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POVZETEK 

 

Vloga vrtca v današnjem času je ponujati kakovostno vzgojo in izobraževanje ter zaposlovati 

ljudi, ki svoje delo strokovno opravljajo in ga nenehno izboljšujejo. Kakovostno vzgojno-

izobraževalno delo omogoča otrokom, da se razvijajo v samostojne, odgovorne in 

samozavestne osebe, vendar se v praksi pogosto pojavljajo problemi na področju doseganja 

kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse. Strokovni delavci v vrtcih, katerih glavna naloga bi 

morala biti skrb za kakovostno učenje in vzgojo otrok, so prepogosto preveč individualistično 

naravnani, med seboj si ne izmenjujejo idej in izkušenj, strah jih je kritike, preredko se med 

seboj povezujejo in medsebojno sodelujejo. 

V magistrskem delu sem iskala odgovore na temeljna raziskovalna vprašanja, kako strokovni 

delavci v vrtcih zaznavajo in doživljajo kolegialne hospitacije. Raziskovala sem, kakšna 

stališča imajo strokovni delavci v vrtcih do kolegialnih hospitacij. Zanimalo me je, kakšne 

izkušnje imajo strokovni delavci v vrtcih s hospitiranjem pri svojih kolegih in kako te 

kolegialne hospitacije zaznavajo. Prav tako me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo strokovni 

delavci v vrtcih, ko jih kolegi hospitirajo pri pedagoškem delu, in kako te hospitacije 

doživljajo. Iskala sem odgovore tudi na vprašanje, kakšne spremembe oz. učinke zaznavajo 

strokovni delavci pri sebi na osebnostnem in strokovnem področju ali v svojem delovnem 

okolju pod vplivom kolegialnih hospitacij. Pri zadnjih dveh raziskovalnih vprašanjih pa me je 

zanimalo, ali se vzgojiteljice v zaznavanju in doživljanju hospitacij statistično pomembno 

razlikujejo od pomočnic vzgojiteljice ter ali se strokovni delavci v vrtcih v zaznavanju in 

doživljanju hospitacij statistično pomembno razlikujejo med seboj glede na različno delovno 

dobo oz. pedagoško izkušenost. V vzorec sem zajela 155 anketiranih strokovnih delavcev 

(vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja) iz različnih vrtcev po Sloveniji, ki izvajajo 

kolegialne hospitacije, z različnim številom let delovne dobe na področju vzgoje in 

izobraževanja, z različno izobrazbo in z zaposlitvijo na različnih delovnih mestih. V raziskavi 

sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil avtorsko 

oblikovan v sodelovanju z mentorico. 

Ugotovila sem, da strokovnim delavcem v vrtcih kolegialne hospitacije večinoma ne 

predstavljajo dodatne fizične obremenitve, jim pa delno predstavljajo dodatno psihično 

obremenitev. Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev kolegialne hospitacije omogočajo 

prenos dobre prakse med kolegi, pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca in na profesionalni 

razvoj. Rezultati raziskave so pokazali, da strokovni delavci pri hospitiranju svojih kolegov 

pričakujejo sproščeno medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov, prav tako pa tudi 

izmenjavo inovativnih idej in pristopov ter odprtost za njihovo izražanje lastnega mnenja. 

Strokovni delavci so mnenja, da s hospitiranjem kolegov razvijajo nove spretnosti in tako 

spoznavajo nove načine dela. Rezultati so pokazali, da strokovni delavci v vrtcih kolegialnih 

hospitacij nikakor ne doživljajo kot nadzor, ne dvomijo v svojo strokovnost, se ne bojijo 

posmehovanja kolegov, pričakujejo pa sproščeno komunikacijo s konstruktivno kritiko in da 

bodo kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni. Menijo še, da kolegialne hospitacije 

prispevajo k večji strokovni samozavesti, saj z njimi dobijo priznanje za dobro opravljeno 

delo. Ugotovila sem, da strokovni delavci menijo, da se s pomočjo kolegialnih hospitacij 
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profesionalno razvijajo, saj te ponujajo dodatno možnost za evalvacijo lastnega dela, prav 

tako pa izražajo, da so svoje delo začeli bolj ceniti.  

Sklepam lahko, da s pozitivnim odnosom do kolegialnih hospitacij lahko dosežemo večje 

zadovoljstvo strokovnih delavcev v vrtcih in s tem posledično večjo kakovost izvajanja 

pedagoškega dela.  

 

Ključne besede: kolegialne hospitacije, kakovost, profesionalni razvoj, timsko delo, 

refleksija 



 
VII 

ABSTRACT 

 

The role of kindergarten today is to provide high-quality pre-school education, and to give 

employment to people who perform their work professionally and who constantly improve it. 

Quality educational work enables children to develop into independent, responsible and self-

confident people, however, in reality, there are often problems in attaining the quality of pre-

school educational practice. The teaching staff in kindergartens whose main task should be to 

care for quality teaching and education of children are quite often too individualistic, they do 

not exchange ideas and experience, they are afraid of criticism and interact and cooperate with 

one another too rarely. 

In this master's thesis, I answer questions about how the teaching staff in kindergartens 

perceive and experience colleague teacher observations. I have been studying the views of the 

teaching staff in kindergartens on colleague teacher observations. I have been interested in 

what kind of experience the teaching staff in kindergarten get by sitting in for teaching 

observations with their colleagues, how they perceive colleague teacher observations. I have 

studied what kind of experience the teaching staff in kindergarten get when their colleagues 

observe their pedagogical work and how they feel about the teaching observations. I have 

answered the question of what changes or effects were perceived by teaching staff from 

personal and professional perspectives as well as what the effect on their working 

environment was under the influence of colleague teaching observations. And with the last 

two research questions, I investigate whether pre-school teachers are statistically significantly 

different from pre-school teaching assistants in terms of perception and experiencing of 

teacher observations, and whether the teaching staff in kindergarten statistically significantly 

differ from one another in the perception and experience of teacher observations in relation to 

the period of employment or in pedagogical experience. My sample included 155 surveyed 

professionals (pre-school teachers and pre-school assistant teachers) from various 

kindergartens in Slovenia, who conducted colleague teacher observations, with various 

number of years of employment period in pre-school education, with various education 

background and with employment in various workplaces. The descriptive and causal-non-

experimental methods of pedagogical research were used in the study. The data were 

collected by a questionnaire, which was authorised and designed in cooperation with the 

mentor. 

I have found out that teacher observations in general do not place any additional physical 

burden to the teaching staff in kindergartens. However, colleague teacher observations are 

sometimes an additional psychological burden for them. According to the surveyed 

professionals, colleague teacher observations enable transfer of good practice between 

colleagues, have a positive influence on the quality of work of the preschool organisation and 

help in professional growth. The results of the research have shown that, during colleague 

teacher observations, the teaching staff expect a relaxed mutual exchange of experience and 

feelings, as well as an exchange of innovative ideas and approaches and openness in 

expressing their own opinions. Professionals believe that they develop new skills by colleague 

teacher observations, thus learning new ways of working. The results have shown that pre-

school teachers do not experience colleague teacher observation as a kind of control, they do 
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not question their professionalism, they do not fear mocking from their colleagues, however, 

they expect a relaxed communication with constructive criticism and that their colleagues will 

be honest in giving feedback. They also think that colleague teacher observations contribute 

to greater professional self-confidence, since they receive recognition for a job well-done. I 

have found that the teaching staff think that they grow professionally through the colleague 

teacher observations, since they offer an additional opportunity to evaluate their own work. 

They have also noted that they have started to appreciate their job more.  

I can draw a conclusion that with a positive attitude towards colleague teacher observations I 

can achieve greater satisfaction of the teaching staff in kindergartens and, consequently, a 

better quality in performing their pedagogical work. 

 

Key words: colleague teacher observations, quality, professional development, teamwork, 

reflection 
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1 UVOD 

1. UVOD 

 

Sodobna družba potrebuje posameznika, ki se bo sposoben prilagajati nenehnim spremembam 

in zahtevam sodobnega časa ter ob tem nenehno širiti in nadgrajevati strokovno znanje. Ta 

proces imenujemo vseživljenjsko ali permanentno učenje oziroma izobraževanje, za katero 

Rečnik idr. (2004, str. 132) menijo, da je »vrsta nenehnih učnih procesov, formalnih in 

neformalnih, v katerih si ljudje bogatijo znanje ter razvijajo tehnične in druge strokovne 

sposobnosti in zmožnosti kot odgovor na svoje potrebe ali potrebe skupin, v katerih živijo«. 

 

Raziskave kažejo, da je v praksi spremljanje neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela 

slabo načrtovano in le redko uporabljeno (Wragg, 1994; Erčulj in Širec, 2004). Ker pa imajo 

strokovni delavci v vrtcih najpomembnejši vpliv na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, 

je treba za ta poklic spodbujati kakovostne in motivirane posameznike (Valenčič Zuljan idr., 

2011). Številni avtorji menijo, da morajo vzgojitelji na svoji poklicni poti uriti in nadgrajevati 

svoje izkušnje ter sodelovati. Ena od oblik sodelovanja so kolegialne hospitacije, v primeru, 

da je strokovnim delavcem predstavljen namen opazovanja, kjer ne gre za presojanje, ampak 

izključno za skrb za učiteljev osebni in profesionalni razvoj (Poster in Poster v Pajer Šemrl, 

2005). Glede odnosa do kolegialnih hospitacij v literaturi najdemo različna mnenja – tako 

pozitivna kot negativna. Menimo, da so ustrezno načrtovane in izpeljane kolegialne 

hospitacije pomemben dejavnik, ki spodbuja refleksijo strokovnih delavcev, prispeva k 

njihovemu profesionalnemu razvoju ter k razvoju kolektiva in napredku vrtca.  

 

Za seboj imam že nekaj hospitacij, tako s strani vodstvenih delavcev kot tudi kolegialnih 

hospitacij. Svoje delo sicer rada pokažem svojim kolegom, vendar mi kolegialne hospitacije 

vseeno predstavljajo dodatno psihično obremenitev. Na začetku delovne poti sem jih 

doživljala kot nekaj neprijetnega in stresnega. Vendar sem sčasoma prišla do spoznanja, da 

sem z njihovo pomočjo razvila nove spretnosti, svoje delo sem začela bolj ceniti, prispevale 

pa so tudi k moji večji strokovni samozavesti, saj z njimi dobim priznanje za dobro opravljeno 

delo. Prav tako pa so okrepile moje timsko delo. 

 

Ker se zavedam, da kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi in 

posledično večajo kakovost dela strokovnih delavcev v vrtcih, zagovarjam stališče, da je 

kolegialne hospitacije potrebno prenesti na kolege, ki jih še ne poznajo. Le tako bomo lahko 

prepoznavali svoja šibka in močna področja, bogatili svoje znanje, razvijali nove spretnosti, 

spoznavali nove načine dela in razreševali strokovne dileme. 

 

V magistrskem delu opredeljujem vlogo vzgojitelja pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja 

in kakovost nasploh ter medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev kot dejavnik 

profesionalnega razvoja. Predstavljam tudi spremljanje in usmerjanje dela strokovnih 

delavcev, predvsem je poudarek na kolegialnih hospitacijah. V empiričnem delu sem 

raziskala, kako pedagoški delavci v vrtcih zaznavajo in doživljajo kolegialne hospitacije. 
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2 KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA 

2. KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA 

 

Kakovost dobiva univerzalni pomen in naravo in ni več področja, na katerem premislek o njej 

ne bi bil pomemben (Medveš, 2000). Omenjeno velja tudi za področje vzgoje in 

izobraževanja tako po svetu kot v Sloveniji. Sallis (1993) navaja, da o kakovosti vsi 

razpravljajo, tako mediji kot strokovni krogi, vsi si je želijo in le redki jo imajo. Sam pojem 

kakovosti pa ni tako enoznačen, kot si sicer predstavljamo, ko o njem govorimo, kar dobro 

ponazori J. Erčulj (2000a, str. 4), ki meni, »kakovost – znana neznanka«. 

 

2.1 OPREDELITEV KAKOVOSTI 

 

Strokovne literature o opredelitvi kakovosti je veliko, saj se s kakovostjo v izobraževanju 

raziskovalci, politiki in praktiki ukvarjajo že desetletja. Kljub temu, da kakovost 

izobraževalnih organizacij ni enoznačno definirana, so teoretiki, praktiki in udeleženci 

izobraževanja enotni, da je temeljni in najpomembnejši namen izobraževanja na vseh ravneh 

kakovosten proces učenja in poučevanja ter dosežki (znanje) učencev (Brejc in Trunk Širca, 

2007). Slednje potrjuje Štrajn (2000), ki omenja, da danes obstaja o kakovosti več literature, 

kot je lahko kdorkoli prebere v vsem svojem delovnem veku. Izdelana je bila vrsta teorij in 

postopkov za doseganje večje kakovosti, obstaja več interpretacij, pa vendar ne obstaja 

nobena univerzalno sprejeta definicija o tem, kaj kakovost je (prav tam). Številni avtorji 

prispevkov o področju kakovosti opozarjajo, da je kakovost vedno relativen in vsaj do neke 

mere subjektiven koncept, ki izhaja iz vrednot in prepričanj posameznikov, zainteresiranih 

skupin in družbe kot celote.  

 

Tudi med državami se definicije kakovosti in strategije za njeno zagotavljanje pomembno 

razlikujejo (CORE, 2011). Woodhead (1999) poudarja, je problematično govoriti o kakovosti 

vrtcev na splošno, ne da bi bili pozorni na predpostavke o otrokovem razvoju in ciljih 

predšolske vzgoje v različnih socialno-kulturnih okoljih. Tudi avtorja Kos Kecojević in Gaber 

(2011) menita, da je pojem kakovost v izobraževalni dejavnosti težko natančno opredeliti in 

da ni enopomenski, da pa je odvisen od konteksta, v katerem se pojavlja, in od interesov, 

vrednot, prepričanj deležnikov, ki so v proces izobraževanja vključeni. To potrjuje tudi M. 

Batistič Zorec (2006, str. 12–16), ki zagovarja dejstvo, da definiranje kakovosti zahteva 

opredelitev kazalnikov in kriterijev dobre prakse ter pogojev zanjo. Meni, da je poleg 

nekaterih skupnih kriterijev kakovosti v vsakem konkretnem vrtcu potrebno upoštevati tudi 

specifične značilnosti in okoliščine ožjega okolja (prav tam). 

