omogočimo učencem več diferenciranega dela, hitrejše so povratne informacije, 

didaktično bolj razgiban pouk, učitelji so zgled medsebojnega sprejemanja ter 

reševanja intelektualnih  konfliktov, kar pripomore k večji motivaciji in boljšemu znanju 

učencev. Učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu OŠ ob timskem delu razvijajo svoje 

spretnosti, širijo svoje znanje, oblikujejo in spreminjajo svoja stališča, pridobivajo si 

dragocene izkušnje in nove ideje. Osebna in strokovna rast tako učencev kot učiteljic 

dviga kakovost pedagoškega dela in šole.  

Spodbujanje timskega dela pomaga oblikovati sodelovalno šolsko kulturo, ki še 

dodatno pripomore h kakovosti pedagoškega dela. S participacijo se učitelji in učenci 

počutijo cenjene in sprejete, kar jih motivira k sodelovanju.   

V magistrskem delu sem želela preveriti, kako učiteljice in vzgojiteljice v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju zaznavajo prednosti timskega dela in kako razvite 

imajo spretnosti timskega dela. Dojemanje timskega dela prihaja iz izkušenj s področja 

timskega dela, na katerih so oblikovana osebna pojmovanja timskega dela in razvite 

spretnosti timskega dela, kar vpliva na motivacijo za izvajanje timskega dela.  

6. Cilji raziskave  

Osnovni cilj raziskave je bil raziskati, kako pogosto strokovne delavke v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju izvajajo vse tri etape timskega dela, kako razvite imajo 

spretnosti timskega dela in kako zaznavajo prednosti timskega dela. Ugotoviti sem 

želela kakšna je povezanost med spretnostmi in prepoznanimi prednostmi timskega 

dela. Prav tako me je zanimalo, ali se v razvitosti spretnosti in prepoznavanju prednosti 

timskega dela učiteljice razlikujejo od vzgojiteljic predšolskih otrok.  

V svojem magistrskem delu sem skušala dobiti odgovore  na naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

V1: Kako pogosto učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ izvajajo vse 

tri etape timskega dela (timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timsko 

evalvacijo)? 

V2: Kako strokovne delavke v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ ocenjujejo 

razvitost svojih spretnosti timskega dela? 
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V3: Katere spretnosti timskega dela so med strokovnimi delavkami v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju OŠ najbolj in katere najmanj razvite?  

V4: Katere prednosti timskega dela strokovne delavke najpogosteje in najredkeje 

prepoznavajo pri svojem timskem delu?  

V5: Kako zaznavajo učinkovitost svojega timskega dela strokovne delavke v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju? 

 

Na podlagi strokovne literature sem postavila naslednje statistične hipoteze:  

H1: Pogostost izvajanja etap timskega dela se statistično pomembno in pozitivno 

povezuje z razvitostjo spretnosti timskega dela.  

H2: Razvitost spretnosti timskega dela se statistično pomembno in pozitivno povezuje 

z delovno dobo strokovnih delavk; bolj izkušene strokovne delavke bodo imele bolj 

razvite spretnosti timskega dela.  

H3: Med učiteljicami in učiteljicami ali vzgojiteljicami kot drugimi strokovnimi delavkami, 

ki delajo v prvem razredu OŠ, ni statistično pomembnih razlik v stopnji razvitosti 

spretnosti timskega dela. 

H4: Razvitost spretnosti timskega dela se statistično pomembno in pozitivno povezuje 

z zaznavanjem večje učinkovitosti tima.  

H5: Pogostejše izvajanje etap timskega dela se statistično pomembno in pozitivno 

povezuje z zaznavanjem prednosti timskega dela. 

H6: Zaznavanje prednosti timskega dela se statistično pomembno in pozitivno 

povezuje z zaznavanjem učinkovitosti timskega dela.  

H7: Strokovne delavke v prvih razredih OŠ se v spretnostih timskega dela statistično 

pomembno razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe.  

H8: Strokovne delavke v prvih razredih OŠ se v zaznavanju prednosti timskega dela 

pomembno razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe. 

H9: Vzgojiteljice in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se glede na 

delovno mesto statistično pomembno ne razlikujejo v pogostosti izvajanja etap 

timskega dela.   

7. Raziskovalna metoda 

Raziskava bo izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljeni 

bosta deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

7.1. Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni, namenski za potrebe tega magistrskega dela. Vsi 

anketiranci oz. anketiranke so ženskega spola. Glede na poklic je vzorec sestavljalo 

53 vzgojiteljic ter 114 učiteljic razrednega pouka. Vse anketirane vzgojiteljice so na 

delovnem mestu druge strokovne delavke v prvem razredu2 ter vse učiteljice na 

delovnem mestu razredne učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

                                            
2 Izraz vzgojiteljice v tem magistrskem delu zajema vse pedagoške delavke, ki so na delovnem mestu 
kot druga strokovna delavka v prvem razredu devetletne OŠ.  



44 
 

osnovnih šol v Sloveniji. Če to izrazim v odstotkih, kar prikazuje tudi graf 1, v vzorcu je  

31,7 % vzgojiteljic ter 68,3 % učiteljic. Razmerje je tako skorajda 1:2, kar za statistično 

obdelavo ni idealno, je pa zato posamezni delež primerljiv z deležem zaposlenih v 

prvem razredu – ena vzgojiteljica na dva oddelka.  

 
Graf 1: Predstavitev vzorca glede na delovno mesto 

Vse anketiranke, ki so se poklicno opredelile kot vzgojiteljice, so tudi na delovnem 

mestu kot druge strokovne delavke. Prav tako so vse anketiranke, ki so izbrale poklic 

učiteljice, na delovnem mestu razredne učiteljice.  

 
Graf 2: Predstavitev vzorca glede na stopnjo izobrazbe pedagoških delavk 

Graf 2 prikazuje predstavitev vzorca glede na izobrazbo učiteljic ter vzgojiteljic. 

Anketiranih učiteljic v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je največ z visokošolsko 

univerzitetno izobrazbo po starem programu (70,2 %). Zanimivo je, da je pri učiteljicah 

druga najpogostejša izobrazba višješolska (star program VPO – vzgojiteljica 

predšolskih otrok) s 13,2 %. Prav tako so nekatere učiteljice označile za svojo 

izobrazbo visokošolsko strokovno predšolsko vzgojo (3,5 %). Lahko domnevamo, da 

so te najprej doštudirale na smeri predšolska vzgoja in nato študij nadaljevale na smeri 
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razredni pouk, žal pa teh podatkov z vprašalnikom nismo spremljali. Ena učiteljica ima 

doktorat, srednješolske izobrazbe pa nima nobena. Največ vzgojiteljic ima 

visokošolsko univerzitetno izobrazbo po starem programu (35,8 %), kar je težko 

verjetno, saj predšolska vzgoja prej ni nikoli bila univerzitetna stopnja, mogoče so se 

zmedle pri reševanju in obkrožile napačno. Z 32,10 % jim sledijo vzgojiteljice z 

visokošolsko strokovno izobrazbo. Kot najvišja stopnja izobrazbe vzgojiteljic je bila 

označena druga bolonjska stopnja (7,5 %), najnižja pa srednješolska (9,4 %).  

 
Graf 3: Predstavitev vzorca glede na delovno dobo pedagoških delavk 

Iz grafa 3 je razvidno, da so v anketi sodelovale pedagoške delavke z različno delovno 

dobo. Največji delež predstavlja skupina z delovno dobo od 11 do 20 let tako pri 

učiteljicah (31,6 %) kot tudi pri vzgojiteljicah (28,3 %). V skupini z več kot 30 leti delovne 

dobe imajo učiteljice (18,4 %) in vzgojiteljice (18,9 %) podoben delež. Učiteljic z 

najmanj delovnih izkušenj je v vzorcu 11,4 %. Najmanj vzgojiteljic (15,1 %) pa ima od 

4 do 10 let delovnih izkušenj.  

Tabela 2: Predstavitev vzorca glede na število let poučevanja v 1. razredu devetletne osnovne šole 

 UČITELJICE VZGOJITELJICE 

Število let f f % f f % 

0–6 let 63 55 16 28,3 

7–12 let 21 18,4 12 22,7 

13–18 let 12 10,7 26 49 

19–24 let 9 8 - - 

25–32 let 7 6,1 - - 

33 in več let 2 1,8 - - 

skupaj 114 100,0 53 100,0 

 

Glede na število let poučevanja v 1. razredu devetletne osnovne šole je vzgojiteljic 

največ iz skupine od 13 do 18 let (49 %). Sledi ji skupina z do 6 let delovnih izkušenj 

(28,3 %). Najmanjši delež vzorca predstavlja skupina z od 7 do 12 let (22,7 %) 

poučevanja v prvem razredu. Pri učiteljicah je največji delež tistih, ki imajo  od 0 do 6 

0—3 leta 4—10 let 11—20 let 21—30 let
več kot 30

let
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let delovnih izkušenj (55 %), sledi skupina z od 7 do 12 let (18,4 %),  najmanj številna 

pa je skupina , ki poučuje 33 let in več (1,8 %).  

7.2. Merski pripomočki 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, sestavljen iz treh delov. 

Vprašalnik sem oblikovala na podlagi strokovne literature in sodelovanja z mentorico. 

Prvi del zajema vprašanja, ki so se nanašala na raziskovalni vzorec: spol, poklic, na 

katerem delovnem mestu delajo, stopnja izobrazbe, število let poučevanja v prvem 

razredu, delovna doba, pogostost izvajanja vseh etap timskega dela ter zaznava 

učinkovitosti lastnega tima. Vprašanja v vprašalniku so bila izbirnega tipa, le pri 8. in 

10. vprašanju so anketiranke svojo izbiro lahko dodatno utemeljile. V drugem delu 

vprašalnika so se anketiranke s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 (sploh ne zaznam 

kot prednost timskega dela) do 5 (zaznam kot izrazito prednost timskega dela) izrazile, 

kako zaznavajo prednosti pri svojem lastnem timskem delu. Na koncu so lahko dodale 

še kakšno prednost, ki so jo prepoznale pri svojem timskem delu in v vprašalniku ni 

bila navedena. V tretjem delu vprašalnika sem uporabila avtorsko oblikovan vprašalnik 

mentorice A. Polak – Vprašalnik spretnosti timskega dela (1999), v katerem  so 

strokovni delavci na podlagi ocenjevalne lestvice od 1 (nikoli) do 5 (vedno) označili, 

kako pogosto velja določen opis vedenja za njih in kar je nakazovalo stopnjo razvitosti 

konkretne spretnosti timskega dela.   

7.3. Postopek zbiranja podatkov  

Zbiranje podatkov je potekalo od maja do avgusta 2017. Anketni vprašalnik sem 

ustvarila v obliki spletne ankete na spletni strani 1ka. Postopek zbiranja podatkov je 

potekal tako, da sem povezavo do spletne ankete najprej razposlala poznanim 

pedagoškim delavkam ter poznanim ravnateljem osnovnih šol, ki so jo nato 

posredovali naprej ciljni skupini. Iz Seznama osnovnih šol v Sloveniji (2010), 

pridobljenega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sem 

naključno izbrala osnovne šole in ravnateljem po elektronski pošti posredovala svoj 

spletni vprašalnik ter jih prosila za sodelovanje. Povezavo do spletnega vprašalnika 

sem objavila tudi na spletnem forumu Učiteljska.net ter na Facebook skupini razrednih 

učiteljev. Učiteljice in vzgojiteljice so anketni vprašalnik lahko reševale doma ali na 

delovnem mestu.  Čas reševanja vprašalnika je bil okoli osem minut. Vseskozi sem 

spremljala stanje rešenih anket, na spletni strani 1ka sem označila, da želim imeti za 

obdelavo podatkov izbrane samo ustrezne in v celoti izpolnjene vprašalnike. Moj cilj je 

bil dosežen, ko sem imela zbranih vsaj 50 izpolnjenih vprašalnikov od učiteljev, ki učijo 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ter vsaj 50 od vzgojiteljev ali učiteljev, ki 

delajo kot drugi strokovni delavci v prvem razredu.  