 

Kakovost izobraževalnih ustanov kot dinamično kategorijo in nikoli dokončan proces 

opredeljuje tudi Ferjan (1996), ki meni, da je skrb za kakovost naloga vseh zaposlenih. 

Poudarja, da dobro kakovost v izobraževalnih ustanovah zagotavljajo predvsem ljudje, ki v 

procesu delujejo tako, da bi kar najbolje zagotavljali dosego ciljev. 

 

Tudi avtorji publikacije CORE (2011, str. 25) menijo, da mora biti kakovost na področju 

predšolske vzgoje konceptualizirana kot rezultat procesa nenehnega pogajanja med vsemi 
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vpletenimi akterji, saj vsebuje vrednote, implicitne ideologije, subjektivne percepcije in 

socialne konstrukcije, ki odražajo različne kulture, izkušnje, akademske tradicije, družbene 

potrebe in pričakovanja. 

 

Podobno mnenje imata T. Devjak in S. Berčnik (v Koler Povh idr., 2010, str. 199–206), ki 

izpostavljata, da je za namen zagotavljanja kakovosti v vrtcih potrebno pri vsakem vzgojitelju 

spodbujati hotenje, da kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter ga ohranja na visoki ravni 

kakovosti, da spodbuja potrebo po strokovni rasti in razvoju. Menita, da je kakovosten vrtec 

skupek otrok, vzgojiteljev in staršev, ki delajo za skupni cilj, za razvoj in rast posameznika, za 

bodočo blaginjo družbe. Navajata, da ima dober vrtec vzgojitelje, ki sta jim vzgoja in učenje 

otrok poslanstvo, izziv. So razmišljujoči praktiki, ki se ne vedejo kot edina avtoriteta in vir 

informacij, temveč so posredniki med otrokom in znanjem. Dober vrtec pripravlja otroke za 

kakovostno življenje in delo ter jim omogoča in zagotavlja optimalne možnosti osebnostnega 

razvoja (prav tam). 

 

O tem, kaj določa kakovosten vrtec, je med raziskovalci (Helburn in Howes, 1996; Howes in 

Smith, 1995; Marjanovič Umek idr., 2002) sprejeto soglasje. Kakovost vrtca najpogosteje 

opredeljujejo z dvema med seboj povezanima področjema – procesno in strukturno 

kakovostjo. Prva vključuje izkušnje, ki jih otrok pridobi v vrtcu; socialne interakcije med 

otroki in vzgojiteljem; vzgojiteljevo občutljivost, zanimanje in vključevanje v igro in učne 

dejavnosti otrok; vzgojiteljevo stališče do otrok ter njegovo implicitno teorijo o razvoju in 

učenju otrok; izvajanje učnih dejavnost, primernih za starost otrok; zagotavljanje zdravega in 

varnega okolja za otroke; izvajanje rutinskih dejavnosti; zagotavljanje ustreznega 

didaktičnega materiala ipd. Druga, strukturna kakovost pa vključuje velikost oddelka oziroma 

število otrok v njem; razmerje odrasli/otroci v oddelku; prostor, ki ga imajo otroci na voljo za 

izvajanje dejavnosti; vzgojiteljeve predhodne izkušnje z delom z otroki; vzgojiteljevo 

formalno izobrazbo; vzgojiteljevo nenehno strokovno izpopolnjevanje na področju razvoja in 

vzgoje otrok. Poleg strukturne in procesne kakovosti večina raziskovalcev (npr. Howes in 

Smith, 1995; Marjanovič Umek idr., 2002; Pascal idr., 1998; Sheridan, 2011) opredeljuje še 

posredno raven kakovosti, ki strukturno in procesno raven povezuje ter posredno vpliva na 

otroke v vrtcu. Posredna raven vključuje področje poklicnega razvoja in zadovoljstvo 

zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu, sodelovanje med vrtcem in družino ter 

sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in ustanovami (Marjanovič Umek idr., 2002, str. 44–45). 

 

Pojma kakovosti se dotikata dva pomembna dokumenta za izvajanje predšolske vzgoje, 

Kurikulum za vrtce (1999) ter Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

(2011). Kurikulum za vrtce (1999) je strokovna podlaga za delo v vrtcih, ki ob strokovni 

literaturi omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo. Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) pa predstavlja strokovne podlage za 

sistematično in strokovno utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje sistema vzgoje in 

izobraževanja v Sloveniji. 

 

Ugotovitve različnih avtorjev kažejo na to, da je opredelitev tega, kaj kakovost v 

izobraževanju sploh je, veliko. Sallis (v Zorko, 2003) podaja precej splošno opredelitev in 
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pravi, da je »kakovost tista, ki dela razlike med odličnim in navadnim«. Meni, da je kakovost 

dinamičen pojem, ki ima veliko pomenov, zato je o njej vedno potrebna razprava. Po mnenju 

Glasserja (1995) je kakovost vse, kar delamo ali česar se naučimo in kar močno zadovoljuje 

eno ali več naših potreb. Pridružujem se razmišljanju avtorjev, ki razumejo kakovost kot 

kakovost institucije in kakovost izobraževanja nasploh. Tako kot poudarja J. Erčulj (2000): 

»Kakovost ni le vprašanje pristojnosti, pristopov, mehanizmov in tehnik, pač pa vprašanje 

vrednot in pripadnosti tem vrednotam. Šele potem se lahko nadaljuje proces doseganja in 

posledično tudi zagotavljanja kakovosti v izobraževanju.« 

 

2.2 TEMELJNI PRISTOPI K UGOTAVLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU 

KAKOVOSTI 

 

V zadnjem desetletju se kakovosti v izobraževanju posveča večja pozornost, spreminjajo se 

pristopi in mehanizmi oziroma orodja za t. i. ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (Medveš, 

2000; Barle Lakota, 2007). Uvajanje pristopov h kakovosti v šolah in vrtcih spodbujajo 

številne mednarodne in nacionalne smernice, priporočila in raziskave (Townsend, 2008; 

MacBeath, 2006; Vanhoof in Van Petegem, 2010). 

 

Po letu 1977 so se pojavili prvi projekti na tem področju, in sicer Modro oko, Ogledalo in 

Mreže učečih se šol. Vsi trije projekti so se izvajali in se še vedno izvajajo tudi v Sloveniji. S 

tem se po mnenju Korena (2000, po Trunk Širca, Koren, Erčulj, Dodič, 2004) Slovenija 

uvršča v svetovni trend zviševanja kakovosti v šolstvu. 

 

Šole in vrtci morajo kakovost znati pokazati in dokazati tudi navzven. Razlog za to so zunanji 

dejavniki, in sicer pritiski javnosti na izobraževanje (skrb v zvezi z delovanjem šol s strani 

vladnih organizacij, inšpekcije in javnosti), politični pritiski (npr. zmanjševanje javnih 

sredstev za izobraževanje) in ekonomski argumenti (povezava med izobraževalnimi stroški in 

gospodarsko uspešnostjo, predvsem v primerjavi z drugimi državami).  

 

Raziskave in razprave o modelih in pristopih k ugotavljanju kakovosti, ki naj bi bili za 

izobraževanje najprimernejši, kažejo na kompleksnost pojma kakovosti v izobraževanju ter s 

tem povezane težave pri merjenju oz. ocenjevanju kakovosti na ravni izobraževalnih 

organizacij, učiteljev, oddelkov, učnega procesa (Cave idr., 1997; Barle Lakota, 2007). M. 

Brejc (2008) meni, da o enovitem sistemu ni mogoče govoriti, saj v slovenskem šolskem 

sistemu obstajajo različni elementi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki med seboj niso 

sistematično povezani in ne izhajajo iz enotnih programskih ciljev.  

 

Charles Darwin v svojem znamenitem reku pravi (povzeto po Miheljak, 2015): »Ne preživijo 

najmočnejši ali najinteligentnejši, temveč tisti, ki se najbolje prilagajajo spremembam.« 

Bistvo kakovosti ni postavitev sistema, ampak sprememba miselnosti in drugačen način dela, 

kar dokazujejo mnogi spodleteli projekti. To potrjuje tudi Verbič (1994), ki meni, da v želji 

doseganja hitrih rešitev uvajamo celovito zagotavljanje kakovosti in pričakujemo takojšnje 
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rezultate. Zato veliko organizacij trud še vedno vlaga v postopke namesto v celovito 

obvladovanje kakovosti. 

 

Tako kot menita tudi Howes in Hamilton (1992), so lastnosti in vedenje strokovnih delavcev v 

vrtcih pomembna komponenta ugotavljanja kakovosti vrtca. Tudi številni drugi avtorji 

(National Institute of Child Health and Human Development Early Childcare Research 

Network 1996, 2000; Burchinal idr., 2002; Sagi idr., 2002; Weaver, 2002, vse povzemam po 

Frank, Stolarski in Scher, 2006) za opredelitev kakovosti navajajo izobraženost vzgojiteljev in 

njihovo znanje o otrokovem razvoju ter psihološko počutje vzgojiteljev in njihove pozitivne 

interakcije z otroki.  

 

2.3 VLOGA VZGOJITELJA PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI 

IZOBRAŽEVANJA 

 

Predšolska vzgoja je posebno področje vzgoje in izobraževanja, tako z vidika delovanja, 

organizacije, vpetosti v lokalno skupnost kot z vidika ciljev, vsebin in metod dela. Gre za 

področje, ki zahteva načrtno delo, ki bo prispevalo k ohranjanju in razvijanju višje ravni 

kakovosti ter iskanju novih rešitev. Ker je namen celostnega zagotavljanja kakovosti stalna 

skrb za kakovosten vrtec, je smiselno spodbujati in razviti hotenje, kulturo in vzdušje v 

vsakem vrtcu in pri vsakem vzgojitelju, da kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter ga 

ohranja na visoki ravni ali izboljšuje šibke točke svojega delovanja (Medveš, 2000, str.12). 

 

Izhodišče ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je torej preneseno na vrtec in znotraj njega 

na vzgojitelja (Medveš, 2000, 10–11). Vzgojitelj je tisti, ki ustvarja možnosti, da se otrok 

počuti varnega. Poglavitna značilnost kakovostnega varstva je stopnja, na kateri je vzgojitelj 

vreden zaupanja in tako koristen za posameznega otroka (Clasien de Schipper idr., 2004, v 

Leach idr., 2008). Med poglavitne lastnosti vzgojitelja v kakovostnem vrtcu se v literaturi 

navajajo občutljivost, empatičnost in prilagodljivost (Leach idr., 2008) ali toplina, odzivnost 

in občutljivost (Ramey in Ramey, 2006).  

 

Podobno mnenje imata tudi A. Kobolt in S. Žorga (1999, str. 111), ki poudarjata pomembnost 

vzgojiteljeve osebnosti, njegove življenjske poti in doživljanja sebe v poklicni vlogi in 

življenju. Kajti vzgojitelj s pozitivno samopodobo bo lahko sprejemal odgovornost in bo lažje 

dosegal cilje, predvsem takrat, ko bo imel izpolnjena temeljna področja samopodobe, kot 

navaja B. Youngs (2000). Avtorica meni, da je skrb za lastno pozitivno samopodobo in 

zaupanje vase pomembna naloga strokovnih delavcev vrtcev in šol.  

 

Pomembno je, da ima vzgojitelj pozitivno samopodobo, saj na podlagi svojega vedenja, 

čustev, odnosov, odprtosti komunikacije in sprejemanja kritike vzgaja otroke ter s tem vpliva 

na razvoj pozitivne samopodobe pri otrocih (Ceglar in Ule, 2000). Vzgojitelj s pozitivno 

samopodobo s sodelavci sodeluje, jih zna pohvaliti, izreči kritiko in jo tudi utemeljiti (prav 

tam).  
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Tudi T. Devjak in S. Berčnik (2018, str. 19) izpostavljata, da vzgojno-izobraževalna 

institucija naj mlademu človeku posreduje vse, kar bo pozneje potreboval v življenju ter mu 

hkrati omogoči razvoj sposobnosti in osebnosti. Nadalje menita (prav tam, str. 10), da 

sodoben vzgojitelj mora ravnati strokovno, fenomen transferja v vzgoji pa mora poznati, 

razumeti, prepoznati v vsaki vzgojni situaciji in preprečiti ali odpraviti škodljive vplive. 

Dodajata še, da je vzgojitelj dolžan razumeti vzgojne zakonitosti ter jih v svoji vzgojni praksi 

načrtovati in se zavedati (prav tam). 

 

Kakovost dela v šoli naj bi razumeli predvsem kot kakovost učenja v najširšem pomenu 

besede. Strinjam se z Dayem (1999, str. 2), ki trdi, da lahko učitelji kakovostno opravljajo 

svoje delo le, »če so pripravljeni za opravljanje svojega poklica ter sposobni izboljševati svoje 

delo do konca svoje kariere«. Skrb za lastni razvoj je namreč nedvomno eden pomembnih 

dejavnikov učiteljevega profesionalizma, pri čemer sta pomembna posameznik (ki vidi lastni 

strokovni razvoj kot pomemben del svojega poklica), pa tudi šola kot organizacija (ki lahko 

ponudi niz priložnosti zanj). 
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3. PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV 

 

Vzgojitelj s svojo osebnostjo vpliva na otrokovo sprejemanje informacij, reagiranje, njegove 

navade in vrednote. Skrbi za celostni razvoj otroka. Razvija otrokovo samostojnost, 

samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega 

izražanja in pozitivno podobo o sebi, zato je pomembno, kdo se za poklic vzgojitelja odloči. 

M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014, str. 44) menita, da so vzgojitelji »podobno 

kot drugi pedagoški delavci postavljeni pred številne poklicne izzive in da se od njih pričakuje 

kakovostno ravnanje na več področjih, od poznavanja otrok in dela z njimi do sodelovanja s 

starši in družbeno skupnostjo«. 

 

Prav tako je profesionalni razvoj pomemben tudi za vzgojiteljevo avtonomnost. T. Vonta 

(2005, str. 15) poudarja, »nič nam ne pomaga vzgojiteljica, ki odloča in je pri svojih 

odločitvah avtonomna, če ne ve, o čem odloča, čemu in zakaj se tako odloča, če o svojih 

odločitvah ne zna kritično razmišljati«. Zato je pomembno, da ima strokovni delavec v vrtcu 

primerno strokovno izobrazbo, saj je le tako lahko avtonomen ter deluje samostojno in 

odgovorno (prav tam).  

 

3.1 OPREDELITEV POJMA PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

V celotni zgodovini izobraževanja in poučevanja se je dober učitelj vedno odlikoval ne le po 

poznavanju vsebine svojega predmeta, temveč tudi po sposobnosti poučevanja, kot je na 

primer sposobnost jasne in zanimive razlage, sposobnost postavljanja vprašanj, ki spodbujajo 

k sodelovanju, sposobnost uporabe stimulativnih tehnik komuniciranja v razredu in podobno 

(Cvetek, 2005). 

 

V zadnjem času se profesionalnemu razvoju vzgojitelja pripisuje velik pomen, vendar 

raziskovalci tega področja niso enotnega mnenja. Definicij o tem, kaj je profesionalnost, je 

veliko. Nanašajo se na vrednote, etični kodeks, spretnosti in odgovornosti, ki usmerjajo 

razmišljanja in ravnanja v poklicu vzgojitelja (Jalongo in Isenberg, 2000). 

 

V Beli knjigi (2011, str. 467) je zapisano, da je »profesionalni razvoj vzgojitelja vseživljenjski 

proces, ki se prične z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev in se zaključi z njihovo 

upokojitvijo«. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pa pojem profesionalen razlaga kot 

poklicen; profesionalec pa je »nekdo, ki se poklicno ukvarja z določeno aktivnostjo«.  

 

Vzgojitelji se na svoji poklicni poti urijo in nadgrajujejo svoje izkušnje. Pri tem prehajajo 

skozi različna obdobja, pri čemer ima vsako od njih specifično vlogo, značilnosti in posledice.  

M. Valenčič Zuljan (2001) profesionalni razvoj opisuje kot »proces signifikantnega in 

vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti, vzgojitelji, učitelji) osmišljajo in razvijajo 

svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso«. M. Valenčič Zuljan (2012) še dodaja, da 

profesionalni razvoj pomeni sposobnost premišljenega analiziranja svojega pedagoškega dela 

in na podlagi tega sposobnost načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja.  
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Vzgojiteljev profesionalni razvoj torej lahko opredelimo kot proces vseživljenjskega učenja, 

ki vključuje vzgojiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo (Vonta, 2005). 

 

O pomenu nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pišeta 

tudi T. Devjak in S. Berčnik (2018) in izpostavljata, da le-to strokovnim delavcem zagotavlja 

možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. 

Menita, da je osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja profesionalni razvoj ter 

strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev (prav tam).  

 

Tudi M. Plestenjak (1997) profesionalni razvoj vzgojiteljev razume kot življenjski proces, 

znotraj katerega se pojavljata dva procesa: osebnostno dozorevanje na eni strani ter 

pridobivanje poklicnih znanj in izkušenj na drugi strani. Med seboj se morata prepletati, saj 

tako ustvarjata najboljše razmere za kakovostno vzgojo in izobraževanje v predšolskem 

obdobju. 

 

Teoretiki upravljanja človeških virov (HRM – Human Resource Management) pa učiteljev 

profesionalizem opredeljujejo kot »proces, ko postajaš najboljši učitelj in postaneš učenec 

učenja, tako svojega kot učenja drugih« (Underhill v Cvetek, 2005, str. 78). 

 

Iz kratkega pregleda literature ugotavljamo, da avtorji profesionalizem razlagajo kot 

vseživljenjsko učenje, znotraj katerega posameznik skrbi za nenehen, stalni profesionalni 

razvoj in sposobnost medsebojnega sodelovanja. 

 

3.2 POMEN IN MODELI VZGOJITELJEVEGA PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

Profesionalnemu razvoju se v strokovni in znanstveni literaturi namenja veliko pozornosti. V 

odgovoru na vprašanje, zakaj je profesionalni razvoj učitelja sploh pomemben, K. Smith 

(2003) poudarja, da poklicni razvoj učitelja pomeni postati boljši profesionalec, da je poklicni 

razvoj sredstvo za izboljševanje šolstva, sredstvo za ohranjanje zanimanja v poklicu in s tem 

promocija poklicnega in osebnega razvoja ter da je poklicni razvoj nujen za napredovanje. 

 

Raziskave Crafta (2000) so pokazale, da če učitelji želijo slediti spremembam, se morajo 

profesionalno razvijati. Avtor meni, da sta izobraževanje in strokovna rast učiteljev pogoj, da 

učitelji uvajajo inovacije in razvoj. Podobnega mnenja sta tudi J. Erčulj in Širec (2006, str. 

61), ki menita, da bo le poklicno zavzet učitelj pripravljen sprejeti napor in tveganja, potrebne 

za spreminjanje. 

 

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v vrtcih opravljajo vzgojitelji, pomočniki 

vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki so potrebni za nemoteno 

delovanje vrtca; torej profesionalci, ki imajo najpomembnejši vpliv na kakovost vzgojno-

izobraževalnega dela. Zato je treba za ta poklic spodbujati kakovostne in motivirane 

posameznike (Valenčič Zuljan idr., 2011). 



Mateja Podgorelec, 

Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih 

9 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV 

Kot poudarja Rosić (2009), vzgoja in izobraževanje sodita v najbolj kompleksno, a hkrati 

najodgovornejšo človeško dejavnost, ki je odvisna od številnih notranjih in zunanjih 

dejavnikov. Vendar je najpomembnejši med njimi vzgojitelj. Od vzgojiteljev se pričakuje, da 

bodo uporabljali primerno in ustrezno znanje. Prav tako so pomembne njegove sposobnosti in 

osebnostne lastnosti, kot so demokratičnost, upoštevanje otrokovih pravic, ustvarjalnost, 

ljubezen do otrok, ne nazadnje ljubezen do vzgojiteljskega poklica. Kajti poznavanje vsakega 

otroka in njegovih sposobnosti omogoča vzgojitelju pravilen pristop k individualnemu in 

skupinskemu delu (prav tam). Njegova vloga pri pripravi otroka na življenje je zelo 

pomembna (Lučić, 2007). Vzgojitelj je tisti, ki pri otrocih spodbuja radovednost, samostojnost 

ter intelektualne in ustvarjalne potenciale in jih tako pripravlja, da bodo premišljeno in 

odgovorno gradili prihodnost (Delors, 1996). 

 

Profesionalni razvoj posameznika je odvisen od številnih dejavnikov. Na splošno bi jih lahko 

razdeli na zunanje, npr. zakoni in politika, na katere nimamo neposrednega vpliva, in 

notranje, npr. pristopi, metode in motivacija, na katere kot posamezniki lahko neposredno 

vplivamo (Jeruszewicz in Johnston White, 2009). McClelland (1990) omenja 

profesionalizacijo »od znotraj« in »od zunaj«. Pri profesionalizaciji »od znotraj« gre za 

proces, ki ga poganja iniciativa, ki izhaja iz poklicne skupine. Medtem ko profesionalizacijo 

»od zunaj« vodijo druge skupine, kot npr. državna politika, vodstvo organizacij/institucij ali 

birokracija; redko tudi sorodne stroke. Evetts (2003) poudarja, da v primeru profesionalizacije 

»od znotraj« stroka pridobi največ, ker deluje na osnovi diskurza profesionalizma kot 

vrednostnega sistema in tako v procesu profesionalizacije stroke izgradi lastno profesionalno 

identiteto, se promovira pri uporabnikih storitev ter se za lastne interese pogaja z državo, da 

vzpostavi oziroma ohrani samoregulacijo. Medtem ko so v primeru profesionalizacije »od 

zunaj« normativne vrednote, ki predstavljajo čar profesionalizma, uporabljene kot vaba za 

poklicno skupino. Pozneje so izrabljene za napačno oz. selektivno interpretacijo ideologije, 

kar sicer omogoči poklicni skupini določene spremembe, a obenem ustvari mehanizme za 

zunanji nadzor. 

 

Profesionalni razvoj vzgojiteljev poteka po različnih fazah. Kot poudarjata M. Valenčič 

Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014), je profesionalni razvoj vzgojitelja omejen na obdobja 

oziroma »kritične situacije«, v katerih se posameznik dejansko profesionalno razvija – 

spreminja svoja pojmovanja, stališča in prakso delovanja. Pri raziskovanju profesionalnega 

razvoja razlikujemo različne pristope. 

 

Že v preteklosti so uvideli, da je delo vzgojitelja in potek njegove kariere v nekaterih delih 

drugačen od splošne karierne poti v drugih poklicih. Strokovnjaki niso povsem enotni pri 

opredeljevanju posameznih faz poklicnega razvoja vzgojiteljev. V nadaljevanju bomo 

predstavili raziskavo F. Fuller, ki je prva skušala empirično opredeliti profesionalni razvoj 

vzgojiteljev, ter dva modela oziroma faze razvoja kariere vzgojitelja, ki sta bila izdelana na 

podlagi raziskav.  
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3.2.1 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller 

F. Fuller je učiteljev profesionalni razvoj povezala s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja 

o profesionalnih dilemah in skrbeh (Veenman, 1984, v Feiman in Floden, 1986, po Valenčič 

Zuljan, 2012). Razvoj učitelja poteka skozi naslednje tri faze: 

 

(1) Faza preživetja 

 

Učitelj se v tem obdobju prvič loti vodenja razreda in je zato usmerjen predvsem na svoj 

položaj in vlogo ter na vprašanje »profesionalnega preživetja« (Valenčič Zuljan, 2012). 

Učitelj se v tej fazi ukvarja predvsem z vprašanji o lastni usposobljenosti, ustreznosti oziroma 

profesionalni primernosti (prav tam). 

 

(2) Faza izkušenosti in usposobljenosti 

 

V tej fazi se učitelj usmeri v sam proces poučevanja. Postane bolj gotov vase, oklene se rutine 

in tradicionalnih metod. Pojavi se strah pred inovacijami, vzroke pa išče v zunanjih dejavnikih 

(Valenčič Zuljan, 2012). 

 

(3) Faza vplivanja na učence 

 

V tej fazi učitelj temeljno skrb posveča učenčevemu razvoju. Poglobi se v spoznavanje 

učenčevih emocionalnih, kognitivnih in socialnih značilnosti. Učitelj je v tej fazi zrel in 

gotov, zaupa v lastne zmožnosti in samopresojo situacije. Želi se znebiti rutine, pripravljen pa 

je tudi na inovacije (Valenčič Zuljan, 2012). 

3.2.2 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu 

Michael Huberman je na podlagi dolgoletne kvalitativne raziskave med švicarskimi osnovno- 

in srednješolskimi učitelji model Fullerjeve razširil in dopolnil. Avtor je empirično (1992, po 

Valenčič Zuljan, 2012) preveril in postavil razvejan model profesionalnega razvoja učiteljev, 

v katerem je razlikoval med različnimi potmi razvoja, ki so v shemi nakazane s puščicami. 

Posebno pomembna zakonitost, ki jo izriše Hubermanov model, sta »harmonična« in 

»problematična« pot razvoja učiteljeve kariere, ki potekata vsaka po svoji strani modela. 
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Slika 1: Hubermanov fazni model (P. Javrh, 2007)  

 

 
 

Po Hubermanu je učitelj nosilec odgovornosti za svojo kariero, saj opazuje, načrtuje, proučuje 

sekvence, skozi katere prehaja, ter tako močno vpliva na naravo faz v svoji karieri ali jih celo 

določa. V primerjavi s F. Fuller opredeljuje več možnih alternativnih poti, ki jih v poklicnem 

razvoju ubira učitelj (Huberman, 1993, v Javornik Krečič, 2008, str. 26). 

 

Podobno kot model razvoja kariere F. Fuller ima tudi Hubermanov model tri poglavitna 

obdobja v času zaposlitve. Kot pravi P. Javrh (2007), je drugačno predvsem srednje obdobje, 

ki se razdeli na »zaželeno« in »nezaželeno«. Delitev je prikazana na sliki 1.  

 

Posamezne faze razvoja kariere učitelja bomo podrobneje opredelili v nadaljevanju, v okviru 

S-modela, ki dopolnjuje Hubermanov model. 

3.2.3 Model profesionalnega razvoja po Javrhovi 

P. Javrh je v okviru svoje doktorske disertacije izvedla kvalitativno raziskavo. V letih 2004 in 

2005 je z metodo polstrukturiranega intervjuja zbrala podatke med 30 osnovno- in 

srednješolskimi učitelji. S svojo raziskavo je ugotovila, da se razvoj kariere slovenskega 

učitelja v nekem delu razlikuje od Hubermanovega, in tako s prilagoditvami izdelala S-model 

(slovenski model) razvoja kariere učitelja. 
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P. Javrh je v svoji raziskavi preizkusila Hubermanov model profesionalnega razvoja in želela 

ugotoviti, kako se ta aplicira v slovenskem okolju. Že v pilotnem modelu raziskave se je 

pokazalo, da gre za precejšnje ujemanje s H-modelom, zato so pri nadaljnjem raziskovanju 

skušali metodologijo prilagoditi Hubermanovi, da bi bili podatki čim bolj primerljivi.  

Raziskava je potrdila ujemanje modelov, vidi pa se tudi, kolikšna je ustreznost 

Hubermanovega faznega modela za slovenske učitelje. 

 

Slika 2: »Slovenski« fazni model razvoja kariere (S-model) (P. Javrh, 2007) 

 

 
 

P. Javrh opaža tendenco, ki kaže na hiter konec prve faze in zgodnjo stabilizacijo. Podobno 

kot pri Hubermanovem modelu ima tudi S-model »zaželeno« in »nezaželeno« pot, vendar ima 

tudi »nevtralno« oziroma »običajno« poklicno pot. »S-model s tega vidika dobro povzema tri 

značilne učitelje, kot jih lahko opredelimo v zreli karieri: kritičnega entuziasta, ki ohranja 

mladostno aktivnost in se povezuje vse širše, zrelega sproščenega učitelja, ki se osredotoča na 

delo v razredu in strokovno odličnost, ter nemočnega, vse bolj zagrenjenega učitelja, ki si želi 

čim prej izpreči in zapustiti poklic« (Javrh, 2007, str. 74). Sledi podrobnejša opredelitev 

posameznega obdobja v poklicnem razvoju. 