7.4. Obdelava podatkov 

Pridobljene ustrezno rešene vprašalnike sem razdelila na dve skupini anketirancev, 

ločene glede na njihovo delovno okolje – učiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja ter vzgojiteljice oz. druge strokovne delavke v prvem razredu osnovne šole.  
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Podatke sem izvozila v računalniška statistična programa SPSS ter Microsoft Office 

Excel, kjer sem jih uredila in z različnimi statističnimi postopki kvantitativno obdelala, 

analizirala ter ustrezno interpretirala. Odgovore, s katerimi so pedagoške delavke 

utemeljile učinkovitost svojih timov ter spodbudo vodstva k timskemu delu, sem 

obdelala z metodo analize vsebine. Pri ugotavljanju statistične povezanosti sem 

uporabila Pearsonov korelacijski koeficient, za ugotavljanje statističnih razlik t-test, kjer 

sem upoštevala 1,96 za mejno vrednost ter stopnjo vrednosti p = 0,05 ter za računanje 

homogenosti varianc sem uporabila enosmerno analizo varianc ANOVA, Brown-

Forsythe test, Games-Howell post hoc test ter HSD Turkey test. Upoštevala sem 

stopnjo statistične pomembnosti  p = 0,05. Uporabila sem tudi 2 preizkus in v primeru, 

da pri 2 preizkusu oba pogoja (1.) teoretičnih frekvenc, manjših od 5, ne sme biti več 

kot 20 %; (2.) nobena frekvenca ne sme biti manjša od 1;  nista bila izpolnjena, sem 

uporabila Kullbackov 2Î preizkus. 

8. Rezultati z interpretacijo  

8.1. Pogostost izvajanja posameznih etap timskega dela  

Z raziskovalnim vprašanjem 1 sem želela ugotoviti, kako pogosto strokovne delavke 

izvajajo vse tri etape timskega dela: timsko načrtovanje, timsko poučevanje ter timsko 

evalvacijo. Pogostost izvajanja vsake etape timskega dela v vsakodnevni praksi so 

anketirane pedagoške delavke izrazile z označbo med danimi odgovori: nikoli, enkrat 

na ocenjevalno obdobje, enkrat mesečno, enkrat tedensko, vsakodnevno.  

8.1.1. Timsko načrtovanje 

Tako učiteljice kot vzgojiteljice največkrat timsko načrtujejo enkrat tedensko. Učiteljice 

sicer malce bolj pogosto, zato pa vzgojiteljice v večjem deležu vsakodnevno načrtujejo. 

Med učiteljicami je nekaj takih (3,5 %), ki timsko nikoli ne načrtujejo. Predvidevam, da 

sem sodijo  učiteljice drugega in tretjega razreda. Podatek, da bodo vzgojiteljice vedno 

timsko načrtovale, sem pričakovala, saj z učiteljico prvega razreda vsakodnevno 

timsko delajo. Glede na vzorec je zanimivo  to, da imajo vzgojiteljice podoben odstotni 

rezultat učiteljicam glede mesečnega načrtovanja. Sklepam, da potem skupaj z 

učiteljico skrbno načrtujejo dejavnosti le enkrat na mesec.  
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Graf 4: Prikaz pogostosti timskega načrtovanja strokovnih delavk 

 

8.1.2. Timsko poučevanje  

Pri analizi pogostosti izvajanja etap timskega poučevanja se med poučevanjem 

učiteljic in vzgojiteljic pokažejo večje razlike. Delež vsakodnevnega timskega 

poučevanja je pri vzgojiteljicah kar za približno 18 % višji kot pri učiteljicah. V 

podvzorcu učiteljic jih skorajda polovica (48,20 %) izvaja etapo timskega poučevanja 

vsakodnevno. Le enkrat na ocenjevalno obdobje timsko poučujejo le učiteljice (9,6 %), 

vzgojiteljice nikoli. Pri odgovoru enkrat tedensko učiteljice le za slaba dva odstotka 

večkrat poučujejo in pri enkrat mesečno manj kot za en odstotek. Zanimivo je, da nekaj 

vzgojiteljic nikoli (5,7 %) ne poučuje skupaj z učiteljico. To lahko pripišem močni 

individualistični naravnanosti, težavam v timu ali slabi informiranosti o tem, kaj timsko 

poučevanje sploh pomeni. Že sama pomoč ali prisotnost druge strokovne delavke je  

pojmovano kot timsko poučevanje (Murphy, 2016), saj sta v tem času obe odgovorni 

za izvedbo pouka v razredu (Shaplin, 1964; v Polak, 2009). 

 
Graf 5: Prikaz pogostosti timskega poučevanja strokovnih delavk 
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8.1.3.  Timska evalvacija 

Iz spodaj prikazanih grafov lahko razberemo, da tako učiteljice (42,10 %) kot 

vzgojiteljice (47,2 %) največkrat izvajajo etapo timske evalvacije enkrat na teden. Za 

tem vzgojiteljice najpogosteje timsko evalvirajo vsak dan (24,50 %), učiteljice pa enkrat 

mesečno (20,20 %). Učiteljice, za razliko od vzgojiteljic, večkrat izvajajo etapo timske 

evalvacije enkrat na ocenjevalno obdobje. Vzrok za to je lahko prav zaradi 

ocenjevalnega obdobja, kjer se učiteljice zberejo na srečanju in se pogovorijo o 

preteklih dogodkih in svojem pedagoškem delu. Vzgojiteljice so manjkrat odgovorile, 

da nikoli ne izvajajo timske evalvacije. Lahko sklepam, da v to skupino sodijo  učiteljice, 

ki niti timsko ne načrtujejo, tudi timsko ne poučujejo ali timsko evalvirajo. Razlika v 

odgovorih, da nikoli timsko ne načrtujejo (3,5 %) in nikoli ne evalvirajo (6,10 %), je le 

2,6 %.  

 
Graf 6: Prikaz pogostosti timske evalvacije strokovnih delavk 

8.1.4.  Razlike v pogostosti izvajanja timskega dela glede na 

delovno mesto 

S hipotezo 9 sem predvidevala, da se vzgojiteljice in učiteljice v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju glede na delovno mesto ne razlikujejo v pogostosti izvajanja 

etap timskega dela. Razlike sem ugotavljala po posameznih etapah timskega dela. 

Ugotovitve navajam v nadaljevanju.  

Razlike med pogostostjo timskega načrtovanja glede na delovno mesto niso statistično 

pomembne, p = 0,305 (2Î = 4,830, g = 4). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da tako učiteljice (57,9 %) kot vzgojiteljice (50,9 

%) najpogosteje timsko načrtujejo enkrat tedensko. Skupaj jih torej več kot polovica 

(55,7 %) izvaja timsko načrtovanje enkrat tedensko, 22,2 % od njih pa vsakodnevno. 

Rezultati so pokazali, da učiteljice in vzgojiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju OŠ etape timskega dela izvajajo zelo pogosto, kar je zelo spodbudno. Razlike 

v pogostosti timskega načrtovanja glede na delovno mesto niso statistično pomembne, 

zato hipotezo H9 v primeru timskega načrtovanja potrdimo; vzgojiteljice in učiteljice 

podobno pogosto timsko načrtujejo. 
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Razlike v pogostosti timskega poučevanja glede na delovno mesto so statistično 

pomembne na ravni p = 0,057 (2 = 9,175, g = 4). Uporabila sem 2 preizkus, saj je sta 

bila izpolnjena oba pogojema. Vrednost odstopa le za 0,007. S tveganjem 5,7 % lahko 

trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med učiteljicami in vzgojiteljicami pri 

pogostosti timskega poučevanja. Hipotezo H9 v primeru timskega izvajanja potrdimo.  

Razlike v pogostosti timske evalvacije glede na delovno mesto niso statistično 

pomembne, p = 0,493 (2Î = 3,404, g = 4). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa lahko trdimo, da med učiteljicami in vzgojiteljicami ni razlik v 

pogostosti timske evalvacije. Hipotezo H9 v primeru timske evalvacije potrdimo. Tako 

učiteljice (42,1 %) kot vzgojiteljice (47,2 %) najpogosteje izvajajo timsko evalvacijo 

enkrat tedensko.  

8.2. Zaznavanje spretnosti timskega dela  

Spretnosti timskega dela se lahko naučimo samo z izvajanjem timskega dela. Vsak 

član ima svoje predispozicije in sposobnost razvijanja le-teh.  

Spretnosti, ki so ključne za učinkovito delovanje tima in jih je mogoče prepoznati pri 

vsakem timskem delu na vzgojno-izobraževalnem področju.  Spretnosti timskega dela, 

ki jih je A. Polak (2009) vključila v vprašalnik posegajo na področje komunikacijskih 

spretnosti, spretnosti sklepanja kompromisov, spretnosti konstruktivne kritičnosti ter 

spretnosti spodbujanja in dajanja podpore. Zanimalo me je, kako strokovne delavke, 

torej vzgojiteljice kot učiteljice, ocenjujejo razvitost svojih spretnosti ter katere 

spretnosti imajo najbolje in katere najmanj razvite. Na vprašalniku je bilo navedenih 20 

opisov vedenja v timu. Strokovne delavke so na podlagi ocenjevalne lestvice 

označevali z ocenami od 1 (nikoli) do 5 (vedno), kako pogosto je pri njih opisano 

vedenje prisotno, s tem pa so nakazovale razvitost omenjenih spretnosti. Tabela 3 

kaže povprečne vrednosti ocen razvitosti spretnosti timskega dela strokovnih delavk. 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepam, da strokovne delavke v prvem V-I obdobju 

OŠ svoje spretnosti ocenjujejo kot zelo dobro razvite, saj so vse povprečne vrednosti 

višje od sredinske vrednosti lestvice (3) oz. najnižja vrednost je 3,78. Grafi 7, 8 in 9 pa 

v odstotkih prikažejo odstotne deleže posameznih ocen strokovnih delavk za 

posamezne spretnosti timskega dela.  
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Tabela 3: Povprečne vrednosti razvitih spretnosti timskega dela strokovnih delavk v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

SPRETNOSTI M SD Min Max 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 
4,59 0,66 2 5 

Ostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih 

idej. 
4,4 0,74 1 5 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov 

tima. 
4,39 0,74 1 5 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo delo in/ali 

da se mi zdijo njihove ideje dobre. 
4,39 0,81 1 5 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in 

ideje. 
4,38 0,75 2 5 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni 

dogovor. 
4,37 0,72 1 5 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 
4,35 0,82 1 5 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih, tudi 

nasprotujočih si mnenj.  
4,34 0,86 1 5 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. 4,29 0,78 2 5 

Prizadevam si za oblikovanje takih rešitev za skupne probleme, 

ki bi bile primerne za vse. 
4,29 0,76 1 5 

Drugim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 
4,26 0,74 2 5 

V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu da se po potrebi 

prilagajam drugim. 
4,22 0,91 1 5 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove 

ideje. 
4,1 0,89 1 5 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 
4,09 0,77 2 5 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir 

novih spoznanj. 
4,07 0,8 2 5 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi 

člani v timu. 
4 0,81 1 5 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 3,95 0,87 1 5 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 
3,87 1 1 5 

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 
3,79 1 1 5 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino 

dela in/ali odnosi v timu. 
3,78 1,01 1 5 
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Graf 7: Zaznavanje spretnosti timskega dela, 1.del 

 

 
Graf 8:Zaznavanje spretnosti timskega dela, 2.del 
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Graf 9:Zaznavanje spretnosti timskega dela, 3. del 
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vzgojiteljicami v vzorcu 1:2, kar pomeni, da tudi učiteljice prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja ocenjujejo svoje timsko  delo zelo dobro. 

Rezultati kažejo, da imajo strokovne delavke zelo dobro razvito sodelovalno 

naravnanost, znajo se prilagajati in podpirati druge, dosledno upoštevati dogovore ter 

so odprte za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov tima. Najmanjše 

povprečne vrednosti smo dobili pri spretnostih, kjer morajo strokovne delavke podati 

svoje kritične in smiselne pripombe, svoja nestrinjanja ali nezadovoljstvo ter opažanja, 

povezana z vsebino dela in/ali z odnosi v timu. Ob tem lahko predvidevam, da svojega 

mnenja ali kritik ne izražajo tako pogosto, ker ne želijo tvegati, da bi to vodilo v konflikt 

in bi potem za njegovo reševanje porabile še več dragocenega časa. Kritik in pripomb 

ne izražajo tudi zato, ker se ne počutijo dovolj samozavestne in prepustijo ostalim (bolj 

izkušenejšim) članom tima, da prevzamejo vodilno vlogo. Rezultati tudi kažejo, da  so 

strokovne delavke zelo dobro pripravljene zastopati svoje strokovno in osebno mnenje. 

Večina strokovnih delavk torej spoštuje in uresničuje dogovore ter podpira ostale člane 

tima pri uveljavljanju njihovih idej. Malce bolj morajo še razviti spretnosti izražanja 

lastnih  opažanj, kritik ter smiselnih pripomb. K temu bi mogoče pripomogla tudi boljša 

seznanjenost s strokovno in z znanstveno literaturo s področja timskega dela. 

S hipotezo 1 sem predvidevala, da se pogostejše izvajanje etap timskega dela 

statistično pomembno in pozitivno povezuje z razvitostjo spretnosti timskega dela. 