 

(1) Obdobje preživetja in odkrivanja 

 

Obdobje preživetja in odkrivanja traja približno tri leta in ga spremlja profesionalni 

entuziazem. Posameznik se za ta poklic odloči že v otroštvu in uživa v opravljanju 

profesionalnih nalog (Valenčič Zuljan, 2012). Nekateri začnejo poklicno pot v drugih 

poklicih, spet tretji so v poklicu, ki ga opravljajo, pristali naključno. Za četrte je to ena izmed 

več možnosti. Vendar so pomembni izsledki raziskav, ki kažejo, da se pozneje v karieri zaradi 
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različne motiviranosti za vstop v svet poučevanja med posamezniki pojavijo odločilne razlike. 

Medtem ko prvi dve skupini zaradi »zaželene« poti kariere nimata težav, imata drugi dve 

skupini, ki sta poklicno kariero izbrali po »nezaželeni« poti, veliko več težav z iskanjem 

pravega stika z učenci. Že prvi stik učitelju pove, ali je izbral pravo poti in ali je primeren za 

opravljanje izbranega poklica. Če tega stika ne najde, lahko doživi pravi »šok«, ki vpliva na 

učiteljevo delo še v zreli karieri (Javrh, 2007, str. 74–75). 

 

Avtorica v raziskavi opozarja na pomanjkljivo vlogo ravnatelja, ki je za posameznika pri 

prvih korakih v poklic poglavitnega pomena. Nekateri učitelji namreč poročajo o tem, kako so 

se sami morali znajti in predstaviti svojim kolegom. Pri vpeljevanju v poklic ima pomembno 

vlogo tudi mentor, ki je novincu tudi vzornik. Na podlagi tesnega stika z mentorjem si 

novinec postavi merila odličnosti, ki pripomorejo k učiteljevi poklicni samopodobi (Javrh, 

2007, str. 74–75). 

 

(2) Obdobje stabilizacije 

 

V tem obdobju se učitelj formalno zaposli, se ustali in požene korenine. V tej fazi učitelj 

prebrodi začetni šok in se opremi. Občuti določeno samozavest in suverenost ter je 

popolnoma samostojen. Tisti, ki še razmišljajo o alternativah, pogosto menjavajo poklice. 

Intenzivno razvijajo različne poklicne kompetence in njihove ambicije še zdaleč niso 

izpolnjene. Tako kot poroča tudi Huberman, se v tej fazi umaknejo v intimnost svoje učilnice. 

Po drugi strani pa za razliko od Hubermanove ugotovitve, kjer se to dogaja v tretji fazi, 

slovenski učitelj že v tej fazi navezuje stike s kolegi zunaj šole in izmenjuje izkušnje, kar kaže 

na hiter prehod v fazo eksperimentiranja. Vpliv mentorja na novinca se v tem obdobju 

umakne v ozadje. Nekateri pozitivnega stika s sodelavci še vedno ne najdejo, tudi odnos z 

ravnateljem ni ugoden. Ta se izboljša v naslednji fazi poklicne dejavnosti/eksperimentiranja, 

saj se bo učitelj imel možnost dokazati s svojim kakovostnim delom (Javrh, 2007, str. 76). 

 

V tem kratkem obdobju učitelj še vedno išče ustrezno ravnovesje med obremenitvijo oz. 

delovnim časom in družino (Valenčič Zuljan, 2012). Predvsem pri ženskah se še vedno 

pojavlja težava vodenja treh vzporednih karier (osebne, družinske, poklicne). 

  

(3) Obdobje poklicne aktivnosti in eksperimentiranja 

 

V tej fazi ima učitelj že postavljena svoja pravila in zahteve, ima svoje mesto na šoli, analizira 

in preizkuša različne prijeme in načine svojega ravnanja. Zmore se upreti ravnatelju, postavlja 

meje staršem in učencem, suveren pa je tudi v zunanjih vpetostih. Učitelj se počuti varnega in 

skoraj zagotovo napreduje po pozitivni strani modela. 

 

Nekateri učitelji pa zaradi odprtega konflikta z učenci/starši in ravnateljevega neustreznega 

ravnanja v tem obdobju doživijo zlom, ki pusti dolgoročne posledice. Vse bolj so negotovi, 

postane jih strah in postopno se začne njihova poklicna samopodoba razkrajati. Učitelj, ki je 

nekoč med počitnicami z vznemirjenjem čakal na novo šolsko leto, začne čutiti odpor do 

določenih razredov in se za vsako ceno izogiba konfliktom. Težave v službi začnejo ovirati 
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odnose doma. Takemu učitelju po S-modelu grozi horizontalen prehod na »nezaželeno« stran 

v negotovost, če krize uspešno ne prebrodi.  

 

Uspešni učitelji, ki so to krizo prebrodili, so v tej fazi že izredno napredovali in dosegli 

najvišji naziv. Na tej točki učitelju preostaneta dve možnosti: če najde globok stik z učenci, 

lahko ostane in naprej poučuje ter išče nove izzive in se vključuje v širše projekte. Možna pa 

je tudi vertikalna mobilnost, kjer učitelj začne razmišljati o ravnateljevanju ali kaki drugi 

vodstveni funkciji. Vendar se na tej točki že pojavljajo prvi znaki »izgorelosti« zaradi treh 

vzporednih karier, česar pri Hubermanu ni zaslediti (Javrh, 2007, str. 77–78). 

 

(4) Obdobje negotovosti in vnovičnega samovrednotenja 

 

V to fazo »nezaželene« smeri začnejo vstopati učitelji, ko čutijo splošno nezadovoljstvo v 

poklicu, strah pred vsakodnevno rutino in se počutijo nemočne. Posebnost slovenskega 

učitelja je pojav »izgorevanja«. Redki so učitelji, ki zapustijo poklic še pred začetkom te faze. 

Kljub želji pa ga zelo težko zapustijo, ko imajo za seboj več kot deset let delovne dobe. Zaradi 

tega so učitelji vedno bolj zagrenjeni, razočarani in začnejo doživljati krizo srednjih let. 

Takrat lahko učitelj doživi zlom. Gre za nepričakovan, nesrečen poseg v razvoju kariere, saj 

učitelj začne dvomiti o sebi in sistemu ter se znajde v obdobju revizije svojega dela. Prisiljen 

je razmisliti o zadovoljstvu v svojem delu in dvome uspešno razrešiti ter poklicno pot usmeriti 

v »zaželeno« smer. Pomembno vlogo pri tej usmeritvi ima ravnatelj, ki lahko učitelju stopi v 

bran in mu tako pomaga pri vzpostavitvi sproščenega sodelovalnega odnosa in odpravljanju 

negativnih občutkov (zmanjšanje obsega dela, razrešitev razredništva). Če se to ne zgodi, 

učitelj zapade v fazo konzervativnosti. Vendar se nekateri vseeno ne predajo tako zlahka in se 

načrtno začnejo bolj angažirati zunaj poklica ter si s tem izboljšujejo tudi svoj ekonomski 

položaj (Javrh, 2007, str. 78–79).  

 

(5) Obdobje sproščenosti 

 

Faza sproščenosti se ujema s Hubermanovim modelom. V tem obdobju učitelj še vedno 

eksperimentira in sodeluje v številnih dejavnostih ter je poln izvirnih predlogov, kako 

odpraviti pomanjkljivosti. Učitelj se zaradi zrelosti in izkušenj počuti strokovno avtonomen, 

uporablja več metod, pristopov, gradiva in skrbi za močan stik z učenci, vendar je pri vsem 

tem bolj previden in umirjen. Zaradi staranja vzdržuje kondicijo, si privošči daljše odmore in 

več počitka. Učitelji S-modela ne mirujejo in iščejo nove alternative, predvsem tisti, ki so 

dosegli plato. Načrtno se začnejo pripravljati na vertikalno napredovanje, saj napredovanje 

zanje pomeni izziv. Pri tej fazi so naleteli na vrsto karakteristik, ki se precej razlikujejo od 

splošnega opisa faze v Hubermanovem modelu, zato so določili novo fazo kritične 

odgovornosti (Javrh, 2007, str. 79–80). 

 

(6) Obdobje kritične odgovornosti 

 

Prehod v to fazo določata dve prevladujoči značilnosti: »angažiranost« in »pozitivna 

kritičnost« (Javrh, 2007, str. 82). Takšni učitelji so si ustvarili renome in veljajo za bolj 
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kakovostne. So izkušeni, počutijo se avtonomne in ravnajo v skladu s svojim prepričanjem. 

So pozitivno kritični in vidijo napake na različnih ravneh, kar jih ločuje od vseh drugih. 

Obenem pa jih to spodbuja k razmisleku in zato delujejo v skladu z višjimi vrednotami. V 

karieri so takšni učitelji doživeli številne potrditve, zato so pri svojem delu suvereni in se brez 

zadržkov lotevajo polemik o položaju učitelja v družbi. Svoje delo obvladajo, zaradi tega pa 

občutijo pomen in ceno svojega poklica in si želijo zahtevnejših nalog. Zavezani so svojemu 

poslanstvu, pri učencih iščejo znanje. So močno angažirani, vendar imajo dober stik z učenci, 

kar jih drži v stabilnem ravnotežju in jih obvaruje pred karierizmom. 

 

V tej fazi še vedno eksperimentirajo in iščejo nove prijeme, tako kot je to značilno za tretjo 

fazo poklicne aktivnosti oziroma eksperimentiranja. Vendar v tej fazi učitelj »stroko povsem 

obvlada« in gre za veliko globlje in strokovno zahtevnejše izzive. Postane nekakšen inovator. 

S svojimi spoznanji in izkustvi želi obogatiti druge, zato se poda v mentorstvo. Takšen učitelj 

ne ostane samo za vrati šole, še posebej če presodi, da na šoli ni ustrezne vizije. Postaja 

dodatno angažiran in si načrtno pridobiva čim večje število kolegov za svoje poglede in ideje 

(Javrh, 2007, str. 82–83). 

 

(7) Obdobje nemoči 

 

V tej fazi se znajdejo učitelji, ki so imeli velike načrte, vendar so v karieri doživeli nekaj 

ponavljajočih se negativnih izkušenj. Doživeli so zlom, so čustveno prizadeti, izčrpani, 

izgubili so stik z učenci, soočajo pa se z vprašanjem, kaj storiti, da bi lahko bili uspešni. 

Takšni učitelji imajo občutek nemoči, saj jih učenci ne spoštujejo. Počutijo se nesposobne, kar 

jih močno izčrpava. Na določeni točki ostanejo sami, družijo se le s sodelavci, ki jih 

podpirajo, hrbet pa jim obrne tudi vodstvo. Razmišljajo o zamenjavi poklica. Slovenska 

raziskava je pokazala, da so taki učitelji dejavni izven šole, tako da niso popolnoma socialno 

izolirani, kot to kaže H-model. V S-modelu se izolacija kaže kot želja po umiku iz odločanja 

in sodelovanja v aktivnostih na šoli (Javrh, 2007, str. 80–82). 

 

(8) Obdobje izpreganja 

 

»Ta faza se deli na dve veliki skupini, ki se po karakteristikah precej razlikujeta: sproščeno 

izpreganje in zagrenjeno izpreganje« (Javrh, 2007, str. 83). 

 

a) Sproščeno izpreganje 

Sproščeni učitelji so še vedno angažirani in imajo dovolj energije za izvajanje aktivnosti na 

šoli. Imajo bolj izostren odnos do vprašanj identitete učitelja ali širše narodne identitete, 

vendar se počasi začnejo umikati. Predlagajo vrsto konkretnih ukrepov in izboljšav in so 

usmerjeni v aktivistično delovanje v širšem pomenu. So »profesionalni do konca«, kot jih 

opisujejo mlajši kolegi, in ohranjajo dinamičen stik z učenci. Nekateri še vedno 

eksperimentirajo, kar je večje odstopanje od H-modela. Posebnost S-modela je vedri učitelj, 

ki je zadovoljen in sproščen, če ima možnost vplivati na svoje mlajše kolege, in se umiri, če 

ve, kdo ga bo nasledil. Vedri učitelj je posebnost, saj ima še vedno dovolj moči in zagona za 

karierne ambicije (Javrh, 2007, str. 83–84). 
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b) Zagrenjeno izpreganje 

Zagrenjeni učitelji odgovornost do sistema prav tako občutijo, vendar so le kritični, zoprni in 

ne zaupajo mlajšim kolegom. Njihova telesna in psihična kondicija sta slabi, zato so vidno 

utrujeni in izčrpani. Za ponovno nabiranje novih moči porabijo precej časa, težave imajo s 

spanjem, kar kaže na stanje stresa in zanemarjanje obveznosti doma (posebno to velja za 

ženske). Stik z učenci najdejo težje kot sproščeni učitelji in počutijo se prezrte. Zagrenjeni 

učitelji na tej točki tonejo v telesno obolevanje in komaj čakajo, da bo konec njihove karierne 

poti (Javrh, 2007, str. 83–84). 

 

3.3 VPLIVI RAZLIČNIH DEJAVNIKOV  NA  PROFESIONALNI  RAZVOJ  

VZGOJITELJEV 

 

M. Valenčič Zuljan (2012) meni, da je zelo pomembno poznavanje temeljnih dejavnikov 

profesionalnega razvoja in zavedanje o tem, kaj profesionalni razvoj ovira in kaj ga spodbuja. 

Dodaja še, da je pri tem pomembno, da si »dovolimo« pri procesu osebnega zorenja in 

strokovnega bogatenja pogledati nase z različnih zornih kotov, se naučiti sprejemati povratne 

informacije, da v nove izzive vstopamo s pogumom in da se ne nazadnje zavedamo 

medsebojnih razlik (Valenčič Zuljan, 2012). Pomembno se je zavedati, da profesionalnega 

razvoja brez posameznikovega aktivnega delovanja ni, da profesionalni razvoj pomeni 

prepletenost posameznikovih spretnosti in pojmovanj ter da gre za vseživljenjski proces 

učenja (prav tam). 

 

Kot smo opredelili že v prejšnjih poglavjih, se pojem profesionalnega razvoja nanaša na 

položaj posameznika na delovnem mestu in je lahko statičen ali dinamičen, saj posameznik 

lahko nazaduje, napreduje ali ostane tam, kjer je.  

 

V praksi srečujemo različne pojavne oblike napredovanja (Ferjan, 2003, str. 470): 

- višja plača za enako delo, 

- nov naziv brez spremembe vsebine dela, 

- horizontalno napredovanje (nova vsebina dela), 

- napredovanje po hierarhiji organizacije. 