Torej da pogosteje kot strokovne delavke izvajajo posamezne etape timskega dela, 

bolj razvite bodo imele spretnosti timskega dela. Za izračun statistične  povezanosti 

sem uporabila Pearsonov korelacijski koeficient (r), ki nakazuje, kako močna je 

povezanost  med strokovnimi delavkami, ki etape timskega dela izvajajo pogosto (vsak 

dan ali enkrat tedensko) ter strokovnimi delavkami, ki redko (enkrat na ocenjevalno 

obdobje ter enkrat mesečno) ali nikoli ne izvajajo etap timskega dela in njihovo oceno 

spretnosti timskega dela. Poleg je podana še raven statistične pomembnosti (p) in 

numerus enot (N), za katere je izračunan koeficient. Vsem statistično pomembnim 

korelacijskih koeficientom so dodane oznake v obliki ene ali dveh zvezdic, ki nam 

povedo, na kateri stopnji je korelacija statistično značilna/pomembna. Vse vrednosti 

izračunane povezanosti med izvajanjem etap timskega dela in oceno spretnosti 

timskega dela so prikazane v tabeli 4. 

Tabela 4: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r) med pogostostjo izvajanja etap timskega dela in 

spretnostmi timskega dela (TN = timsko  načrtovanje, TI = timsko izvajanje, TE = timska evalvacija) 

Spretnosti timskega dela  TN TP TE 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. r  ,167* ,152 ,199** 

p (2-tailed) ,031 ,051 ,010 

N 167 167 167 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. r  ,221** ,203** ,180* 

p (2-tailed) ,004 ,008 ,020 

N 167 167 167 

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor. r  ,230** ,228** ,206** 

p (2-tailed) ,003 ,003 ,007 

N 167 167 167 

Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. r  ,183* ,174* ,283** 

p (2-tailed) ,018 ,025 ,000 
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*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.05 (2-tailed).   

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.01 (2-tailed). 

   

Na osnovi izračunov v tabeli 4 ugotovimo pozitivne ter srednje močne korelacije med 

pogostostjo in razvitostjo spretnosti timskega dela, kar pomeni, da pogostost izvajanja 

timskega dela razvija nekatere spretnosti timskega dela. Torej bolj kot pogosto 

N 167 167 167 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem. r  ,256** ,326** ,307** 

p (2-tailed) ,001 ,000 ,000 

N 167 167 167 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v 

timu. 

r  ,089 ,067 ,123 

p (2-tailed) ,254 ,390 ,113 

N 167 167 167 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim 

okoliščinam. 

r  ,138 ,248** ,121 

p (2-tailed) ,075 ,001 ,121 

N 167 167 167 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih 

idej. 

r  ,212** ,308** ,216** 

p (2-tailed) ,006 ,000 ,005 

N 167 167 167 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. r  ,190* ,167* ,252** 

p (2-tailed) ,014 ,031 ,001 

N 167 167 167 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile 

primerne za vse. 

r  ,208** ,233** ,242** 

p (2-tailed) ,007 ,002 ,002 

N 167 167 167 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. r  ,250** ,229** ,278** 

p (2-tailed) ,001 ,003 ,000 

N 167 167 167 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih 

spoznanj. 

r  ,139 ,277** ,131 

p (2-tailed) ,073 ,000 ,092 

N 167 167 167 

Ostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. r  ,207** ,247** ,178* 

p (2-tailed) ,007 ,001 ,022 

N 167 167 167 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali 

odnosi v timu. 

r  ,141 ,112 ,170* 

p (2-tailed) ,070 ,151 ,028 

N 167 167 167 

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov tima. r  ,165* ,243** ,210** 

p (2-tailed) ,033 ,002 ,006 

N 167 167 167 

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela. 

r  ,134 ,133 ,118 

p (2-tailed) ,085 ,086 ,128 

N 167 167 167 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazi/a njihovo delo in/ali da se mi 

zdijo njihove ideje dobre. 

r  ,151 ,154* ,223** 

p (2-tailed) ,052 ,046 ,004 

N 167 167 167 

V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu da se po potrebi 

prilagajam drugim. 

r  ,207** ,143 ,206** 

p (2-tailed) ,007 ,066 ,007 

N 167 167 167 

Ostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej. r  ,154* ,234** ,171* 

p (2-tailed) ,047 ,002 ,027 

N 167 167 167 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih —  tudi nasprotujočih si 

—  mnenj. 

r  ,142 ,219** ,207** 

p (2-tailed) ,067 ,004 ,007 

N 167 167 167 
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izvajamo etape timskega dela, bolje razvijamo nekatere svoje spretnosti timskega dela 

in obratno, bolj razvite kot imamo določene spretnosti timskega dela, bolj pogosto 

timsko delamo. Hipotezo 1 torej lahko selektivno potrdim, glede na statistično 

pomembno povezanost med pogostostjo izvajanja timskega dela in razvitostjo 

določenih spretnosti timskega dela. Med rezultati z najnižjo stopnjo značilnosti ter 

najvišjo jakostjo povezave to zagotovo lahko trdim za spretnosti Spremljam delo drugih 

članov tima in se zanimam za njihove ideje., Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v 

timu dosegli skupni dogovor., Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem., Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih 

idej., ter Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. 

S hipotezo 2 sem predvidevala, da se razvitost spretnosti timskega dela statistično 

pomembno in pozitivno povezuje z delovno dobo strokovnih delavk. Torej, da bolj kot 

so  strokovne delavke izkušene, bolj razvite bodo imele spretnosti timskega dela. Za 

preverjanje povezanosti med razvitostjo spretnosti timskega dela med strokovnimi 

delavkami z daljšo delovno dobo (21 let ali več) in strokovnimi delavkami s krajšo 

delovno dobo (do 20 let) sem uporabila Pearsonov korelacijski koeficient.  

Hipotezo 2 zavračam, saj se pri nobeni trditvi o spretnostih ni pojavila nobena 

statistično pomembna povezanost  med delovno dobo strokovnih delavk in razvitostjo 

spretnosti timskega dela. 

S hipotezo 3 sem predvidevala, da se učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju ter vzgojiteljice predšolskih otrok, ki delajo v prvem razredu osnovne šole, 

statistično pomembno ne razlikujejo med seboj v svojih spretnostih timskega dela. 

Povezanost sem preverila s t-testom, kjer sem upoštevala 1,96 za mejno vrednost ter 

stopnjo vrednosti p = 0,05. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-

test izmed 20 trditev o spretnostih timskega dela  pokazal le eno statistično pomembno 

razliko med učiteljicami in vzgojiteljicami, ki delajo v prvem razredu OŠ Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 6,616; p = 0,011) je t-test pokazal statistično 

pomembne razlike med učiteljicami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in 

vzgojiteljicami, ki delajo v prvem razredu OŠ pri trditvi Spremljam delo drugih članov 

tima in se zanimam za njihove ideje (t-test = 0,867; g = 151,916; p = 0,388). S 

tveganjem 1,1 % trdim, da bi tudi v osnovni množici vzgojiteljice, ki delajo v prvem 

razredu OŠ (M = 4,17), bolje spremljale delo drugih članov tima in se zanimale za 

njihove ideje kot učiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (M = 4,06).  

Hipotezo 3 torej potrdim in trdim, da v osnovni množici med vzgojiteljicami predšolskih 

otrok v prvem razredu OŠ in učiteljicami prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ni 

statistično pomembnih razlik v razvitosti spretnosti timskega dela.  

S hipotezo 7 sem predvidevala, da se strokovne delavke v prvem razredu osnovne 

šole statistično pomembno razlikujejo v razvitosti spretnosti timskega dela glede na 

stopnjo izobrazbe. Povezanost sem preverjala z računanjem homogenosti varianc z 

enosmerno analizo varianc ANOVA, Brown-Forsythe testom, Games-Howell post hoc 

testom ter HSD Turkey testom. Povsod sem upoštevala stopnjo vrednosti p = 0,05. 
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Vzorec predstavljajo strokovne delavke, ki so kadar koli delale v prvem razredu 

devetletne OŠ. Izobrazba v tem primeru predstavlja neodvisno spremenljivko, ocena 

razvitosti spretnosti timskega dela pa odvisno.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,349 ; g6 = 2; g2 = 150; p  

= 0,909) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da so razlike med stopnjo 

izobrazbe strokovnih delavk in njihovo oceno o razvitosti spretnosti timskega dela na 

trditev Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe statistično 

pomembne (F = 2,203; g = 6; p = 0,046). HSD Turkey test je pokazal, da je statistično 

pomembna le razlika med prvo bolonjsko stopnjo ter drugo bolonjsko stopnjo ( = 

0,013). Podatke z vzorca te skupine lahko posplošim na osnovno množico in s 

tveganjem 1,3 % trdim, da bi tudi v osnovni množici strokovne delavke, ki izvajajo 

pedagoško delo v prvem razredu OŠ in imajo dokončano drugo bolonjsko stopnjo PV 

ali PRS na srečanjih tima večkrat dajale kritične, vendar smiselne pripombe (M = 4,71) 

kot pa strokovne delavke, ki izvajajo pedagoško delo v prvem razredu OŠ, s prvo 

bolonjsko stopnjo PV ali RP-izobrazbe (M = 3,25).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,220; g1 = 6; g2 = 150; p 

= 0,044) je Brown-Forsythe test pokazal, da so razlike med stopnjo izobrazbe 

strokovnih delavk in njihovo  oceno o razvitosti spretnosti timskega dela pri trditvi Pri 

oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje statistično pomembne 

(F = 2,418; g1 = 6; g2 = 33,882; p = 0,047). Games-Howell post hoc test je pokazal, 

da razlike med različnimi stopnjami izobrazbe niso statistično pomembne, saj se vse 

vrednosti p gibljejo nad 0,05. Največja razlika  v spretnostih timskega dela se pokaže 

med visokošolsko strokovno izobrazbo ter drugo bolonjsko stopnjo PV in PRS (p = 

0,051). Podatkov z vzorca ne morem posplošiti na osnovno množico, lahko pa za 

vzorec s 5,1 % trdim, da bi strokovne delavke, ki izvajajo pedagoško delo v prvem 

razredu OŠ, z drugo bolonjsko stopnjo PV ali PRS pri oblikovanju skupnih odločitev 

večkrat dajale predloge, mnenja in ideje (M = 4,86) kot strokovne delavke, ki izvajajo 

pedagoško delo v prvem razredu OŠ, z visokošolsko strokovno izobrazbo (M = 4,27).  

V primeru vseh drugih spretnosti ni statistično pomembnih razlik glede na stopnjo 

izobrazbe, zaradi česar ovržem hipotezo 7. Ob tem lahko naredim sklep, da stopnja 

izobrazbe, razen na spretnost oblikovanja skupnih odločitev, predlogov, mnenj in idej 

ter dajanje kritičnih, a smiselnih pripomb ne vpliva na razvitost spretnosti timskega 

dela. 

8.3. Zaznavanje prednosti lastnega timskega dela  

Izvajanje timskega dela ima številne  prednosti. Nekatere se nanašajo na učence, 

druge pripomorejo k boljšemu pedagoškemu delu  učiteljev in tudi k celotnega kolektiva 

in šol kot inštituciji. V sklopu svoje raziskave sem pedagoške delavke povprašala, ali 

navedene prednosti prepoznajo kot doprinos lastnega timskega dela in v kolikšni meri.  

Prednosti so bile navedene v obliki trditve, bilo jih je 35. Svoje zaznavanje prednosti 

so lahko ocenile od 1 (sploh ne zaznam kot prednost timskega dela) do 5 (zaznam kot 

izrazito prednost timskega dela). Na koncu so lahko dopisale še druge prednosti, ki so 
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jih prepoznale pri svojem timskem delu. Zanimalo me je, katere prednosti in v kolikšni 

meri zaznavajo vzgojiteljice in učiteljice Povprečne vrednosti so prikazane v tabeli 5, 

odstotni deleži posameznih ocen zaznanih  prednosti pa so prikazani v grafih 10, 11, 

12, 13 in 14.  