 

Ferjan (2003) meni, da na razvoj kariere posameznika vplivajo naslednji dejavniki: 

1. dejavniki na ravni okolja: npr. normativna ureditev v Sloveniji; 

2. dejavniki na ravni posameznika: spol, starost, stopnja pridobljene formalne izobrazbe, 

delovne izkušnje, izobraževanje, delovna doba; 

3. dejavniki na ravni organizacije: izobraževanje, ocenjevanje delovne uspešnosti. 

 

M. Hmelak (2012) meni, da so vplivi na vzgojiteljev profesionalni razvoj vedno povezani s 

pričakovanji, ki jih gojijo posamezni vzgojitelji, med te pa uvrščamo predvsem pričakovanja 

po: 

- vseživljenjskem izobraževanju, 

- strokovnem izpopolnjevanju, 
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- napredovanju (tako v nazive kot plačne razrede), 

- samouresničitvi pri delu, 

- ugodnih razmerah pri delu. 

 

Avtorica še dodaja, da so vsi ti kazalci odlično izhodišče za samoevalvacijo vzgojiteljevega 

poklicnega razvoja in zadovoljstva (prav tam). Samoevalvacija pomeni »razmišljanje o 

lastnem razmišljanju (metakognicija) oz. zavzeti distanco do lastnih interpretacij« (Rupnik 

Vec, 2006, str. 448). Vzgojitelju omogoča analizo posameznih področij njegovega 

profesionalnega razvoja, s čimer vpliva na raven kakovosti njegovega ravnanja v vrtcu 

(Hmelak, 2012). 

 

3.4 NOVI PROFESIONALIZEM 

 

Ideja o novem profesionalizmu se je začela uveljavljati in uresničevati s spreminjanjem 

učiteljeve vloge in prehodom od tradicionalnih k sodobnim oblikam poučevanja in učenja. 

Pojavil se je novi profesionalizem oziroma razširjeni profesionalizem (Hoyle in John, 1995, v 

Erčulj, 2005, str. 19) oziroma kolegialni profesionalizem (Marentič Požarnik, 2000, str. 5–6), 

ki izhaja iz proučevanja izkustva in praktičnih situacij, pri čemer poučevanje temelji na 

povezanosti teoretičnega in praktičnega znanja (Cvetek, 2005). Omejeni profesionalizem pa je 

po mnenju strokovnjakov temeljna ovira za uspešnejše delo šol (Erčulj, 2005, str. 19). 

Koncept je predstavljen v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Omejeni in razširjeni profesionalizem (Hoyle in Johan, 1995, v Erčulj, 2005, str. 19) 

Omejeni profesionalizem Razširjeni profesionalizem 

Svojo prakso razvijamo zgolj na podlagi 

izkušenj. 

Svojo prakso razvijamo s prepletanjem 

izkušenj in teorije. 

Perspektiva je omejena na »tukaj« in »zdaj«. 
Perspektiva zajema širši družbeni kontekst 

izobraževanja. 

Dogodke v razredu obravnavamo izolirano. 
Dogodke v razredu obravnavamo v povezavi 

s cilji in politiko šole. 

Metode in oblike dela presojamo z 

introspekcijo. 

Metode in oblike dela presojamo v 

sodelovanju s kolegi, o njih poročamo in 

razpravljamo. 

Najpomembnejša vrednota je avtonomija. Najpomembnejša vrednota je sodelovanje. 

Učitelji se poleg poučevanja ne ukvarjajo z 

drugimi strokovnimi dejavnostmi. 

Poleg poučevanja se učitelji veliko 

vključujejo v druge strokovne dejavnosti in v 

raziskave (v šoli in zunaj nje). 

Strokovna literatura ostaja v glavnem na 

policah. 
Redno prebiramo strokovno literaturo. 

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

jemljemo kot dolžnost. 

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

jemljemo kot nujni pogoj za lastni razvoj. 

Vključujemo se predvsem v praktično 

naravnane seminarje. 

Vključujemo se tudi v teoretične seminarje, 

ki ne zajemajo »takoj uporabnih« vsebin. 
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Značilnosti novega profesionalizma, kot ga opredeljujeta Niemi in Kohonen (1995, v Kalin 

2002, str. 152–154), so:  

 

1. avtonomija s sposobnostjo samostojnega strokovnega odločanja, 

2. odgovornost, 

3. racionalno in intuitivno razmišljanje. 

 

Ista avtorja (prav tam) menita, da je zavedanje in uresničevanje za osebni in institucionalni 

razvoj temeljno izhodišče napredka na osebni in šolski ravni. Novi profesionalizem poudarja 

pomen odgovornosti učiteljev za odgovarjanje na nove zahteve, ki jih prinaša čas, v katerem 

živimo, in prevzemanja aktivne vloge pri izvajanju sprememb v šoli in družbi (prav tam). 

 

J. Kalin (2004, str. 27) meni, da učitelj lahko postane odgovoren in avtonomen le na podlagi 

racionalnega razmišljanja, ki vključuje visoko stopnjo znanja, pripravljenost za kritično 

ravnanje z novimi informacijami, sposobnost dokazovanja in oblikovanja odločitev v določeni 

situaciji. Poudarja tudi, da tak učitelj potrebuje intuitivno mišljenje, saj z njim spodbuja 

naraščajoče znanje in razumevanje. Takšno mišljenje pa vključuje intuicijo, humor, čustva, 

integracijo in sintezo (prav tam). Učitelj mora razviti načela kritičnosti ter sposobnost za 

izbiro, organizacijo in oblikovanje idej in prepričanj. Mora pa biti tudi sposoben delovati v 

nepredvidljivih situacijah ter identificirati probleme in odkrivati rešitve, ki temeljijo na 

analiziranih dokazih (prav tam). 

 

Novo, razširjeno vlogo učitelja opisuje tudi Hargreaves (2003, str. 24–29) in poudarja, da je 

učitelj katalizator družbe znanja, ki razvija sposobnost spreminjanja in tveganja, spodbuja 

zaupanje v procese in poučuje drugače, kot so ga poučevali. Med najpomembnejše dejavnike 

novega profesionalizma uvršča spodbujanje poglobljenega kognitivnega učenja, sodelovanje v 

timih, razvijanje skupnih izhodišč in zavezo k nenehnemu profesionalnemu razvoju. 

 

J. Sachs (2007, str. 15) v izhodišče za razvoj novega profesionalizma postavi prav tako 

učitelja kot snovalca novega znanja. Meni, da učitelji prevzemajo odgovornost za svoj 

profesionalni razvoj in dajejo pobude ter na podlagi tega spreminjajo javno mnenje. Zaradi 

spoštovanja različnosti ter sodelovanja s sodelavci, učenci in drugimi udeleženci se 

spreminjajo, postajajo bolj samozavestni in si zato upajo več tvegati (prav tam). 

 

Tudi sama menim, da morajo učitelji prevzeti aktivno vlogo v spremembah v šoli in družbi in 

biti odgovorni za nove zahteve. Tako kot pravi J. Erčulj (2009, str. 43), učitelji zato 

potrebujejo zelo široko profesionalno znanje, ki se nenehno spreminja in preoblikuje. 

Avtorica prav tako poudarja razsežnost sodelovanja, ki ga je potrebno razvijati sistematično in 

z veliko mero občutljivosti (2009, str. 45). Obenem ugotavlja, da gre za idealni koncept 

profesionalizma, ki zahteva odgovorne, motivirane učitelje in ravnatelje, ki profesionalni 

razvoj postavljajo na visoko mesto med svojimi nalogami in zagotavljajo okolje, v katerem 

učitelji tvegajo in postavljajo na glavo utečene prakse (Erčulj, 2010, str. 115–116). Zanimiva 

ugotovitev strokovnjakov (Sachs, 2007; Fullan in Hargreaves, 2000) je, da sistemi zavirajo 

profesionalni razvoj. Pravijo, da gre za deprofesionalizacijo učitelja, pri čemer je proces 



Mateja Podgorelec, 

Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih 

19 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV 

razvoja preveč razdrobljen in uveden na hitro, zato se ne upošteva različnih potreb učitelja, 

poleg tega pa skrb za razvoj zaposlenih pogosto ne zajema strategij za vsesplošno izboljšanje 

kakovosti šole (Fullan in Hargreaves, 2000, str. 29–30). 

 

Številni avtorji (Erčulj, 2005; Hargreaves, 2003; Lieberman in Miller, 2008; Huffman in 

Hipp, 2003), ki se ukvarjajo z raziskovanjem profesionalizma, pri opredelitvah navajajo 

skupne značilnosti, kot so vseživljenjsko učenje, sposobnost medsebojnega sodelovanja, 

osebna vizija in moralna odgovornost učitelja. Kot je razvidno iz raziskav, je sodelovanje 

pomembna sestavina profesionalizma in izhodišče za profesionalni razvoj.  

 

Strinjam se z J. Erčulj (2011, str. 33), ki meni, da učiteljev profesionalizem lahko oblikujemo 

le skupaj v profesionalnem dialogu in izmenjavi mnenj ter z veliko mero profesionalnega 

optimizma – z zaupanjem v ljudi, s katerimi delamo. Pomembno vlogo pri spodbujanju 

profesionalnega razvoja ima ravnatelj šole, ki mora zagotoviti izobraževalne možnosti na tem 

področju, biti mora naklonjen timskemu delu, ki ga mora redno spremljati, učitelji pa od njega 

pričakujejo tudi spodbude, pohvale za dosežke, pozitivne trditve in različne oblike strokovne 

pomoči (Polak, 2001, str. 53). Resman (2005, str. 88–90) poudarja, da bi moral ravnatelj svoj 

vpliv usmeriti na proces povečevanja integracije in participacije ljudi na šoli. Tudi Koren 

(2007, str. 17–22) pravi, da v ospredje prihaja sodobno vodenje, ki temelji na sodelovanju, 

povezovanju in deljenju odgovornosti.  
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4. MEDSEBOJNO SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

KOT DEJAVNIK PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Predšolska vzgoja je specifično področje, tako z vidika delovanja, organizacije, vpetosti v 

lokalno skupnost kot z vidika ciljev, vsebin in metod dela. To zahteva načrtno delo, ki bo 

prispevalo k ohranjanju in razvijanju višje ravni kakovosti, k strokovno utemeljenemu 

prilagajanju spremembam ter iskanju novih rešitev. Tudi nekatere definicije profesionalnosti 

izpostavljajo učiteljevo nenehno nadgrajevanje in širjenje lastnega znanja ter željo in potrebo 

po vseživljenjskem učenju. Ker živimo v družbi, ki od učiteljev zahteva prevzemanje 

nekaterih novih vlog, kot so preusmeritev od poučevanja k učenju, usposobljenost za delo z 

različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci in 

starši, morajo biti učitelji odprti za spremembe ter motivirani za vseživljenjsko učenje in 

stalni profesionalni razvoj (Razdevšek-Pučko, 2004, str. 53–55).  

 

Namen celostnega zagotavljanja kakovosti je stalna skrb za kakovosten vrtec. Zato je 

pomembno spodbujati in razviti hotenje, kulturo in klimo v vsakem vrtcu in pri vsakem 

vzgojitelju, da kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter ga ohranja na visoki ravni kakovosti 

(Medveš, 2000, str. 12). 

  

Tudi J. Erčulj (2011, str. 33) poudarja, da učiteljev profesionalizem lahko oblikujemo le z 

veliko mero profesionalnega optimizma – z zaupanjem v ljudi, s katerimi delamo. Prav tako 

Fullan in Hargreaves (2000) posebej poudarjata, da je temeljni pogoj za razvoj šole 

sodelovanje, ki je hkrati najpomembnejši dejavnik profesionalnega razvoja učiteljev. V 

preteklosti je veljalo mnenje, da se profesionalni razvoj konča z zaključkom izobraževanja. 

Danes je znano, da so za profesionalni razvoj odgovorni predvsem učitelji sami. Na možnost 

razvoja posameznika pa vpliva tudi razvoj institucije kot učeče se organizacije (Valenčič 

Zuljan, 2012).  

 

4.1 UČEČA SE ORGANIZACIJA 

 

Konec 20. stoletja in v 21. stoletju je v različnih modelih organizacij postopoma naraščal 

pomen horizontalne koordinacije in komunikacije. Najvišjo stopnjo horizontalne koordinacije 

je dosegla učeča se organizacija, saj so v tej vrsti organizacije odstranjene vse 

sledi organizacijske hierarhije, kot je to značilno za tradicionalno vertikalno strukturo 

(Dimovski idr., 2005, str. 80). 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizacijska_hirerhija&action=edit&redlink=1
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Slika 3: Organizacijski modeli (Dimovski idr., 2005, str. 80) 

 

Na sliki 3 vidimo, da so se organizacijske strukture skozi zgodovino spreminjale. Lahko 

rečemo, da so doživljale evolucijo do današnje sodobne oblike, ki jo imenujemo učeča se 

organizacija. Učeča se organizacija spodbuja komunikacijo in sodelovanje med svojimi člani 

tako, da je vsakdo vpet v prepoznavanje in reševanje problemov. Slednje pa ji omogoča 

nenehno eksperimentiranje ter izboljševanje in povečevanje njenih zmožnosti (Dimovski idr., 

2005, str. 81). Po drugi strani pa so tradicionalne organizacije delovale po načelih hierarhije in 

reda, zaposlene pa obravnavale kot ljudi, ki so se ob vstopu v organizacijo odpovedali svoji 

zasebnosti in se v celoti podredili njenim zahtevam. Načelo hierarhije in reda so vzpostavile s 

pomočjo vodenja in nadziranja, s številnimi predpisi pa so vodje zaposlenim določili tudi, 

kako naj se vedejo. 

 

J. Klopčič (2006, str. 1) meni, da je učeča se organizacija tista organizacija, ki se je sposobna 

neprestano učiti, je odprta za okolje in ima željo, potrebo po povečevanju sposobnosti učenja. 

Za izboljšanje kakovosti, uspešnejše uresničevanje strategij in zviševanje zadovoljstva 

uporabnikov so omenjeni trije dejavniki ključnega pomena (Dimovski idr., 2005). 

 

Podobnega mnenja je tudi Delić (2005, str. 27), ki navaja, da je temeljna razlika med 

tradicionalno in učečo se organizacijo predvsem v miselnosti. Medtem ko klasična 

organizacija postavlja v središče dobiček, ljudje pa zanjo pomenijo predvsem strošek, je učeča 

se organizacija tista, ki kot temelj svoje biti razume aktivnega, ustvarjalnega človeka, ki je 

imetnik znanj in sposobnosti oziroma kompetenc. Za učečo se organizacijo je pomemben 

celovit način dela, ki vključuje tudi spremembo celotne kulture organizacije, njen glavni cilj 

pa je povečanje intelektualnega kapitala, ki postaja edina konkurenčna prednost. Gre za 

dolgotrajen proces, ki je lahko izveden le ob podpori vodstva in z vključenostjo vseh 

zaposlenih (prav tam).  

 

Učeča se organizacija, npr. vrtec, je osredotočena na kontinuirano izboljševanje procesov, 

storitev, sistematično pospešuje učenje zaposlenih, se nenehno spreminja zato, da bi dosegla 

svoje strateške cilje in tako ohranila svojo konkurenčnost (Urh, 2003, str. 122). Menim, da 

organizacije in posamezniki, ki stremijo h kakovosti delovanja in so usmerjeni v razvoj, 

ustvarjajo odlične pogoje za pot k uspehu. Posamezniki, ki so se sposobni učiti od drugih in 
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sprejemati strokovne odločitve, dosegajo boljše rezultate in s tem pripomorejo h kakovosti 

dela v vrtcu. Vendar je ob tem zelo pomembno načrtno vlaganje v zaposlene s strani vodstva, 

ki zaposlene s svojim ravnanjem in vodenjem spodbuja. Zaposlene je treba spodbujati k 

izmenjavi izkušenj in skupnemu reševanju problemov, k sodelovanju pri načrtovanju in 

širjenju svojega znanja. Podpirati jih je potrebno pri samostojnem oblikovanju predlogov in 

rešitev, prav tako pa je potrebno načrtno ustvarjati in razvijati kompetence zaposlenih. Le na 

podlagi takšnega načina dela bodo zaposleni v organizaciji izboljševali sposobnosti za 

doseganje rezultatov in posameznih ciljev ter tako udejanjali skupno rast. 

 

Dimovski idr. (2005, str. 93) menijo, da učeča se organizacija zahteva specifične spremembe 

na področjih vodenja, oblikovanja organizacijske strukture in uresničevanja participativne 

strategije. V učeči se organizaciji tradicionalna, hierarhična struktura, ki razdvaja delavce in 

zaposlene, ne velja več, temveč temelji na samousmerjajočih se timih. Kar pomeni, da so 

zaposleni deležni večjih pooblastil, imajo večjo moč, svobodo, znanje in spretnosti za 

sprejemanje odločitev. Tak proces se imenuje opolnomočenje zaposlenih, katerega osnova je 

delitev avtoritete in je usmerjen v razvoj podrejenih. Sčasoma se ti oblikujejo v učinkovite 

samovodje, ki so sposobni dajati iniciativo, so kreativni in sami sprejemajo odločitve, kar jim 

pomaga, da postanejo bolj zainteresirani in notranje motivirani za delo (Mastrangelo idr., 

2004, str. 440). 

Za učeče se organizacije Garvin navaja naslednje prepoznavne dejavnike (po Kavčič, 1994, 

str. 425): sistematično reševanje problemov, eksperimentiranje z novimi pristopi, učenje iz 

lastnih izkušenj in učenje od drugih (benchmarking). 

 

Po pregledu literature s tega področja lahko sklepamo, da so vsem definicijam učeče se 

organizacije skupne nekatere značilnosti, ki ločujejo učečo se organizacijo od drugih vrst 

organizacije. Te so: 

 

 pridobivanje novega znanja je stalen in dolgotrajen proces in ne posamezna akcija; 

 strategija organizacije je stalno pridobivanje novega znanja in spreminjanje aktivnosti 

organizacije; 

 učenje v organizaciji ustvarja skupno videnje razvoja organizacije v prihodnje; 

 učeča se organizacija je fleksibilna in odprta do okolja; 

 takšna organizacija sistematično spodbuja učenje in ima na vseh ravneh razvite 

mehanizme prenosa individualnega učenja na skupino (prav tam). 

 

Pomembnost zagotavljanja okolja za medsebojno druženje zaposlenih in za izmenjavo 

izkušenj o dobrih pedagoških praksah navaja tudi T. Plevnik (2006, str. 15). Tudi Fullan in 

Hargreaves (2000) poudarjata, da je sodelovanje najpomembnejši dejavnik razvoja učiteljev, 

hkrati pa tudi temeljni pogoj za razvoj šole. 
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4.2 SODELOVANJE IN MEDSEBOJNO UČENJE 

 

Ker je profesionalno poučevanje tesno povezano z nenehnim raziskovanjem, načrtovanjem in 

izboljševanjem, kot trdita Hargreaves in Fullan (2012, str. 23–24), učitelj za dober 

profesionalni kapital potrebuje skupino, sodelavce, s katerimi lahko gradi skupno odgovornost 

za dosežke otrok. 

 

Za razvijanje in spreminjanje svoje pedagoške prakse pa strokovni delavci potrebujejo ugodne 

razmere oziroma dejavnike, ki vplivajo na njihovo profesionalno rast in jo spodbujajo. Da se 

strokovni delavec lahko razvija, mora imeti možnost sodelovanja (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Tudi Clark (1995, v Valenčič Zuljan, 2001, str. 133) izpostavlja pomen sodelovanja, 

kolegialnosti in interaktivnosti za poklicni razvoj strokovnega delavca ter pri tem postavlja 

dve zahtevi. Prva je podpora in pomoč, s čimer želi poudariti nujnost sodelovanja. Kot drugo 

izpostavlja, da je za poklicni razvoj potrebno spoštovati svoje delo in ga pokazati drugim. 

Izmenjava izkušenj in pogledov na možne rešitve je za profesionalno rast izjemnega pomena. 

Sodelovanje ponuja veliko več možnosti za uravnoteženo in popolnejšo interpretacijo prakse 

(Vonta, 2009, str. 143). 

 

O pomenu sodelovanja sta J. B. Huffman in K. K. Hipp (2003, str. 5) zapisali: »Če želimo 

izboljšati poučevanje in učenje, moramo okrepiti sodelovanje med vsemi deležniki v šoli in 

zunaj nje. V sodelovalnih skupnostih vsi udeleženci lažje izboljšujejo obstoječo prakso, 

razvijajo se bolj ustvarjalne oblike mišljenja in s tem novo znanje, hkrati pa tudi vsi 

prevzamejo odgovornost za doseganje rezultatov.« 

 

Po mnenju Resmana (2005) sodelovanje pomeni »odpiranje vrat« za spoznavanje ljudi med 

seboj, razvijanje medsebojnega zaupanja, razvijanje kolegialnosti, izmenjavanje osebnih in 

strokovnih izkušenj ter s tem za medsebojno učenje. Pomanjkanje sodelovanja vodi v rutino 

in konservativizem ter otežuje komuniciranje med ljudmi, medsebojno sodelovanje, 

izmenjave izkušenj in dajanje pomoči. V primeru pomanjkanja sodelovanja in strokovnega 

dialoga z drugimi učitelj ostaja sam s svojimi izkušnjami, zaradi česar svoje delo lahko gradi 

na napačnih predpostavkah. Kajti če učitelj ne ve, kako delajo drugi, ne more oceniti, kako 

dela sam. Zaradi takšnega vedenja se učitelj težko profesionalno razvija, saj ne sledi napredku 

(prav tam). 

 

Tudi Hargreaves (1998, po Erčulj, 2000) in Stoll (1999, prav tam) menita, da se skozi 

izmenjavo izkušenj, prepričanj, čustev, spretnosti in medsebojne odvisnosti učiteljev oblikuje 

novo učno okolje, kar je pri kolegialnem učenju najpomembnejše. 

 

Muršak idr. (2011) poudarjajo pomembnost razlik med učitelji začetniki in izkušenimi 

učitelji. Menijo, da je sodelovanje med njimi obojestransko koristno. Učitelji začetniki ob 

izkušenih učiteljih lažje rešujejo težave, medtem ko izkušeni učitelji ob učiteljih začetnikih 

zaradi mentoriranja pridobijo več motivacije in zadovoljstva, hkrati pa občutijo pripadnost 

ustanovi in skupnosti ter pomembnost pridobljenih izkušenj. 
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Costa in Kallick (1993) opisujeta pomen t. i. kritičnih prijateljev. Gre za zaupanja vredno 

osebo, ki si vzame čas, da bi celovito dojela kontekst določenega dela in cilje, na katerih 

deluje oseba ali skupina. Kritični prijatelj je podpora profesionalnega in osebnostnega razvoja 

ter zagovornik uspeha. Zastavlja provokativna vprašanja, predstavlja podatke z drugega 

zornega kota in kot prijatelj na koncu deluje kritično. 

 

M. Valenčič Zuljan idr. (2007) navajajo lastnosti, ki naj bi jih imel kritični prijatelj: odprtost, 

poslušanje, razumevanje, svetovanje, pozitiven, empatičen odnos, komuniciranje, 

spodbujanje, biti mora vir ekspertnega znanja. 

 

V nadaljevanju so podane prednosti in slabosti kritičnega prijatelja. Day (1999) meni, da gre 

za odnos učitelja z drugim učiteljem, ki mu pomaga pri refleksiji in eksperimentiranju. Pri 

prednostih velja izpostaviti, da kritični prijatelj pomaga zbirati podatke o lastnem delu, 

spodbuja izmenjavo idej, posluša in se pogaja, spodbuja in podpira kritični pogovor po učni 

uri, ponuja primerjavo z drugimi razrednimi praksami. Obstajajo pa tudi slabosti kritičnega 

prijatelja. Dokler kritični prijatelj ne postane del razreda, povzroča nenaravna ravnanja v 

razredu, prav tako je sodelovanje med kritičnimi prijatelji zamudno in neproduktivno, če ne 

delajo skupaj tudi pred opazovanjem in po njem. 

 

Kakovostno lahko sodelujemo le takrat, kadar kritično razmišljamo o svojem delu, si 

medsebojno zaupamo, dajemo in sprejemamo podporo, spoštujemo sebe in druge in se ne 

nazadnje upamo soočati s svojimi močnimi in šibkimi področji. 

 

4.3 TIMSKO DELO 

 

Pri timskem delu je pomembno sodelovanje med člani tima. Vsak projekt steče hitreje in 

bolje, če za njim ne stoji le ena oseba, ampak tim strokovnjakov. Vsak posameznik dobi še 

večji zagon za delo, če ve, da ima ob sebi oporo, in če ga kdo povpraša po njegovem 

strokovnem mnenju.  

 

V strokovni literaturi je bilo timsko delo v različnih časovnih obdobjih in državah različno 

opredeljeno. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje tim kot skupino ljudi, ki 

opravlja skupno delo, kot delovno skupino (SSKJ, 2000). V Pedagoški enciklopediji (1989, 

str. 446) je timsko delo učiteljev opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina 

pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere 

namen je doseči skupne cilje. Tudi A. Polak (2007, str. 8) timsko delo opredeljuje kot obliko 

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

neposrednega in enakovrednega sodelovanja ter v smeri doseganja skupnih ciljev. Največkrat 

pa je pojem timsko delo definiran 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 razreda« (Polak, 2007, str. 10).  
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Če želimo govoriti o timskem delu, moramo najprej opredeliti sorodna pojma – timsko delo in 

skupinsko delo – za katera velja sodelovanje več ljudi. Omenjena pojma sicer imata nekatera 

skupna izhodišča, a tudi jasne ločnice. 

 

T. Lamovec (1998, str. 160) meni, da člani v timu tim sprejemajo kot soodvisnost, se z njim 

poistovetijo, se čutijo pripadni timu, medtem ko člani delovne skupine skupino zaznavajo 

zgolj kot formalnost. Pri timu člani delujejo ob vzajemni podpori, svoje osebne koristi 

postavijo za koristi tima, v delovni skupini pa vsak član deluje neodvisno od drugih, je 

osredotočen le nase in svoje delo oziroma nalogo razume kot delo, ki ga mora opraviti. 

 

A. Polak (2007, str. 9) navaja, da je v opredelitvah timskega dela pogost poudarek, da je za 

pravo timsko delo pomemben duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne 

povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Poudarja, da se vsakršno 

timsko delo začenja pri vsakem izmed nas kot posamezniku: pri osebnih motivih, ki jih 

postopoma razvijemo v timske, pri naših osebnih bojaznih in pričakovanjih, ki nas običajno 

spremljajo ob prvih izkušnjah s timskim delom. Dodaja še, da se z znanjem o timskem delu ne 

rodimo, ampak se ga učimo ob aktivnem timskem delu, s študijem strokovne literature. 

Nadalje piše, da spretnosti timskega dela razvijamo na različnih seminarjih in delavnicah, 

predvsem pa z veliko samokritičnega »dela na sebi« in reflektiranjem svojega ravnanja 

(Polak, 2009, str. 5). 

 

M. Cencič (1998) meni, da spodbudno timsko delo na profesionalni razvoj in uspešno 

raziskovanje učiteljev vpliva pozitivno. Pravi, da je za uspešen tim izrednega pomena 

kolegialnost in prijateljstvo med učitelji v skupini ter težnja po skupnosti. Po mnenju avtorice 

je delo v timu zaradi delitve dela hitrejše, uspešnejše in zabavnejše. 

 

Zanimivo je mnenje Trstenjaka (2001, po Žibert, 2006), ki omenja, da je delo v skupini 

oteženo in da skupina zaradi delitve dela določene naloge ne more opraviti tako hitro, kot jo 

lahko posameznik. Žibert (2006) ob tem dodaja, da je potrebno razliko med delom skupine in 

posameznika iskati tudi v kakovosti izdelka, ki je pri timskem delu višja. Razvoj tima pa mora 

potekati kot kolegialno prijateljstvo v smeri ustvarjalnosti in notranje kulture. 

 

Glede na navedene definicije tima in timskega dela je razvidno, da avtorji kot bistven pogoj 

omenjajo posameznike z znanji, ki se med seboj dopolnjujejo in usmerjajo k skupnemu cilju, 

pri čemer prehajajo skozi različne etape timskega dela. 

4.3.1 Timsko načrtovanje 

Timsko načrtovanje je začetna in temeljna etapa timskega dela, saj zagotavlja, da timsko delo 

ne bo nekaj priložnostnega in improviziranega (Polak, 2011, str. 42). Bevc (2005) navaja, da 

pri timskem načrtovanju strokovna delavca v oddelku vrtca načrtujeta tako tedensko po 

tematskih sklopih ali sprotno (dnevno) in pri tem združujeta svoje ideje, izkušnje in mnenja. 