Tabela 5: Povprečne vrednosti zaznanih prednosti timskega dela strokovnih delavk v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

PREDNOSTI M SD Min Max 

Učinkovita izmenjava informacij ter izkušenj med pedagoškimi 

delavci. 
4,47 0,78 1 5 

Boljša razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in 

šibka področja članov tima. 
4,42 0,88 1 5 

Medsebojno dopolnjevanje učiteljev o načinih poučevanja, 

didaktičnih pristopih in oblikah dela. 
4,42 0,81 1 5 

Didaktično bolj razgiban pouk.   4,39 0,76 1 5 

Takojšnja individualna pomoč učencem ob težavah. 4,36 0,87 1 5 

Vsebinsko bolj pester pouk.   4,32 0,85 1 5 

Objektivnejše vrednotenje znanja učencev. 4,28 0,83 1 5 

Bolj učinkovito načrtovanje pedagoškega dela. 4,26 0,91 1 5 

Učenci so deležni pogostejšega zgleda različnih vidikov 

medsebojne komunikacije. 
4,24 0,94 1 5 

Razvijanje zaupanja med pedagoškimi delavci. 4,22 0,89 1 5 

Uspešnejše reševanje vzgojnih problemov. 4,22 0,92 1 5 

Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela. 4,17 0,94 1 5 

Boljše poznavanje individualnih značilnosti in posebnosti otrok. 4,16 0,93 1 5 

Manj težav z nadomeščanjem odsotnih delavcev, saj imajo člani 

tima vpogled v skupaj načrtovane aktivnosti. 
4,16 1,06 1 5 

Večja razbremenitev pri pedagoškem delu. 4,14 1 1 5 

Strokovni razvoj pedagoških delavcev 4,14 0,86 1 5 

Bolj odprta komunikacija v kolektivu.  4,11 0,95 1 5 

Hitrejše povratne informacije učencem.  4,1 0,95 1 5 

Več diferenciranega poučevanja.  4,09 0,91 1 5 

Pogostejše inoviranje pedagoškega dela. 4,06 0,9 1 5 

Osebnostni razvoj pedagoških delavcev. 4,03 0,93 1 5 

Razvijanje sodelovalne kulture na šoli. 4,02 0,96 1 5 

Hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. 3,98 0,99 1 5 

Lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti. 3,9 0,97 1 5 

Boljša delitev odgovornosti med pedagoške delavce. 3,9 1,05 1 5 

Večje samozaupanje in samozavest pedagoških delavcev. 3,83 1,04 1 5 

Večja delovna motivacija. 3,79 1,06 1 5 
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Manj strokovnih napak pri pedagoškem delu. 3,73 1,1 1 5 

Bolj kakovostno znanje učencev v primerjavi z individualnim 

poučevanjem. 
3,68 1,05 1 5 

Večja pripadnost kolektivu. 3,68 1,06 1 5 

Večja motiviranost učencev za šolsko delo. 3,57 1 1 5 

Večja poklicna pripadnost. 3,57 1,06 1 5 

Večja sposobnost obvladovati lastna čustva in napetosti pri 

svojem pedagoškem delu z učenci. 
3,51 1,1 1 5 

Večja čustvena varnost. 3,48 1,05 1 5 

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v 

odnosih znotraj tima. 
3,47 1,06 1 5 

 

 

 

 

 
Graf 10:Zaznavanje prednosti timskega dela, 1. del 
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Graf 11: Zaznavanje prednosti timskega dela, 2. del 

 
Graf 12: Zaznavanje prednosti timskega dela, 3. del 
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Graf 13: Zaznavanje prednosti timskega dela, 4. del 

 
Graf 14: Zaznavanje prednosti timskega dela, 5. del 
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Pod še druge prepoznane prednosti, ki so jih strokovne delavke navedle:  

 večja varnost v razredu oz. pri športni vzgoji, 

 dobro počutje učitelja,  

 inovativnost, 

 učitelji se med seboj bolj spoznamo, bolj vrednotimo delo drug drugega ter smo 

bolj sočutni do drugih,  

 idealni tim večjega obsega v šoli ne obstaja,  

 sodelovanje s starši,  

 nasveti, ki ti pridejo prav pri vsakodnevnem delu,  

 razvijanje spoštovanja do različnih mišljenj, pogledov,  

 porazdelitev nalog,  

 učenje zahtevnejših snovi postane zaradi sodelovanja lažje.  

Iz rezultatov lahko razberemo, da vse strokovne delavke bolje zaznavajo prednosti 

timskega dela, ki se vežejo na učence, organizacijo, komunikacijo, medsebojno 

dopolnjevanje in izmenjavo informacij. Večkrat so kot prednost timskega dela opazile 

tudi dinamičnost pouka in vsebine ter boljšo individualno pomoč učencem. Timsko delo 

pa naj ne bi vodilo do kakovostnejšega znanja učencev ter večje motiviranosti za 

šolsko delo. Strokovne delavke zaznavajo, da je s timskim delom povezano 

učinkovitejše načrtovanje pedagoškega dela, uspešnejše reševanje vzgojnih 

problemov ter na sploh kakovost pedagoškega dela.  

Glede na odstotke se odgovori pri zaznavi prednosti med seboj ne razlikujejo veliko pri 

tem, da strokovni delavci s timskim delom pridobijo boljše sposobnosti obvladovati 

svoja čustva in napetosti tako v odnosih znotraj tima kot pri svojem pedagoškem delu 

z učenci. Prav tako slabše zaznavajo, da timsko delo pripomore k večji čustveni 

varnosti ter pripadnosti tako kolektivu kot poklicu. Kljub temu, da so to trditve z 

najmanjšimi povprečnimi vrednostmi, so vseeno blizu sredine ocenjevalne lestvice, kar 

pomeni, da vplivu timskega dela strokovne delavke v večini ne oporekajo.  

S hipotezo 5 sem predvidevala, da se pogostejše izvajanje etap timskega dela 

statistično pomembno in pozitivno povezuje z zaznavo prednosti timskega dela. Torej 

da pogosteje kot strokovne delavke izvajajo etape timskega dela, izraziteje bodo 

zaznale prednosti timskega dela. Za preverjanje povezanosti sem uporabila 

Pearsonov korelacijski koeficient (r), ki nakazuje kako močna je povezanost 

pogostostjo izvajanja etap timskega dela in njihovo zaznavo prednosti timskega dela. 

Poleg je podana še raven statistične pomembnosti (p) in numerus enot (N), za katere 

je izračunan koeficient. Vsem statistično pomembnim korelacijskih koeficientom so 

dodane oznake v obliki ene ali dveh zvezdic, ki nam povedo, na kateri stopnji je 

korelacija statistično značilna. Vse vrednosti ter korelacijska povezanost med 

izvajanjem etap timskega dela in zaznavo prednosti timskega dela so prikazane v 

tabeli 6.  
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Tabela 6: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta med pogostostjo izvajanja etap timskega dela in 

zaznavo prednosti timskega dela (TN = timsko  načrtovanje, TI = timsko izvajanje, TE = timska evalvacija) 

Prednosti timskega dela    TN TI TE 
Več diferenciranega poučevanja. r ,275** ,299** ,212** 

p (2-tailed) ,000 ,000 ,006 

N 167 167 167 

Objektivnejše vrednotenje znanja učencev. r ,336** ,183* ,326** 

p (2-tailed) ,000 ,018 ,000 

N 167 167 167 

Hitrejše povratne informacije učencem. r ,195* ,208** ,199** 

p (2-tailed) ,012 ,007 ,010 

N 167 167 167 

Didaktično bolj razgiban pouk. r ,312** ,343** ,237** 

p (2-tailed) ,000 ,000 ,002 

N 167 167 167 

Vsebinsko bolj pester pouk. r ,288** ,276** ,182* 

p (2-tailed) ,000 ,000 ,018 

N 167 167 167 

Takojšnja individualna pomoč učencem ob težavah. r ,270** ,341**  ,194* 

p (2-tailed) ,000 ,000 ,012 

N 167 167 167 

Učenci so deležni pogostejšega zgleda različnih vidikov medsebojne 

komunikacije. 

r ,275** ,342** ,152 

p (2-tailed) ,000 ,000 ,051 

N 167 167 167 

Večja motiviranost učencev za šolsko delo. r ,189* ,274** ,152* 

p (2-tailed) ,014 ,000 ,049 

N 167 167 167 

Lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti. r ,230** ,320**  ,197* 

p (2-tailed) ,003 ,000 ,011 

N 167 167 167 

Boljše poznavanje individualnih značilnosti in posebnosti otrok. r ,296** ,281** ,280** 

p (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 167 167 167 

Bolj kakovostno znanje učencev v primerjavi z individualnim 

poučevanjem. 

r ,275** ,256**  ,221** 

p (2-tailed) ,000 ,001 ,004 

N 167 167 167 

Bolj učinkovito načrtovanje pedagoškega dela. r ,328** ,171* ,449** 

p (2-tailed) ,000 ,027 ,000 

N 167 167 167 

Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela. r ,312** ,166* ,268** 

p (2-tailed) ,000 ,032 ,000 

N 167 167 167 

Hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. r ,307** ,164* ,272** 

p (2-tailed) ,000 ,034 ,000 

N 167 167 167 

Boljša razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in šibka 

področja članov tima. 

r ,271** ,193* ,287** 

p (2-tailed) ,000 ,013 ,000 

N 167 167 167 

Večja razbremenitev pri pedagoškem delu. r ,222** ,018 ,184* 

p (2-tailed) ,004 ,816 ,017 

N 167 167 167 

Boljša delitev odgovornosti med pedagoške delavce. r ,185* ,088 ,169* 

p (2-tailed) ,017 ,259 ,029 

N 167 167 167 

Manj strokovnih napak pri pedagoškem delu. r ,263** ,064 ,203** 

p (2-tailed) ,001 ,413 ,009 
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N 167 167 167 

Pogostejše inoviranje pedagoškega dela. r ,262** ,147 ,190* 

p (2-tailed) ,001 ,059 ,014 

N 167 167 167 

Učinkovita izmenjava informacij ter izkušenj med pedagoškimi delavci. r ,227** ,114 ,240** 

p (2-tailed) ,003 ,142 ,002 

N 167 167 167 

Medsebojno dopolnjevanje učiteljev o načinih poučevanja, didaktičnih 

pristopih in oblikah dela. 

r ,241** ,142 ,265** 

p (2-tailed) ,002 ,067 ,001 

N 167 167 167 

Razvijanje zaupanja med pedagoškimi delavci. r ,230** ,103 ,200** 

p (2-tailed) ,003 ,186 ,010 

N 167 167 167 

Bolj odprta komunikacija v kolektivu. r ,232** ,043 ,262** 

p (2-tailed) ,003 ,579 ,001 

N 167 167 167 

Osebnostni razvoj pedagoških delavcev. r ,141 -,039 ,131 

p (2-tailed) ,069 ,615 ,091 

N 167 167 167 

Strokovni razvoj pedagoških delavcev r ,207** ,005 ,228** 

p (2-tailed) ,007 ,948 ,003 

N 167 167 167 

Večja delovna motivacija. r ,139 ,023 ,217** 

p (2-tailed) ,072 ,770 ,005 

N 167 167 167 

Večje samozaupanje in samozavest pedagoških delavcev. r ,189* ,070 ,175* 

p (2-tailed) ,015 ,367 ,023 

N 167 167 167 

Uspešnejše reševanje vzgojnih problemov. r ,236** ,156* ,231** 

p (2-tailed) ,002 ,045 ,003 

N 167 167 167 

Manj težav z nadomeščanjem odsotnih delavcev, saj imajo člani tima 

vpogled v skupaj načrtovane aktivnosti. 

r ,192* ,182* ,198* 

p (2-tailed) ,013 ,018 ,010 

N 167 167 167 

Večja poklicna pripadnost. r ,151 -,013 ,203** 

p (2-tailed) ,051 ,872 ,008 

N 167 167 167 

Večja pripadnost kolektivu. r ,110 -,068 ,221** 

p (2-tailed) ,156 ,385 ,004 

N 167 167 167 

Večja sposobnost obvladovati lastna čustva in napetosti pri svojem 

pedagoškem delu z učenci. 

r ,171* -,004 ,237** 

p (2-tailed) ,027 ,957 ,002 

N 167 167 167 

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v odnosih 

znotraj tima. 

r ,168* -,006 ,273** 

p (2-tailed) ,030 ,941 ,000 

N 167 167 167 

Večja čustvena varnost. r ,176* ,053 ,152* 

p (2-tailed) ,023 ,495 ,049 

N 167 167 167 

Razvijanje sodelovalne kulture na šoli. r ,149 ,001 ,150 

p (2-tailed) ,054 ,992 ,054 

N 167 167 167 

*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.05 (2-tailed).   

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.01 (2-tailed). 
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Izračun Pearsonovega koeficient v tabeli 6 kaže, da med pogostejšim izvajanjem etap 

timskega dela in zaznavo prednosti timskega dela obstajajo pozitivne šibka do srednje 

močne povezanosti, nekatere vrednosti pa so tudi statistično pomembne. Hipotezo 5 

torej selektivno potrdim glede na dane statistično pomembne koeficiente povezanosti 

med pogostostjo izvajanja timskega dela in zaznavo določene prednosti timskega dela. 

Za omenjene  trdim, da pogosteje kot strokovne delavke izvajajo etape timskega dela, 

bolj izrazito zaznavajo prednosti svojega timskega dela. 

8.3.1.  Razlike v zaznavanju prednosti timskega dela glede na stopnjo 
izobrazbe 

S hipotezo 8  sem predvidevala, da se strokovne delavke v prvem razredu osnovne 

šole statistično pomembno razlikujejo v zaznavi prednosti timskega dela glede na 

stopnjo izobrazbe. Povezanost sem preverjala z računanjem homogenosti varianc z 

enosmerno analizo varianc ANOVA, Brown-Forsythe testom, Games-Howell post hoc 

testom ter HSD Turkey testom. Povsod sem upoštevala stopnjo vrednosti p = 0,05. 

Vzorec predstavljajo strokovne delavke, ki so kadar koli delale v prvem razredu 

devetletne OŠ. Izobrazba v tem primeru predstavlja neodvisno spremenljivko, ocena 

razvitosti spretnosti timskega dela pa odvisno. Da so razlike statistično pomembne, 

morajo vrednosti, tudi za določeno skupino izobrazbe, dosegati p < 0,05.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,520 ; g6 = 2; g2 = 150; p 

= 0,175) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da so razlike med stopnjo 

izobrazbe strokovnih delavk in njihovo zaznavo prednosti timskega dela Kvalitetnejše 

izvajanje pedagoškega dela statistično pomembne (F = 2,565; g = 6; p = 0,022). HSD 

Turkey test je pokazal, da razlike med skupinami niso statistično pomembne. Podatkov 

ne morem posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko povem, da so strokovne 

delavke z visokošolsko univerzitetno izobrazbo po starem programu v povprečju 

zaznale kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela (M = 3,97) kot manj izrazito prednost 

timskega dela kot pa preostale strokovne delavke z znanstvenim magisterijem (M = 

4,33), z drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe (M = 4,43), s prvo bolonjsko stopnjo 

izobrazbe (M = 4,63), z visokošolsko strokovno izobrazbo po starem programu za PV 

(M = 4,52), z višješolsko izobrazbo po starem programu za vzgojitelja predšolskih otrok 

(M = 4,45) ter s srednješolsko izobrazbo, ki ima tudi najvišjo povprečno vrednost (M = 

4,80).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,712 ; g6 = 2; g2 = 150; p 

= 0,122) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da so razlike med stopnjo 

izobrazbe strokovnih delavk in njihovo zaznavo prednosti timskega dela Hitrejše 

doseganje zastavljenih ciljev statistično pomembne (F = 3,131; g = 6; p = 0,006). HSD 

Turkey test je pokazal, da razlike med skupinami niso statistično pomembne. Podatkov 

ne morem posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko povem, da so strokovne 

delavke z visokošolsko univerzitetno izobrazbo po starem programu v povprečju manj 

izrazito zaznale hitrejše doseganje zastavljenih ciljev (M = 3,73) kot preostale 

strokovne delavke z znanstvenim magisterijem (M = 4,00), z drugo bolonjsko stopnjo 

izobrazbe (M = 4,29), s prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe (M = 4,50), z visokošolsko 
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strokovno izobrazbo po starem programu za PV (M = 4,38), z višješolsko izobrazbo po 

starem programu za vzgojitelja predšolskih otrok (M = 4,35) ter s srednješolsko 

izobrazbo, ki ima tudi najvišjo povprečno vrednost (M = 4,60). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,755; g1 = 6; g2 = 150; p 

= 0,014) je Brown-Forsythe test pokazal, da so razlike med stopnjo izobrazbe 

strokovnih delavk in njihovo zaznavo prednosti timskega dela Večja pripadnost 

kolektivu statistično pomembne (F = 2,997; g1 = 6; g2 = 62,488; p = 0,012). Games-

Howell post hoc test je pokazal, da je statistično pomembna le razlika v zaznavanju te 

prednosti timskega dela med prvo bolonjsko stopnjo ter visokošolsko univerzitetno 

izobrazbo po starem programu (p = 0,020). Podatke z vzorca te skupine lahko 

posplošim na osnovno množico in s tveganjem 2 % trdim, da bi tudi v osnovni množici 

strokovne delavke, ki izvajajo pedagoško delo v prvem razredu OŠ, s prvo bolonjsko 

stopnjo PV ali PRS, večkrat zaznale večjo pripadnost kolektivu kot prednost lastnega 

timskega dela (M = 4,38), kot strokovne delavke, ki izvajajo pedagoško delo v prvem 

razredu OŠ, z visokošolsko univerzitetno izobrazbo po starem programu (M = 3,52).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,078 ; g6 = 2; g2 = 150; p 

= 0,059) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da so razlike med stopnjo 

izobrazbe strokovnih delavk in njihovo zaznavo prednosti timskega dela Večja 

sposobnost obvladovati lastna čustva in napetosti pri svojem pedagoškem delu z 

učenci statistično pomembne (F = 2,767; g = 6; p = 0,014). HSD Turkey test je pokazal, 

da razlike med skupinami niso statistično pomembne. Podatkov ne morem posplošiti 

na osnovno množico. Za vzorec pa lahko povem, da so strokovne delavke z 

visokošolsko univerzitetno izobrazbo po starem programu v povprečju kot manj izrazito 

prednost zaznale večjo sposobnost obvladovanja lastnih čustev in napetosti pri svojem 

pedagoškem delu z učenci (M = 3,30) kot preostale strokovne delavke z znanstvenim 

magisterijem (M = 4,00), z drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe (M = 4,29), s prvo 

bolonjsko stopnjo izobrazbe (M = 3,88), z visokošolsko strokovno izobrazbo po starem 

programu za PV (M = 3,95), z višješolsko izobrazbo po starem programu za vzgojitelja 

predšolskih otrok (M = 3,65) ter s srednješolsko izobrazbo, ki ima tudi najvišjo 

povprečno vrednost (M = 4,40). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,759 ; g6 = 2; g2 = 150;  

= 0,111) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da so razlike med stopnjo 

izobrazbe strokovnih delavk in njihovo zaznavo prednosti timskega dela na trditev 

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v odnosih znotraj tima 

statistično pomembne (F = 2,444; g = 6; p = 0,028). HSD Turkey test je pokazal, da 

razlike med skupinami niso statistično pomembne. Podatkov ne morem posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko povem, da so strokovne delavke z visokošolsko 

univerzitetno izobrazbo po starem programu v povprečju manjkrat zaznale boljšo 

sposobnost obvladovanja svojih čustev in napetosti v odnosih znotraj tima (M = 3,24) 

kot prednost timskega dela v primerjavi s preostalimi strokovnimi delavkami z 

znanstvenim magisterijem (M = 4,00), z drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe (M = 4,14), 

s prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe (M = 3,88), z visokošolsko strokovno izobrazbo po 
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starem programu za PV (M = 3,81), z višješolsko izobrazbo po starem programu za 

vzgojitelja predšolskih otrok (M = 3,75) ter s srednješolsko izobrazbo (M = 4,00). 

Vse druge trditve o zaznavi prednosti timskega dela se statistično nepomembno 

povezujejo s stopnjo izobrazbe, zaradi česar ovržem hipotezo 8. Izmed vseh prednosti 

timskega dela sem lahko na osnovno množico posplošila le eno, za preostale sem 

izpostavila le povprečne vrednosti za vzorec. Stopnja izobrazbe torej, razen na 

prednost Večja pripadnosti kolektivu, ne vpliva na zaznavo prednosti lastnega 

timskega dela.  

8.4. Zaznavanje učinkovitost lastnega timskega dela  

Učinkovitost timskega dela se nanaša na samostojno in subjektivno zaznavo 

posamezne strokovne delavke o učinkovitosti lastnega timskega dela. Zanimalo me je, 

kako učinkovitost svojega timskega dela zaznavajo strokovne delavke v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju ter ali se v tej zaznavi vzgojiteljice in učiteljice med 

seboj razlikujejo.  

 
Graf 15: Prikaz zaznave učinkovitosti lastnega timskega dela strokovnih delavk 

Rezultati se med vzgojiteljicami in učiteljicami v večji meri ne razlikujejo, na to nakazuje 

tudi povprečna vrednost, ki ima pri obeh vrednost 2,68. Več kot polovica strokovnih 

delavk (68,9 %) meni, da je njihovo timsko delo zelo učinkovito, manjša tretjina (28,1 

%) meni, da je delno učinkovito, ter 3 % strokovnih delavk meni, da je njihovo timsko 

delo neučinkovito.  

Svoje odgovore so strokovne delavke tudi utemeljile in največkrat izpostavile, da  

pomembno k učinkovitosti pripomorejo sodelovanje, izmenjava informacij in idej, 

dopolnjevanje med seboj, nudenje pomoči, redno sestankovanje, razdelitev 

opravil/nalog, komuniciranje, evalviranje in zagotavljanje povratnih informacij, 
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prilagajanje, utečenost, sprotno delo, podpora, spoštovanje, poslušanje ter tudi 

ujemanje na osebni ravni.  

Kot težave pri timskem delu in posledično kot vzroke za neučinkovito ali delno 

učinkovito timsko delo so strokovne delavke največkrat izpostavile neujemanje s 

sodelavci zaradi raznolikih pogledov ali nekompatibilnih osebnosti, temu po pogostosti 

navedb sledijo: pomanjkanje časa,  slaba organizacija, vsiljevanje mnenja drugih 

članov tima ter preobsežna administracija.  

S hipotezo 4 sem predvidevala, da se razvitost spretnosti timskega dela statistično 

pomembno in pozitivno povezuje z zaznavanjem večje učinkovitosti tima. Torej da bolj 

kot imajo strokovne delavke razvite spretnosti timskega dela, večjo učinkovitost 

svojega tima zaznavajo. Za preverjanje povezanosti sem uporabila Pearsonov 

korelacijski koeficient (r), ki nakazuje kako močna je povezanost med strokovnimi 

delavkami, ki delo svojega tima ocenjujejo kot delno učinkovito ali neučinkovito ter 

strokovnimi delavkami, ki ga ocenjujejo kot zelo učinkovito in njihovo oceno lastnih 

spretnosti timskega dela. Poleg je podana še raven statistične pomembnosti (p) in 

numerus enot (N), za katere je izračunan koeficient. Vsem statistično pomembnim 

korelacijskim koeficientom so dodane oznake v obliki ene ali dveh zvezdic, ki nam 

povedo, na kateri stopnji je korelacija statistično značilna. Vse vrednosti ter koeficienti 

povezanosti med oceno učinkovitosti lastnega timskega dela in zaznavo prednosti 

timskega dela so prikazane v tabeli 7. 

Hipotezo 4 tako selektivno potrdim, saj se 14 od 20 trditev o razvitih spretnostih 

timskega dela statistično pomembno in pozitivno povezuje z zaznavanjem večje 

učinkovitosti lastnega tima. Bolje kot strokovne delavke ocenjujejo razvitost svojih 

spretnosti timskega dela, večjo učinkovitost svojega tima zaznavajo. Rezultat se 

povezuje z oceno razvitosti spretnosti, saj strokovne delavke zaznavajo svoje 

spretnosti timskega dela nad povprečjem, prav tako več kot polovica (N = 115) 

strokovnih delavk navaja delovanje svojega tima kot zelo učinkovito.  

Tabela 7: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta za povezavo med posamezno razvitostjo spretnosti 

timskega dela in zaznavo učinkovitosti tima 

Spretnosti timskega dela    U 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. r  ,108 

p (2-tailed) ,166 

N 167 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. r  ,219** 

p (2-tailed) ,004 

N 167 

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor. r  ,359** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. r  ,038 

p (2-tailed) ,629 

N 167 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem. r  ,363** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

r  ,032 
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Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v timu. p (2-tailed) ,683 

N 167 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim 

okoliščinam. 

r  ,214** 

p (2-tailed) ,005 

N 167 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej. r  ,258** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. r  ,223** 

p (2-tailed) ,004 

N 167 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile primerne 

za vse. 

r  ,262** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. r  ,218** 

p (2-tailed) ,005 

N 167 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih spoznanj. r  ,142 

p (2-tailed) ,066 

N 167 

Ostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. r  ,254** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi 

v timu. 

r  ,070 

p (2-tailed) ,365 

N 167 

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov tima. r  ,198* 

p (2-tailed) ,010 

N 167 

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela. r  ,118 

p (2-tailed) ,128 

N 167 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazi/a njihovo delo in/ali da se mi zdijo 

njihove ideje dobre. 

r  ,278** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu da se po potrebi prilagajam 

drugim. 

r  ,261** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Ostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej. r  ,262** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih —  tudi nasprotujočih si —  mnenj. r  ,158* 

p (2-tailed) ,041 

N 167 

*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.05 (2-tailed).   