Pri dogovarjanju in prevzemanju vlog je pomembno, da si strokovna delavca delita delo glede 

na močna področja, saj je le tako mogoče kakovostno pedagoško delo.  
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Pri timskem načrtovanju je zelo pomembno, da smo v timu dovolj fleksibilni, da upoštevamo 

in spodbujamo ustvarjalno vzdušje. Večja sproščenost v odnosih spodbuja inovativnost, kar se 

običajno kaže v pogostejšem timskem izvajanju pouka in timski evalvaciji pedagoškega dela 

(Polak, 2011, str. 42).  

 

A. Polak (2009, str. 95) poudarja, da timsko načrtovanje ni le strokovna podlaga za 

kakovostno poučevanje oziroma izvedbo učne priprave. Kot etapa timskega dela zagotavlja 

vzgojno-izobraževalno in svetovalno naravnanost poučevanja k posameznemu učencu. 

 

4.3.2 Timsko poučevanje 

Timsko poučevanje ali timsko izvajanje načrtovanih pedagoških aktivnosti z učenci je 

najzahtevnejša etapa timskega dela. Timsko poučevanje lahko člani tima izvedejo na različne 

načine: kot medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok, izmenjavo 

aktivnega dialoga z njimi, hkratno vodenje različnih aktivnosti, prepletanje razlage in 

demonstracije določenih aktivnosti ali spretnosti, prepletanje razlage in spremljanja 

samostojnega dela otrok, prepletanje razlage in sprotnega odpravljanje težav pri učenju in 

razvijanju različnih spretnosti, aktivno vodenje določenih aktivnosti z asistenco timskega 

sodelavca, prepletanje vodenega razgovora in postavljanja vprašanj, hkratno vodenje 

lutkovnih, glasbenih, likovnih in športnih dejavnosti (Polak, 2011, str. 42). 

 

4.3.3 Timska evalvacija 

Timsko evalvacijo strokovna delavca v oddelku vrtca izvajata na dveh ravneh: kot timsko 

evalvacijo pedagoškega dela in kot evalvacijo dogajanja v timu (Polak, 2011, str. 43). Timska 

evalvacija pedagoškega dela je med učitelji že utečena in najpogosteje obsega pregled 

doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (v kolikšni meri smo jih dosegli, na kakšne načine, 

ali smo jih sproti spreminjali in prilagajali posebnostim otrok, zakaj jih (morda) nismo dosegli 

ipd.), analizo metodičnih/didaktičnih pristopov, ki smo jih izvajali, analizo uspešnih ali manj 

uspešnih načinov motiviranja otrok, analizo skupinske interakcije ob timskem izvajanju, 

predvidevanje dodatnega individualiziranega dela s posameznim otrokom. Evalvacija 

dogajanja v timu pa temelji na analizi doživljanja procesa dela, medsebojnega zaznavanja in 

sprejemanja, odnosov in komunikacije, problemov in načinov njihovega reševanja. V praksi 

je to običajno najtežji del timske evalvacije, saj pedagoški delavci težko izražajo svoja osebna 

opažanja in mnenja, prav tako pa pogosto kolegom prizanašajo pri opozarjanju na 

neprofesionalne strokovne in osebnostne posebnosti oz. napake (prav tam). 

 

Profesionalni razvoj se najbolj uspešno uresničuje v kolektivih ali manjših skupinah, kjer je 

omogočeno učenje od drugih, in vsekakor ni mogoč, če se vzgojitelj izolira med štiri stene 

svoje igralnice oziroma oddelka. Kajti le sodelovanje ponuja možnosti za uravnoteženo in 

popolnejšo interpretacijo prakse (Vonta, 2005, str. 25). Medsebojno povezanost člani tima 

oblikujejo s tem, ko se odločijo, da se bodo razkrili drugim v timu, ter si izmenjajo različna 

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

(prav tam, str. 30). Tudi A. Polak (2012, str. 17) navaja, da je bistvo timskega dela v oddelku 

vrtca prisotnost sodelovalnega učenja, skupno načrtovanje, medsebojna povezanost, odprta 

komunikacija in iskrena izmenjava mnenj. 
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Resman (2005) ugotavlja, da pomanjkanje sodelovanja med učitelji zavira kakovostno 

pedagoško delo, tako z vidika profesionalnega razvoja učiteljev kot tudi z vidika njihovega 

počutja in delovanja na delovnem mestu. Navaja še, da se s timskim delom povečuje 

motivacija za delo, prevzema se odgovornost za kakovost lastnega dela, zaradi medsebojne 

pomoči se krepi občutek varnosti, konfliktne situacije se rešujejo lažje, člani tima pa so 

usmerjeni k skupnim ciljem (prav tam). 

  

Tudi A. Polak (2007) navaja, da so prednosti timskega dela v gradnji medsebojnega zaupanja, 

sproščeni komunikaciji, pozitivni soodvisnosti in podpori. Bistvo timskega dela v oddelku 

vrtca je prisotnost sodelovalnega učenja, skupno načrtovanje, medsebojna povezanost, odprta 

komunikacija in iskrena izmenjava mnenj (Polak, 2012, str. 17). Če je timsko delo učinkovito 

in je sodelovalna naravnanost članov prepoznavna, potem ima timsko delo številne prednosti, 

med katerimi so: lažje delo, načrtovanje in izvajanje, boljše psihofizično počutje in večja 

varnost pedagoških delavcev. Prednosti lažjega timskega dela so zavedanje vsakega 

posameznika v timu, da se timsko delo začne najprej pri vsakem izmed nas in da smo sami v 

veliki meri odgovorni za njegovo uspešnost (Polak, 1998).  

 

Pomemben nosilec in spodbujevalec razvoja v različnih razsežnostih pedagoškega življenja in 

dela pa je tudi vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove (ravnatelj ali pomočnik ravnatelja in 

drugi strokovni delavci). Konkretna vloga vodstva je pogosto razumljena v skladu z 

različnimi modeli pedagoškega vodenja, ki jih različni avtorji različno opredeljujejo (Polak, 

2011). Sergiovanni (2001, v Polak, 2011, str. 38) vidi vlogo vodstva bolj v smeri pomoči 

zaposlenim pri razumevanju problemov, pri soočanju z njimi, pri iskanju načinov njihovega 

reševanja in pri učenju, kako s temi problemi vsakodnevno živeti. Woods (2005, v Polak, 

2011, str. 38) opredeljuje pedagoško vodenje kot vplivanje na učenje in poučevanje. Poudarja 

še, da naj bo transakcijsko vodenje usmerjeno k razširjanju odnosov med vodstvom in 

zaposlenimi, pri moralnem vodenju so poudarjene vrednote in etika vodje, distribuirano 

vodenje temelji na delitvi vodenja z več subjekti, demokratično vodenje temelji na deljenem 

vodenju z več enakovrednimi vodji, postmoderno vodenje upošteva multiple realnosti 

različnih udeležencev in spoštovanje njihove različnosti, medosebno vodenje poudarja pomen 

sodelovanja in medosebnih odnosov, kontingentno vodenje poudarja prilagodljivost 

spreminjajočim se okoliščinam in problemom glede na specifičen kraj in čas. Schneider in 

Hollenczer (2006, v Polak, 2011, str. 38–39) pa pri opredeljevanju vloge vodstva šole 

izpostavljata njegovo vlogo na področju komunikacije. Po njunem mnenju sodobno vodenje 

šole temelji predvsem na vzpostavljanju in vzdrževanju odprte, dvosmerne in profesionalne 

komunikacije z ustanovitelji (npr. z upravnimi in državnimi inštitucijami, uradi), s partnerji 

(npr. z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na šoli ter pomočniki ravnatelja), s kritičnimi 

prijatelji (npr. s starši, lokalno skupnostjo, različnimi svetovalci, različnimi zunanjimi 

inštitucijami) in s t. i. »tiho večino« (npr. s pasivnimi starši, cerkvijo, mediji, sosedi, politiki). 

Vloga vodstva šole je torej večplastna in odvisna od tega, kateri vidik mišljenja, vedenja in 

ravnanja je v ospredju (Polak, 2011, str. 38–39). 

 

Po pregledu literature lahko sklepamo, da gre pri timskem delu za tesno povezovanje in 

močno sodelovanje med člani tima, pri čemer se člani tima medsebojno spoštujejo in 
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podpirajo, si pomagajo in se prilagajajo drug drugemu, sodelujejo ter imajo odprto in iskreno 

komunikacijo. 

 

5. SPREMLJANJE IN USMERJANJE UČITELJEVEGA DELA 

 

Pomembno je, da se vsi strokovni delavci zavzemajo za izboljšanje kakovosti svojega dela in 

da z njim izboljšujejo učenje otrok. Sledenje spremembam je za strokovne delavce zahtevna 

naloga, saj po večini niso najbolj navdušeni, kadar morajo spreminjati svoje pristope pri delu 

z otroki in prilagajati svojo vlogo novim zahtevam. Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih, 

je eden najpomembnejših dejavnikov pri uspešnosti uvajanja sprememb stopnja sodelovanja 

med strokovnimi delavci. Obsežne in zahtevne prenove v izobraževanju zahtevajo poleg 

organizacijskih in vsebinskih sprememb tudi drugačne načine dela z otroki. To pa lahko 

dosežemo le, če strokovne delavce pri njihovem delu podpira ravnatelj. Day in Gu (2010) 

poudarjata pomembnost ravnateljevega vodenja pri razumevanju sprememb. Spremembe 

lahko strokovnim delavcem predstavljajo izziv ali pa velik stres in strokovni delavci jih 

uvajajo ali zelo uspešno ali pa neuspešno.  

 

V nadaljevanju bomo izpostavili pomen spremljanja učiteljevega dela in nekaj pomembnih 

ugotovitev, ki se nanašajo na spremljanje učiteljevega dela s strani vodstva in kolegov v 

kolektivu. 

 

5.1 ZAKONSKA PODLAGA SPREMLJANJA IN USMERJANJA 

UČITELJEVEGA DELA V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji je spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela določeno z zakonodajo. Leta 1996 

je Državni zbor RS sprejel Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI, 1996). Prvi odstavek 49. člena opredeljuje ravnateljeve naloge. Mednje spada 

prisostvovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremljanje 

njihovega dela in svetovanje pri tem (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 2007). Najverjetneje prav iz ravnateljeve pomembne vloge pedagoškega vodje, 

ki znotraj šole zaseda hierarhično najvišji položaj, izhaja zahteva v 9. alineji tega odstavka: 

»prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo 

delo in jim svetuje«. Kljub mnogim spremembam in dopolnitvam do leta 2008 ni prišlo do 

spremembe tega člena. Tega leta je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v prvem 

odstavku 49. člena dodal novo, dvaindvajseto alinejo, ki pravi: »je odgovoren za zagotavljanje 

in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole 

oziroma vrtca.« 

 

Prav tako Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v 

plačilne razrede (1994) ter Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
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nazive (2002) ravnatelju posredno nalagata, da temeljito spozna strokovno delo konkretnega 

strokovnega delavca. Ravnatelj je tisti, ki mora delo strokovnega delavca redno spremljati 

(ponavadi s hospitiranjem) in si tako pridobiti ustrezne informacije o kakovosti njegovega 

dela ter na podlagi tega oceniti delovno uspešnost, ki odloča o napredovanju zaposlenega. To 

mu nalaga tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki v 16. členu določa, da je 

ravnatelj dolžan oceniti delovno uspešnost vseh delavcev enkrat letno.Delovna uspešnost se 

ocenjuje glede na pet predpisanih kriterijev (17. člen), in sicer glede na: 

 rezultate dela,  

 samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, 

 zanesljivost pri opravljanju dela, 

 kvaliteto sodelovanja in organizacija dela, 

 druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. 

 

V zvezi z delovno uspešnostjo je potrebno omeniti tudi letne razgovore, ki jih ravnatelji 

vodijo z delavci, in Kolektivno pogodbo za javni sektor (1994), ki v 39. členu navaja kriterije 

delovne uspešnosti v primeru, ko delavec dosega nadpovprečne rezultate. Ti kriteriji so znanje 

in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg in 

učinkovitost dela ter inovativnost. 

 

Slovenska zakonodaja v sklopu  ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport ne 

predvideva državnega organa, ki bi redno nadzoroval strokovno-pedagoško delo v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Vrsto strokovnih organov, ki imajo pristojnosti v zvezi z 

evalvacijo, določa 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  

 

Iz pregleda literature je razvidno, da različni avtorji opozarjajo na pomanjkljivosti šolske 

zakonodaje. Zato bi bilo koristno (predvsem na izvedbeni ravni), če bi šolska zakonodaja 

ravnateljeve naloge konkretneje opredeljevala predvsem z naslednjih vidikov:  

1. za katere naloge je pristojen, 

2. za izvedbo katerih nalog je neposredno odgovoren ter 

3. katere naloge so predvsem njegova neposredna dolžnost in jih ne more delegirati  

(Širec, 1999, str. 63–85). 

 

Slovenska zakonodaja je na področju spremljanja in vrednotenja učiteljevega dela zelo 

pomanjkljiva. Te točke se konkretno dotakne le en člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, ki ravnatelju nalaga spremljanje pedagoškega dela strokovnih 

delavcev. Ker se v zadnjem desetletju kakovosti v izobraževanju posveča vedno več 

pozornosti, menim, da bi bilo nujno potrebno uvesti sistemske rešitve, ki bi to področje 

urejale na državni ravni.  

 

5.2 SPREMLJANJE IN OPAZOVANJE POUKA V PRAKSI 

 

Zakonodaja (ZOFVI, 1996) ravnatelju nalaga pedagoško vodenje oziroma spremljanje 

pedagoškega dela strokovnih delavcev, pri čemer lahko strokovni delavec vidi in spozna 
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dobro prakso ter ima priložnost za vključenost v institucionalne spremembe in lahko vpliva 

nanje. Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela je pomembna priložnost za razvijanje 

učiteljevega profesionalnega razvoja ter s tem kakovosti poučevanja in učenja. Delavec po 

uspešnem spremljanju in kakovostni povratni informaciji o svojem delu lažje prepoznava 

svoja šibka področja, dobi pomoč za prepoznavanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju in 

na podlagi omenjenega pridobiva višjo samopodobo (Bevc, Fošnarič, Sentočnik, 2002). 

 

Spremljanje učnega procesa še vedno najpogosteje povezujemo s hospitacijami, ki so tudi 

osrednja dejavnost spremljanja in usmerjanja učiteljevega dela (Tomić v Lorenčič, 2006). 