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.01 (2-tailed). 

 

S hipotezo 6 sem predvidevala, da se zaznava prednosti lastnega timskega dela 

statistično pomembno in pozitivno povezuje z zaznavanjem večje učinkovitosti tima. 

Bolje kot strokovne delavke zaznavajo prednosti svojega timskega dela, večjo 

učinkovitost svojega tima zaznavajo. Za preverjanje povezanosti sem uporabila 

Pearsonov korelacijski koeficient (r), ki nakazuje kako močna je povezanost med 

strokovnimi delavkami, ki delo svojega tima ocenjujejo kot delno učinkovito ali 

neučinkovito ter strokovnimi delavkami, ki ga ocenjujejo kot zelo učinkovito in njihovo 
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zaznavo prednosti lastnega timskega dela. Poleg je podana še raven statistične 

pomembnosti (p) in numerus enot (N), za katere je izračunan koeficient. Vsem 

statistično pomembnim korelacijskim koeficientom so dodane oznake v obliki ene ali 

dveh zvezdic, ki nam povejo, na kateri stopnji je korelacija statistično pomembna.  Vse 

vrednosti ter povezanosti med oceno učinkovitosti lastnega timskega dela  in zaznavo 

prednosti lastnega timskega dela so prikazane v tabeli 8.   

Hipotezo 6 torej potrdim, saj se kar 34 od 35 prednosti timskega dela statistično 

pomembno in pozitivno povezuje z zaznavanjem večje učinkovitosti tima. 

Iz tabele 8 lahko razberemo, da strokovne delavke zaznavajo vse prednosti z 

zaznavanje večje učinkovitosti lastnega tima razen osebnostnega razvoja. Največjo 

jakost povezave dosegajo prednosti: bolj učinkovito načrtovanje pedagoškega dela, 

boljša razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in šibka področja članov 

tima, didaktično bolj razgiban pouk, ter takojšnja individualna pomoč učencem ob 

težavah. 

 

  



71 
 

Tabela 8: Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta za povezavo med posamezno zaznavo prednosti 

timskega dela in zaznavo učinkovitosti tima (U = učinkovitost) 

Prednosti timskega dela U 

Več diferenciranega poučevanja. r ,195* 

p (2-tailed) ,012 

N 167 

Objektivnejše vrednotenje znanja učencev. r ,319** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Hitrejše povratne informacije učencem. r ,196* 

p (2-tailed) ,011 

N 167 

Didaktično bolj razgiban pouk. r ,346** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Vsebinsko bolj pester pouk. r ,302** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Takojšnja individualna pomoč učencem ob težavah. r ,322** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Učenci so deležni pogostejšega zgleda različnih vidikov medsebojne 

komunikacije. 

r ,241** 

p (2-tailed) ,002 

N 167 

Večja motiviranost učencev za šolsko delo. r ,216** 

p (2-tailed) ,005 

N 167 

Lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti. r ,214** 

p (2-tailed) ,005 

N 167 

Boljše poznavanje individualnih značilnosti in posebnosti otrok. r ,244** 

p (2-tailed) ,002 

N 167 

Bolj kakovostno znanje učencev v primerjavi z individualnim poučevanjem. r ,175* 

p (2-tailed) ,024 

N 167 

Bolj učinkovito načrtovanje pedagoškega dela. r ,450** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela. r ,232** 

p (2-tailed) ,003 

N 167 

Hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. r ,323** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Boljša razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in šibka področja 

članov tima. 

r ,410** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Večja razbremenitev pri pedagoškem delu. r ,254** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Boljša delitev odgovornosti med pedagoške delavce. r ,222** 

p (2-tailed) ,004 

N 167 

r ,247** 
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Manj strokovnih napak pri pedagoškem delu. p (2-tailed) ,001 

N 167 

Pogostejše inoviranje pedagoškega dela. r ,291** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Učinkovita izmenjava informacij ter izkušenj med pedagoškimi delavci. r ,320** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Medsebojno dopolnjevanje učiteljev o načinih poučevanja, didaktičnih pristopih in 

oblikah dela. 

r ,269** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Razvijanje zaupanja med pedagoškimi delavci. r ,312** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Bolj odprta komunikacija v kolektivu. r ,232** 

p (2-tailed) ,003 

N 167 

Osebnostni razvoj pedagoških delavcev. r ,133 

p (2-tailed) ,087 

N 167 

Strokovni razvoj pedagoških delavcev r ,158* 

p (2-tailed) ,041 

N 167 

Večja delovna motivacija. r ,245** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Večje samozaupanje in samozavest pedagoških delavcev. r ,261** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Uspešnejše reševanje vzgojnih problemov. r ,299** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Manj težav z nadomeščanjem odsotnih delavcev, saj imajo člani tima vpogled v 

skupaj načrtovane aktivnosti. 

r ,288** 

p (2-tailed) ,000 

N 167 

Večja poklicna pripadnost. r ,253** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Večja pripadnost kolektivu. r ,248** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Večja sposobnost obvladovati lastna čustva in napetosti pri svojem pedagoškem 

delu z učenci. 

r ,197* 

p (2-tailed) ,011 

N 167 

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v odnosih znotraj tima. r ,200** 

p (2-tailed) ,010 

N 167 

Večja čustvena varnost. r ,247** 

p (2-tailed) ,001 

N 167 

Razvijanje sodelovalne kulture na šoli. r ,193* 

p (2-tailed) ,012 

N 167 

*. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.05 (2-tailed).   

**. Korelacija je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0.01 (2-tailed). 
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8.5. Vodstvo šole in spodbujanje timskega dela  

V teoretičnem delu sem izpostavila, da z razvijanjem in spodbujanjem timskega dela 

zaposlenih na šoli lahko vzpostavimo dobro sodelovalno kulturo. Pri tem pa ima glavno 

vlogo vodstvo šole. Zanimalo me je, v kakšni meri strokovne delavke v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju menijo, da njihovo vodstvo spodbuja in podpira timsko delo 

strokovnih delavk.  

 
Graf 16: Prikaz spodbude vodstva šole za timsko delo 

Strokovne delavke so svoje odgovore tudi vsebinsko utemeljile in izpostavile, da 

vodstvo spodbuja timsko delo največkrat z organizacijo rednih sestankov in srečanj,  

da ima dober posluh za svoje zaposlene, da zahteva redna oddajanja evalvacij in 

poročil, da vodstvo samo večkratno opozarjanja o pomenu in dobri praksi timskega 

dela ter sodelovanja, da podpira svoje zaposlene z nudenjem pomoči, s pohvalami, z 

dajanjem skupnih nalog in zadolžitev, s popolno avtonomijo in zaupanjem v strokovne 

delavke, saj same vedo, da je tako treba delati. Prav tako spodbuja timsko delo z 

organizacijo izobraževanj na to temo, potem s tem, da je timsko delo vizija in edini 

način dela na šoli, da omogoča termine za timsko delo posameznih aktivov in timov, 

da se tudi soudeleži teh sestankov, da ohranja dobre time, da podpira tudi neformalna 

druženja, t. i. »team building«, da določi vodje aktivov, ki nato skrbijo za izvajanje 

timskega dela, ter da imajo strokovni delavci v urniku že določeno uro za timsko delo 

s svojim timom. Nekaj strokovnih delavk je izpostavilo tudi, da se vodstvo ne zanima 

preveč, ali zaposleni sodelujejo med seboj, dokler je delo opravljeno. Nekatere pa so 

izpostavile, da ima zelo pozitiven odnos ima vodstvo do spodbujanja dobrih odnosov 

med pedagoškimi delavci ter da so zato res boljši rezultati. Mnenja se razlikujejo, a 

večina anketirank timsko delo ceni in meni, da so pomembne tako kratkotrajne 

prednosti pri vsakodnevnem timskem delu, kot tudi dolgoročne prednosti, kot so znanje 

učencev, kakovost  pedagoškega dela  in ugled šole.  

 

  

4,20%

26,30%

69,50%

Spodbujanje timskega dela v šoli

ne spodbuja delno spodbuja zelo spodbuja
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9. Pregled hipotez  

H1: Pogostejše izvajanje etap timskega dela se statistično pomembno in pozitivno 

povezuje z razvitostjo spretnosti timskega dela.  

Hipotezo 1 selektivno potrdim za izbrane spretnosti timskega dela (tabela 9)  

kljukica označuje statistično pomembno povezanost v povezavi z pogostejšim 

izvajanjem posameznih etap timskega dela. 

Tabela 9: Prikaz potrditve ali zavrnitve spretnosti timskega dela v povezavi s pogostostjo izvajanja določene etape 

timskega dela (TN = timsko načrtovanje, TI = timsko izvajanje, TE = timska evalvacija) 

Spretnosti timskega dela  TN TI TE 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. ✓  ✓ 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. ✓ ✓ ✓ 

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor. ✓ ✓ ✓ 

Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. ✓ ✓ ✓ 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem. ✓ ✓ ✓ 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v timu.    

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim 

okoliščinam. 

 ✓  

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej. ✓ ✓ ✓ 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. ✓ ✓ ✓ 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile primerne 

za vse. 

✓ ✓ ✓ 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. ✓ ✓ ✓ 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih spoznanj. ✓ ✓  

Ostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. ✓ ✓  

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi 

v timu. 

   

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov tima. ✓ ✓ ✓ 

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela.    

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazi/a njihovo delo in/ali da se mi zdijo 

njihove ideje dobre. 

 ✓ ✓ 

V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu da se po potrebi prilagajam 

drugim. 

✓  ✓ 

Ostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej.    

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih —  tudi nasprotujočih si —  mnenj.  ✓  

 

H2: Razvitost spretnosti timskega dela se statistično pomembno in pozitivno povezuje 

z delovno dobo strokovnih delavk; bolj izkušene strokovne delavke bodo imele bolj 

razvite spretnosti timskega dela.  

Hipotezo 2 zavrnem, saj se pri nobeni spretnosti ni pojavila statistično 

pomembna povezanost med delovno dobo strokovnih delavk in boljšo 

razvitostjo spretnosti timskega dela. 
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H3: Med učiteljicami in učiteljicami ali vzgojiteljicami kot drugimi strokovnimi delavkami, 

ki delajo v prvem razredu OŠ, ni statistično pomembnih razlik v stopnji razvitosti 

spretnosti timskega dela. 

Statistično pomembna razlika se je med učiteljicami v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju in vzgojiteljicami predšolskih otrok, ki delajo v prvem razredu OŠ, pojavila le 

pri trditvi Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. Trdim, da 

vzgojiteljice, ki delajo v prvem razredu OŠ bolje spremljajo delo drugih članov tima in 

se zanimajo za njihove ideje kot učiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Hipotezo 3 v primeru zgoraj navedene spretnosti (selektivno) zavrnem gledano 

v celoti pa potrdim, saj se v primeru vseh ostalih spretnosti timskega dela niso 

pojavile statistično pomembne razlike med učiteljicami in vzgojiteljicami v stopnji 

razvitosti spretnosti timskega dela. 

H4: Razvitost spretnosti timskega dela se statistično pomembno in pozitivno povezuje 

z zaznavanjem večje učinkovitosti tima.  

Hipotezo 4 gledano v celoti  potrdim, saj se  14 od 20 trditev o razvitosti 

spretnosti timskega dela statistično pomembno in pozitivno povezuje z 

zaznavanjem večje učinkovitosti tima. Hipotezo 4 pa zavrnem v primeru slednjih 

spretnosti:   

 Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 

 Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. 

 Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v 

timu. 

 Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih 

spoznanj. 

 Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali 

odnosi v timu. 

 Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela. 

H5: Pogostejše izvajanje etap timskega dela se statistično pomembno in pozitivno 

povezuje z zaznavo prednosti timskega dela. 

Hipotezo 5  gledano v celoti potrdim za večino prednosti timskega dela (tabela 

10) v povezavi s pogostejšim izvajanjem etap timskega dela. 

Tabela 10: Prikaz potrditve ali zavrnitve prednosti timskega dela v povezavi s pogostostjo izvajanja določene etape 

timskega dela (TN = timsko načrtovanje, TI = timsko izvajanje, TE = timska evalvacija) 

Prednosti timskega dela  TN TI TE 

Več diferenciranega poučevanja. ✓ ✓ ✓ 

Objektivnejše vrednotenje znanja učencev. ✓ ✓ ✓ 

Hitrejše povratne informacije učencem. ✓ ✓ ✓ 

Didaktično bolj razgiban pouk. ✓ ✓ ✓ 

Vsebinsko bolj pester pouk. ✓ ✓ ✓ 

Takojšnja individualna pomoč učencem ob težavah. ✓ ✓ ✓ 
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Učenci so deležni pogostejšega zgleda različnih vidikov medsebojne 

komunikacije. 
✓ ✓  

Večja motiviranost učencev za šolsko delo. ✓ ✓ ✓ 

Lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti. ✓ ✓ ✓ 

Boljše poznavanje individualnih značilnosti in posebnosti otrok. ✓ ✓ ✓ 

Bolj kakovostno znanje učencev v primerjavi z individualnim poučevanjem. ✓ ✓ ✓ 

Bolj učinkovito načrtovanje pedagoškega dela. ✓ ✓ ✓ 

Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela. ✓ ✓ ✓ 

Hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. ✓ ✓ ✓ 

Boljša razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in šibka področja 

članov tima. 
✓ ✓ ✓ 

Večja razbremenitev pri pedagoškem delu. ✓  ✓ 

Boljša delitev odgovornosti med pedagoške delavce. ✓  ✓ 

Manj strokovnih napak pri pedagoškem delu. ✓  ✓ 

Pogostejše inoviranje pedagoškega dela. ✓  ✓ 

Učinkovita izmenjava informacij ter izkušenj med pedagoškimi delavci ✓  ✓ 

Medsebojno dopolnjevanje učiteljev o načinih poučevanja, didaktičnih pristopih 

in oblikah dela. 
✓  ✓ 

Razvijanje zaupanja med pedagoškimi delavci. ✓   

Bolj odprta komunikacija v kolektivu. ✓  ✓ 

Osebnostni razvoj pedagoških delavcev.    

Strokovni razvoj pedagoških delavcev ✓  ✓ 

Večja delovna motivacija.   ✓ 

Večje samozaupanje in samozavest pedagoških delavcev. ✓  ✓ 

Uspešnejše reševanje vzgojnih problemov. ✓ ✓ ✓ 

Manj težav z nadomeščanjem odsotnih delavcev, saj imajo člani tima vpogled 

v skupaj načrtovane aktivnosti. 
✓ ✓ ✓ 

Večja poklicna pripadnost.   ✓ 

Večja pripadnost kolektivu.   ✓ 

Večja sposobnost obvladovati lastna čustva in napetosti pri svojem 

pedagoškem delu z učenci. 
✓  ✓ 

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v odnosih znotraj tima. ✓  ✓ 

Večja čustvena varnost. ✓  ✓ 

Razvijanje sodelovalne kulture na šoli.    

 

H6: Zaznavanje prednosti timskega dela se statistično pomembno in pozitivno 

povezuje z zaznavo učinkovitosti timskega dela.  

Hipotezo 6 potrdim, saj se kar 34 od 35 zaznanih prednosti timskega dela 

statistično pomembno in pozitivno povezuje z zaznavanjem večje učinkovitosti 

tima. Statistično nepomembna povezanost je le pri prednosti: Osebnostni razvoj 

pedagoških delavcev, zato hipotezo v primeru te prednosti zavrnem. 

H7: Strokovne delavke v prvih razredih OŠ se v spretnostih timskega dela statistično 

pomembno razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe.  



77 
 

Statistično pomembna razlika, se je med strokovnimi delavkami v prvih razredih 

OŠ pojavila le pri trditvah: Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe ter Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje.  

Hipotezo 7 torej lahko selektivno potrdim, gledano v celoti pa zavrnem, saj se, 

razen pri prej navedenih dveh spretnostih, niso pojavile statistično pomembne 

razlike med strokovnimi delavkami v prvih razredih OŠ v razvitosti spretnosti 

timskega dela glede na stopnjo izobrazbe. 

H8: Strokovne delavke v prvih razredih OŠ se v zaznavanju prednosti timskega dela 

statistično pomembno razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe. 

Statistično pomembna razlika se je med strokovnimi delavkami v prvih razredih 

OŠ pojavila le pri trditvah: Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela, Hitrejše 

doseganje zastavljenih ciljev, Večja pripadnost kolektivu, Večja sposobnost 

obvladovati lastna čustva in napetosti pri svojem pedagoškem delu z učenci ter 

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v odnosih znotraj tima. 

Hipotezo 8 torej lahko selektivno potrdim v primeru prej navedenih trditev. 

Gledano v celoti pa zavrnem, saj se pri večini trditev niso pojavile statistično 

pomembne razlike med strokovnimi delavkami v prvih razredih OŠ v zaznavanju 

prednosti timskega dela glede na stopnjo izobrazbe. 

H9: Vzgojiteljice in učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se glede na 

delovno mesto statistično pomembno ne razlikujejo v pogostosti izvajanja etap 

timskega dela.   

Razlike med pogostostjo timskega načrtovanja in timske evalvacije glede na 

delovno mesto niso statistično pomembne, hipotezo v tem primeru zavržem. 

Med pogostostjo timskega poučevanja in delovnega mesta, pa se pojavi manjša 

statistično pomembna razlika, zato Hipotezo H9 v primeru timskega izvajanja 

potrdim.  
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10. Zaključki 

V magistrskem delu proučujem področje timskega dela v vzgoji in izobraževanju. 

Pedagoški timi so v praksi lahko sestavljeni iz pedagoških delavcev z različnimi 

strokovnimi znanji, med seboj pa se lahko razlikujejo glede na obseg in obliko dela. 

Moja proučevana ciljna skupina so bili timi, ki so sestavljeni iz učiteljic prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja ter vzgojiteljic v prvem razredu osnovne šole. S pričetkom 

devetletne osnovne šole se je namreč v prvih razredih vpeljalo zakonsko določeno 

sodelovanje vzgojiteljice in razredne učiteljice, kar pomeni, da obe strokovni delavki 

vsak dan timsko delo konkretno izvajata. Osrediščila sem se na raziskovanje 

povezanosti spretnosti timskega dela in zaznav prednosti timskega dela ter 

učinkovitosti timskega dela.  

V magistrskem delu sem želela ugotoviti, kako pogosto strokovne delavke v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju izvajajo posamezne etape timskega dela. Ugotovila 

sem, da etapo timskega poučevanja največkrat izvajajo vsakodnevno (53,9 %), etapo 

timskega načrtovanja enkrat tedensko (55,7 %), etapo timske evalvacije pa prav tako 

enkrat tedensko (43,7 %). Med odgovori vzgojiteljic in učiteljic v pogostosti izvajanja 

posameznih etap timskega dela ni statistično pomembnih razlik. To nam pove, da so 

strokovne delavke v prvem triletju torej sodelujejo in izpolnjujejo določbe 119. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) o delovni 

obveznosti. Na meji statistične pomembnosti se pokaže le razlika med vzgojiteljicami 

in učiteljicami v pogostosti timskega poučevanja. To si lahko, glede na razmerje 

anketirank 1:2, razlagamo tako, da večina učiteljic ne poučuje v prvem razredu in se 

zato redkeje timsko poučujejo.  

V okviru raziskovanja pogostosti timskega načrtovanja, timskega poučevanja oz. 

izvajanja in timskega evalviranja sem želela raziskati tudi povezanost izvajanja etap 

timskega dela z razvitostjo spretnosti timskega dela strokovnih delavk. S H1 sem 

predvidevala, da strokovne delavke, ki pogosteje izvajajo etape timskega dela, višje  

ocenjujejo razvitost svojih spretnosti timskega dela. Več kot polovica spretnosti se 

statistično pomembno povezuje z razvojem spretnosti timskega dela, kar pomeni, da 

izvajanje timskega dela res pripomore k razvoju le-teh in obratno. Hipoteze H1 pa ne 

morem v celoti potrditi; od vseh spretnosti se ena četrtina navedenih spretnosti s 

pogostostjo izvajanja etap statistično pomembno ne povezuje. Spretnosti spremljanja 

in analiziranja lastnega doživljanja in odnosov z drugimi člani ter seznanjenost s 

strokovno literaturo o timskem delu nista statistično pomembno povezani s pogostostjo 

izvajanja niti ene etape timskega dela. 

 

S H2 sem želela preveriti, ali imajo izkušenejše strokovne delavke bolje razvite 

spretnosti timskega dela kot pa neizkušene oz. manj izkušene. Hipotezo H2 sem 

zavrnila in trdim, da daljša delovna doba ne pomeni tudi bolj razvitih spretnosti 

timskega dela. Dobljeni rezultat lahko interpretiram v dveh smereh: strokovne delavke 

z daljšo delovno dobo lahko niso dovolj izvajale timskega dela ali pa se je proces 
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razvijanja spretnosti timskega dela na neki s stopnji ustavil, ker mislijo, da je njihovo 

timsko delo odlično ter že utečeno in zato v svojih spretnostih več ne napredujejo.   

Želela sem izvedeti tudi ali se med učiteljicami in vzgojiteljicami pojavljajo razlike pri 

razvitosti spretnosti timskega dela. V hipotezi H3 razlik nisem predvidevala. Med 

učiteljicami in vzgojiteljicami nisem ugotovila statistično pomembnih razlik, zato 

hipotezo potrjujem. Pri vseh trditvah, razen pri eni, nisem ugotovila statistično 

pomembnih razlik. Vzgojiteljice, ki delajo v prvem razredu OŠ bolje spremljajo delo 

drugih članov tima in se zanimajo za njihove ideje kot učiteljice prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Sklepam, da imajo tako vzgojiteljice kot učiteljice ob svojem 

delu dovolj priložnosti za razvoj spretnosti timskega dela in jih, glede na rezultate, tudi 

uspešno razvijajo. Morda, predvidevam, vzgojiteljice bolje spremljajo delo učiteljic 

zato, ker se ne počutijo tako kompetentne učiteljicam na pri pripravi vsebine za učne 

ure. Vsekakor bi bilo vredno bolj poglobljeno raziskati.   

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali se strokovne delavke, ki so delale ali še delajo v 

prvem razredu osnovne šole, statistično pomembno razlikujejo v spretnostih timskega 

dela glede na izobrazbo. S hipotezo H7 sem te razlike predvidevala. Zaradi premalo 

statistično pomembnih razlik omenjeno hipotezo zavrnem. Izobrazba strokovnih 

delavk, ki so ali še poučujejo v prvem razredu, ne vpliva na razvoj spretnosti timskega 

dela. Rezultati pa so pokazali tudi nekaj statistično pomembnih razlik, zato lahko za te 

trdim, da strokovne delavke z drugo bolonjsko stopnjo na srečanjih tima večkrat podajo 

kritične, vendar smiselne pripombe kot strokovne delavke s prvo bolonjsko stopnjo 

Predvidevam, da se drugo bolonjsko stopnjo počutijo bolj samozavestne glede na  

svoje strokovno znanje. Pokazala se je še ena statistično pomembna razlika, a to lahko 

to trdim le za vzorec, da so strokovne delavke z drugo bolonjsko stopnjo večkrat dajale 

predloge, mnenja in ideje kot strokovne delavke z visokošolsko strokovno izobrazbo. 

Zanimalo me je tudi, kako strokovne delavke zaznavajo prednosti timskega dela in  

katere od njih so v praksi najpogosteje zaznane. Strokovne delavke so največkrat 

izbrale za prednost timskega dela učinkovito izmenjavo informacij in izkušenj med 

pedagoškimi delavci. Prav vsi avtorji (Buckley, 2000; Maddux, 1996; Arcaro, 1995; 

Wheelan, 1999; Mickan in Rodger 2000 in drugi), katerih literaturo sem pregledala, 

izpostavljajo dobro komunikacijo v sam vrh značilnosti učinkovitih timov. Izmenjava 

izkušenj ter informacij pa je bistvo timskega dela, saj s predajanjem znanja strokovne 

delavke pripomorejo k boljšemu procesu dela (Murphy in Menter, 2016). Poleg 

učinkovite izmenjave informacij in izkušenj, so strokovne delavke kot prednosti večkrat 

zaznale prednosti boljšo razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in šibka 

področja članov tima, medsebojno dopolnjevanje učiteljev ter didaktično bolj razgiban 

pouk. Najmanj pa so kot prednosti timskega dela zaznale večjo čustveno varnost ter 

boljšo sposobnost obvladovanja svojih čustev in napetosti v odnosih znotraj tima. 

Glede na rezultate lahko sklepam, da strokovne delavke kot bolj izrazite zaznavajo 

tiste prednosti, pri katerih so v kontaktu z drugimi strokovnimi delavkami ali z učenci, 

kot pa tiste, pri katerih morajo analizirati svoja osebna čustva in občutja.  
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S H8 sem predvidevala, da se strokovne delavke, ki so delale ali še delajo v prvem 

razredu osnovne šole, statistično pomembno razlikujejo v zaznavi prednosti timskega 

dela glede na svojo izobrazbo. Hipotezo H8 na podlagi dobljenih rezultatov gledano v 

celoti zavračam, saj smo v premalo primerih dokazali statistično pomembne razlike. 

Rada pa bi izpostavila razliko, ki jo lahko trdim le za vzorec, da so strokovne delavke 

z visokošolsko univerzitetno izobrazbo po starem programu v povprečju manjkrat 

zaznale boljšo sposobnost obvladovanja svojih čustev in napetosti v odnosih znotraj 

tima kot vse preostale strokovne delavke. Ob tem se mi poraja vprašanje, saj je bila ta 

ista prednost tudi najredkeje zaznana, ali si strokovne delavke sploh dovolijo zaznavo 

lastnih čustev in jih sprejmejo ali jih zanemarijo, ker bi mislile, da jih samo ovirajo. 

Raziskala sem tudi povezanost med pogostejšim izvajanjem etap timskega dela ter 

boljšo zaznavo prednosti timskega dela pri strokovnih delavkah (H5). S H5 sem 

predvidevala, da strokovne delavke, ki pogosteje izvajajo etape timskega dela, bolje 

zaznavajo prednosti timskega dela. Hipoteze v celoti ne morem potrditi, lahko jo 

potrdim zgolj v primeru posamezne prednosti timskega dela v povezavi s pogostostjo 

izvajanja etap timskega dela. Najmanj statistično pomembnih povezav je pri etapi 

timskega poučevanja, etapa timske evalvacije pa ima eno statistično povezavo več kot 

etapa timskega načrtovanja. Nobene statistično pomembne povezave med 

pogostostjo izvajanja katerekoli etape timskega dela in zaznavo prednosti timskega 

dela nimata prednosti osebnostni razvoj strokovnih delavcev ter razvijanje sodelovalne 

kulture na šoli.  

Ugotovila sem tudi, da velika večina strokovnih delavk, tako učiteljic kot vzgojiteljic, 

ocenjuje svoje timsko delo kot zelo učinkovito. Da je njihovo timsko delo neučinkovito 

delo, je izpostavilo le nekaj posameznic, ki so največkrat to utemeljile s preveč 

raznolikimi pogledi, nekompatibilnostjo, pomanjkanjem časa in slabo organizacijo. S 

H4 sem predvidevala, da strokovne delavke z bolj razvitimi spretnostmi zaznavajo tudi 

večjo učinkovitost svojega timskega dela. Hipotezo 4 potrjujem, saj se 14 od 20 trditev 

o razvitosti spretnosti timskega dela statistično pozitivno povezuje z zaznavanjem 

večje učinkovitosti tima. Strokovne delavke, ki imajo dobro razvite spretnosti timskega 

dela (izpolnjevanje dogovorov, spremljanje dela, pomoč članom pri izpeljavi, 

sproščeno izražanje opažanj ter dajanje različnih mnenj in predlogov), bolje zaznavajo 

učinkovitost svojega timskega dela. Trdim, da spretnosti timskega dela pripomorejo k 

doseganju učinkovitosti timskega dela, saj smo ugotovili močno povezanost in visoko 

stopnjo statistične pomembnosti. 

S H6 sem predvidevala, da strokovne delavke, ki v večji meri zaznavajo prednosti 

svojega timskega dela, zaznavajo tudi večjo učinkovitost svojega tima. Hipotezo 

potrjujem in trdim, da bolj kot strokovne delavke zaznavajo prednosti svojega timskega 

dela, večjo učinkovitost svojega tima zaznavajo in obratno. Zaznane prednosti 

timskega dela se nanašajo na učence, učitelje in na šolo kot institucijo. Menim, da so 

dobljeni rezultati zelo pozitivni in da dokazujejo, da se timsko delo učiteljev odraža  na 

učencih in navsezadnje tudi prispeva k celostni podobi šole in h kakovosti 

izobraževanja.  
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Ugotovila sem tudi, da več kot polovica anketiranih strokovnih delavk meni, da jih 

vodstvo spodbuja k izvajanju timskega dela. To stori največkrat z organizacijo rednih 

sestankov in s poslušanjem potreb zaposlenih. Aktivno poslušanje je najpomembnejša 

spretnost znotraj sporazumevalnih spretnosti uspešnih timov (S. E. Brock, McAliney, 

Ma in Sen 2017), katero mora vodstvo še posebej razviti in z vključevanjem sebe v 

šolsko sodelovalno okolje, podpreti in pomagati zaposlenim pedagoškim delavcem 

(Sparks, 2013). Spodbujanje timskega dela predstavlja možnost napredka pri 

osvajanju vzgojno-izobraževalnih potreb. S timskim delom se zmanjša razlika med 

teorijo in prakso pedagoškega dela, izboljša evalvacija poučevanja v razredu in razvije 

kvalitetnejše znanje tako učiteljev kot učencev (Murphy in Menter, 2016).  

Ob koncu raziskave sem spoznala, da je bil želen obseg podatkov in rezultatov v okviru 

tega magistrskega dela mogoče prevelik in bi se morala osredotočiti na manjše število 

prednosti in spretnosti timskega dela in bolj poglobljeno raziskati le-te. Glede na 

rezultate bi si želela raziskati predvsem pomen timskega dela v osebnostnem razvoju 

strokovnih delavk ter vpliv šolske sodelovalne kulture na vzgojno-izobraževalno delo 

strokovnih delavk.  

V praksi spoznavam, kako pomembno je učenje, poslušanje in sodelovanje. Marsičesa 

ne vem in sem zelo hvaležna, da imam ob sebi sodelavke, ki jih lahko prosim za nasvet. 

Ugotovila sem, da je za dobro sodelovanje potrebna profesionalna in konstruktivna 

komunikacija in nenehno dogovarjanje. Hkrati pa prav vsak posameznik s svojim 

znanjem, predanostjo skupnemu delu, prizadevnostjo po boljšem prispeva h 

kvalitetnejšemu delovanju šole kot celote – moč skupnosti (Fullan, 2010).  

Menim, da je timsko delo v praksi kot pristop pedagoškega dela dobro sprejeto. 

Strokovne delavke se zavedajo pozitivnih lastnosti timskega dela in ga izvajajo, a 

občasno premalo skrbno in premalo pogosto, zlasti to velja za timsko izvajanje. Timsko 

delo je pomemben dejavnik profesionalnega razvoja pedagoških delavcev v pedagoški 

praksi. 
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Vprašalnik zaznave PREDNOSTI, SPRETNOSTI IN UČINKOVITOSTI TIMSKEGA DELA 

 
Pozdravljeni, sem Ana Barle, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in za svojo 
magistrsko nalogo raziskujem, kako imajo strokovni delavci v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 
šole razvite spretnosti timskega dela ter katere prednosti timskega dela zaznavajo pri svojem delu.  
Timsko delo je način opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela, pri katerem skupina pedagoških delavcev kot tim skupaj 
sodeluje ter se hkrati usmerja na isto skupino učencev v okviru posamezne pedagoške dejavnosti.     

Za vprašalnik boste porabili približno 10 minut časa, reševanje je anonimno, vsi zbrani podatki pa bodo 
namenjeni izključno pripravi moje magistrske naloge.  
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.  

Spol:  
a) Moški 

b) Ženski  

 
Delovna doba:  

a) 0–3 leta 

b) 4–10 let 

c) 11–20 let 

d) 21–30 let 

e) več kot 30 let 

 
Izobrazba:  

a) Razredni/-a učitelj/učiteljica 

b) Vzgojitelj/vzgojiteljica 

 
Delovno mesto:  

a) Razredni/-a učitelj/učiteljica 

b) Drugi/-a strokovni/-a delavec/-ka v 1. r 

Dokončana stopnja izobrazbe:  
Razlaga kratic: VPO - vzgojitelj predšolskih otrok, PV - 
predšolska vzgoja, RP - razredni pouk, PRS - poučevanje 
na razredni stopnji. 

a) Srednješolska 

b) Višješolska (star program VPO)  

c) Visokošolska strokovna (star program 

PV) 

d) Visokošolska univerzitetna (star 

program)  

e) Prva bolonjska stopnja PV, RP 

f) Druga bolonjska stopnja PV, RPS  

g) Znanstveni magisterij 

h) Doktorat 

 
Število let poučevanja v prvem razredu 
devetletne OŠ: _______________________ 
 

1. Označite, kako pogosto izvajate posamezne etape timskega dela.  

 

2. Delo našega tima bi ocenil/a (obkrožite): 

a) Neučinkovito 

b) Delno učinkovito 

c) Zelo učinkovito  

Prosim, utemeljite svoje mnenje o (ne)učinkovitosti vašega timskega dela:  

__________________________________________________________________________ 
 

3.  Ali  vodstvo šole spodbuja in podpira vaše  timsko delo?  
a) Ne 

b) Delno 

c) Zelo spodbuja  

Prosim, utemeljite svoj prejšnji odgovor (npr. navedite načine spodbujanje ali razlago za 
nespodbujanje timskega dela). 

________________________________________________________________________

 Nikoli   
Enkrat mesečno na 

ocenjevalno obdobje 
Enkrat 

mesečno 
Enkrat 

tedensko 
Vsak dan 

Timsko načrtovanje      

Timsko poučevanje      

Timska evalvacija      
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4. V šolskem delovnem okolju ste lahko prisotni v več različnih timih. Na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh ne 
zaznam kot prednost timskega dela) do 5 (zaznam kot izrazito prednost timskega dela) izrazite vaše mnenje 
o tem, ali navedene prednosti prepoznate kot doprinos vašega lastnega timskega dela. Na koncu tabele 
prosim dodajte še druge prednosti, ki jih prepoznate pri svojem timskem delu. 

                                                 1     2     3    4    5   

Več diferenciranega poučevanja.       

Objektivnejše vrednotenje znanja učencev.      

Hitrejše povratne informacije učencem.       

Didaktično bolj razgiban pouk.      

Vsebinsko bolj pester pouk.        

Takojšnja individualna pomoč učencem ob težavah.       

Učenci so deležni pogostejšega zgleda različnih vidikov medsebojne 
komunikacije.   

     

Večja motiviranost učencev za šolsko delo.       

Lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti.       

Boljše poznavanje individualnih značilnosti in posebnosti otrok.      

Bolj kakovostno znanje učencev v primerjavi z individualnim poučevanjem.      

Bolj učinkovito načrtovanje pedagoškega dela.       

Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega dela.      

Hitrejše doseganje zastavljenih ciljev.        

Boljša razdelitev nalog in pedagoškega dela glede na močna in šibka področja 
članov tima. 

     

Večja razbremenitev pri delu.      

Boljša delitev odgovornosti med pedagoške delavce.      

Manj strokovnih napak.      

Pogostejše inoviranje pedagoškega dela.      

Učinkovita izmenjava informacij in izkušenj med pedagoškimi delavci.      

Medsebojno dopolnjevanje učiteljev o načinih poučevanja, didaktičnih pristopih in 
oblikah dela. 

     

Razvijanje zaupanja med pedagoškimi delavci.       

Bolj odprta komunikacija v kolektivu.       

Osebnostni razvoj pedagoških delavcev.      

Strokovni razvoj pedagoških delavcev.      

Večja delovna motivacija.      

Večje samozaupanje in samozavest pedagoških delavcev.      

Uspešnejše reševanje vzgojnih problemov.      

Manj težav z nadomeščanjem odsotnih delavcev, saj imajo člani tima vpogled v 
skupaj načrtovane aktivnosti. 

     

Večja poklicna pripadnost.      

Večja pripadnost kolektivu.       

Večja sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti pri svojem pedagoškem 
delu z učenci. 

     

Boljša sposobnost obvladovati svoja čustva in napetosti v odnosih znotraj tima.      

Večja čustvena varnost.       

Razvijanje sodelovalne kulture na šoli.       

Drugo (dopišite):        
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5. Pri timskem delu se srečujemo z raznolikim vedenjem in odzivanjem članov tima. Pri vsakem od spodaj 
navedenih opisov vedenja iskreno in čim bolj natančno ocenite od 1 (nikoli) do 5 (vedno), kako 
pogosto veljajo spodnje trditve za vas v situacijah vašega timskega dela. 

                                    1        2         3       4       5              

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe.      

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje.      

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor.      

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje.      

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem.      

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v 
timu. 

     

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim 
okoliščinam. 

     

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev 
svojih idej. 

     

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo.      

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile 
primerne za vse. 

     

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge,  
mnenja in ideje. 

     

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih 
spoznanj. 

     

Ostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev.      

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela 
in/ali odnosi v timu. 

     

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov tima.      

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji  
s področja timskega dela. 

     

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazi/a njihovo delo in/ali da se 
mi zdijo njihove ideje dobre. 

     

V timu imam občutek samostojnosti, kljub temu, da se po potrebi 
prilagajam drugim. 

     

Ostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej.      

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – 
mnenj.  

     

 

Hvala!  

 