Vendar je pomembno dejstvo, da je hospitacije potrebno skrbno načrtovati, če želimo, da bi 

bile uspešne, in pri tem izvesti dejavnosti, ki obsegajo sestanek pred hospitacijo, opazovanje 

hospitacije ter razgovor po hospitaciji (Erčulj, 2006).  

Opazovanje je aktivna dejavnost in je »zavestno zaznavanje pedagoškega pojava z vsemi 

čutili in tudi s pripomočki« (Tomić, 2002, str. 10). Avtorica še dodaja, da pouk spremljamo 

predvsem zaradi spodbujanja uporabe novih oblik in metod, odprave pomanjkljivosti pri 

izvajanju lastnega dela ter dobrih povratnih informacij (Tomić, 2002). Pouk lahko opazujemo 

posredno, pri čemer dobivamo informacije o pouku iz učnih priprav, dnevnikov, izdelkov 

učencev, lahko pa ga opazujemo neposredno (prav tam). Pri hospitacijah je pomembno 

upoštevati prednost strukturiranega opazovanja, kjer ima opazovalec vnaprej določene 

kategorije, cilje in vidike, kar zagotavlja opazovanje enakih vidikov pri vseh učiteljih ter s 

tem možnost primerjave in analize (Erčulj, 2013). 

 

A. Tomić (1990, str. 101) poudarja, da učitelj skoraj pol stoletja ni mogel sodelovati pri 

preverjanju (evalvaciji, presoji) svojega pedagoškega dela. Pri raziskovanju je bil ujet v 

klasično raziskovalno paradigmo, ki ga je postavila v položaj izpolnjevalca formularjev in v 

vlogo vprašanca, ki je odgovarjal na vnaprej izoblikovana vprašanja. Od njega pa so 

pričakovali, da bo raziskovalne izsledke in nasvete vpeljeval v svoje pedagoško delo. Čeprav 

je spodbujanje refleksije metoda, ki jo številni avtorji prepoznavajo kot nujno sestavino 

učenja tako učencev kot učiteljev, A. Tomić meni, da je bilo tradicionalno spremljanje pouka 

– in je še zmeraj – slabo povezano z učiteljem in z njegovim razglabljanjem o lastni praksi 

(prav tam). 

 

V nadaljevanju bomo posvetili posebno pozornost hospitacijam vodstvenih delavcev in 

medsebojnim oz. kolegialnim hospitacijam, ki so idealna možnost spremljanja z vidika 

spodbujanja sodelovanja med učitelji. 

 

5.3 HOSPITACIJE S STRANI VODSTVENIH DELAVCEV 

 

Spremljanje učiteljevega dela v 49. členu opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (2007), kjer so opredeljene ravnateljeve naloge. Med drugim med 

ravnateljeve naloge sodi »prisostvovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, 

spremljanje njihovega dela ter svetovanje pri tem«. 
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Učni proces je temeljna dejavnost šole, zato mora imeti ravnatelj vpogled v kakovost te 

dejavnosti (Tomić, 1990). S spremljanjem dela ravnatelj učitelje spodbuja k izboljševanju 

prakse in tako zagotavlja kakovost najpomembnejšega procesa v šoli, to je učenja učencev, 

dijakov (Southworth, 2011).  

 

Southworth (2004) je opredelil tri strategije, s katerimi lahko ravnatelji vplivajo na kakovost 

učenja, in sicer so to: lasten profesionalni razvoj, spremljanje učiteljevega dela in napredka 

učencev ter ustvarjanje priložnosti za strokovne razprave o učenju in poučevanju. Ravnatelj je 

tisti, ki ima močan vpliv na oblikovanje »notranjih zmožnosti organizacije« (Stoll, 2002, str. 

5–7), zato jih mora razumeti in razvijati. Kot najpomembnejšo notranjo »zmožnost« avtor 

navaja učitelje, njihovo znanje, motivacijo za učenje in prepričanja, na kar ravnatelj 

nedvomno lahko vpliva. 

 

Med možnosti spremljanja učiteljevega dela Southworth (2011, str. 77) prišteva: 

 ugotavljanje, kakšen način poučevanja prevladuje v šoli; 

 odkrivanje najboljšega dela učiteljev, ki bi ga lahko predstavili sodelavcem; 

 ugotavljanje, kdo bi bil lahko pobudnik oziroma vodja razvojnih projektov s področja 

poučevanja. 

Prav je, da na spremljanje gledamo predvsem z naštetih vidikov, saj nam ti pomagajo pri 

razmejitvi razvojnega spremljanja, ki omogoča konstruktivno sodelovanje med ravnateljem in 

učitelji ter med učitelji samimi. 

 

Tudi J. Erčulj in Širec (2004) navajata, da se pouka ne spremlja, ker bi bilo poučevanje 

neustrezno, ampak zaradi (prav tam): 

- razvojno naravnanih hospitacij, kjer gre za ugotavljanje realnega stanja in svetovanje 

strokovnim delavcem za izboljšanje dela; 

- nadzora nad delom strokovnih delavcev, pri čemer sta v ospredju hospitacij 

odgovornost za vzgojno-izobraževalno delo in rezultati; 

- presoje kakovosti poučevanja, katere ugotovitve lahko ravnatelju služijo pri vodenju in 

usmerjanju učiteljskega zbora. 

Pomembno je, da je učenje v središču delovanja šole, ravnatelj oziroma vodja pa je tisti, ki 

spodbuja sodelovanje učiteljev in s tem oblikovanje učeče se skupnosti. Ravnateljeva vloga je 

pri tem izrednega pomena, saj mora zagotoviti razmere za učenje učiteljev in spremljati, kako 

se izboljšave, ki jih razvijajo v strokovnih razpravah, uresničujejo pri njihovem delu v razredu 

(Erčulj idr., 2010a). 

 

Podobnega mnenja je A. Tomić (2002), ki bistvo hospitacij vidi v zaznavanju pedagoških 

problemov šole in kasneje njihovem reševanju. Kakovost vodenja šole in vzgojno-

izobraževalnega procesa je temelj za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela (Resman, 2002, 

str. 20). Tudi Day (1999) omenja, da hospitacije niso smiselne, če njihov rezultat ne prispeva 

k strokovnemu razvoju učitelja. 

 

A. Polak (2011, str. 37–54) poudarja, da je vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove 

(ravnatelj, pomočnik ravnatelja) pomemben nosilec in spodbujevalec razvoja v različnih 
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razsežnostih pedagoškega življenja in dela. V okviru te vloge je vodstvo pomemben dejavnik 

spodbujanja in razvijanja timskega dela učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli. 

Poudarja, da je zlasti pomembno, kako je konkretno vedenje in ravnanje vodstva na tem 

področju usklajeno s konkretnimi pričakovanji učiteljev na šoli. Ugotavlja, da je strokovnim 

delavcem pomembno to, da imajo občutek, da so njihova pričakovanja s strani njihovega 

vodstva »(u)slišana«. V svoji raziskavi Timsko delo v šoli – razvojni pristop je ugotovila, da 

učitelji od vodstva šole pričakujejo predvsem različne oblike podpore za izvajanje timskega 

dela. Analiza pričakovanj učiteljev do vodstva je pokazala, da ima to vse možnosti spodbuditi, 

podpreti in razvijati timsko delo učiteljev tudi na druge različne načine: z dajanjem spodbud, z 

zagotavljanjem izobraževalnih možnosti na tem področju, z odkrito lastno naklonjenostjo 

timskemu delu, z njegovim rednim spremljanjem, z različnimi oblikami strokovne pomoči, z 

dajanjem pohval in pozitivnih potrditev idr. Navaja še, da učitelji od vodstva pričakujejo 

predvsem raznovrstno podporo in sodelovanje pri oblikovanju timov (prav tam). 

 

Tudi prva obsežnejša mednarodna raziskava (TALIS), v kateri je sodelovalo štiriindvajset 

držav in se je ukvarjala s spremljanjem učiteljevega dela, je med drugim pokazala, da je vpliv 

ravnateljevega vodenja na učenje posreden in se kaže v dejavnostih učiteljev (OECD, 2008). 

Raziskava je pokazala, da: 

 učitelji, ki se bolj profesionalno razvijajo, uspešneje delajo, 

 se učitelji, ki jim ravnatelj ali sodelavci izrečejo priznanje za dobro delo, počutijo 

uspešnejše; 

 učitelji, ki imajo jasna in trdna prepričanja o učnih metodah, bolje sodelujejo s 

sodelavci, imajo boljše odnose z učenci in se počutijo bolj učinkovite. 

Vendar pa kljub ugotovitvam preseneča podatek, da le četrtina anketiranih učiteljev povezuje 

spremljanje lastnega dela in povratne informacije s pozitivnimi učinki na profesionalni razvoj 

(OECD, 2008). Tukaj je potrebno omeniti pomemben podatek iz raziskave, da so slabo 

izvedene hospitacije vedno imele negativne posledice na delo učiteljev, vendar ni navedeno 

podrobneje, kakšne. 

 

Po mnenju J. Erčulj (2006) so usmeritve, ki omogočajo uspešno opazovanje pouka, naslednje: 

- hospitacije (tako ravnateljeve kot tudi kolegialne) bi morale postati običajna praksa na 

šoli; 

- potrebni so dogovori o obliki spremljanja in uporabi določenih instrumentarijev; 

- cilji hospitacije morajo biti jasno postavljeni; 

- hospitacija mora biti povezana s programi strokovnega razvoja; 

- dosledno je treba spoštovati načelo zaupnosti; 

- potreben je odkrit in pozitivno naravnan pogovor po hospitaciji. 

 

Možnosti sodelovanja med učitelji vidijo tudi Mulford idr. (2004, str. 2), ki poudarjajo pomen 

skupnega reševanja problemov. Med drugim opredeljujejo tudi vlogo ravnatelja in pravijo, da 

ravnatelj razvija kulturo zaupanja ter vpliva na spodbujanje refleksije in oblikovanje struktur, 

ki omogočajo sodelovanje. 
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Zanimivi so rezultati presoje ravnateljevega hospitiranja, ki jih je pokazala raziskava M. 

Valenčič Zuljan, J. Klander Merc in U. Sešek (2010). Raziskava je pokazala, da med učitelji 

in ravnatelji prihaja do statistično pomembnih razlik, vendar pa tako ravnatelji kot učitelji 

menijo, da imajo ravnateljeve hospitacije srednje močan vpliv na profesionalni razvoj 

učiteljev.  

 

Ravnateljevo hospitiranje pouka in njegovo analizo nekateri učitelji razumejo tudi kot 

poseganje v njihovo strokovno avtonomijo. Vendar Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (49. člen) ravnatelju dodeljuje nalogo, da »prisostvuje pri vzgojno-

izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje«. In 

ker mora kakovost dela biti na nek način preverjena, so hospitacije odlična možnost za 

vpogled v razred (Lesjak Reichenberg, 2003). Avtorica med drugim tudi ugotavlja vpliv 

ravnateljevih hospitacij na strokovno avtonomijo učitelja. Raziskava je pokazala, da 

ravnateljeve hospitacije ne ogrožajo učiteljeve strokovne avtonomije, vendar pa problem 

nastopi pri strokovni usposobljenosti ravnatelja. Učiteljem se zdi nedopustno, če so deležni 

nestrokovne kritike in sodb, hkrati pa se jim zdijo ravnateljeve hospitacije stresne. 

 

Podobnega mnenja je tudi M. Pajer Šemrl (2005, str. 76), ki meni, da je opazovanje pouka v 

razredu edini način, s katerim opazovalec spozna razredno klimo, medosebne odnose in 

funkcioniranje učencev v razredu, in je ključen element za spodbujanje profesionalnega 

razvoja učitelja. Da namen hospitacij ne sme biti samo opozarjanje na pomanjkljivosti, ampak 

tudi omogočanje premisleka učitelju o njegovem delu in oblikovanja novih spoznanj o njem 

samem in o procesih v šoli, pa poudarjata tudi J. Erčulj in Širec (2004, str. 12).  

 

Zanimivi so tudi podatki OECD-jeve raziskave iz leta 2013, na podlagi katere J. Erčulj (2013) 

navaja, da z opazovanjem, sploh če gre samo za eno opazovanje, ne moremo dobiti realnega 

vpogleda v razred. Ugotovljeno je bilo, da uspešni ravnatelji hospitirajo pogosteje in da večje 

število hospitacij pozitivno vpliva na učiteljevo vodenje. Ne nazadnje naj bi hospitacije 

učiteljem pomagale, da bi izboljšali svoje delo, delovne odnose, in omogočile razvoj 

posameznikove kariere (Everard in Morris, 1996, str. 109). 

Iz pregleda literature lahko vidimo, da je ravnateljeva vloga večplastna. Zagotoviti mora čas 

in vire ter oblikovati spodbudne strukture, da si učitelji lahko izmenjujejo prakso, »gredo 

pogledat druge, kako poučujejo in postanejo tudi sami vir pomoči za sodelavce« (Glickman, 

2002, str. 106). Znati mora izkoristiti različne priložnosti za skupno učenje (izobraževanja, 

reševanja problemov) in prepoznati priložnosti za sodelovanje znotraj šole, pri čemer se 

strokovni delavci učijo v profesionalnih skupnostih (O'Donoghue in Clarke, 2010, str. 98). 

 

5.4 KOLEGIALNE HOSPITACIJE 

 

Kolegialne hospitacije so se v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah v zadnjih letih 

uveljavile kot pomembna oblika sodelovanja, izmenjave izkušenj in hitrega prenosa dobre 

prakse dela v skupini.  
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Zaradi velikega obsega ravnateljevega dela je v spremljanje oz. opazovanje pedagoškega dela 

smiselno vpeljati tudi strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Govorimo o 

kolegialnem presojanju, ki je oblika zunanje evalvacije (ni predpisana) in lahko spodbuja 

vzgojno-izobraževalno ustanovo pri prizadevanjih za razvijanje kakovosti (Širec idr., 2013). 

 

Klar (2012, str. 176–177) kolegialne hospitacije povezuje z distribuiranim vodenjem. Meni, 

da je odgovornost za kakovost poučevanja in za razvijanje zmožnosti zanjo treba prenesti na 

več zaposlenih. 

 

Pri kolegialnih hospitacijah gre za opazovanje, pri katerem učitelja opazuje drug učitelj, 

ponavadi prijatelj (Tomić, 2002, str. 123). A. Tomić poudarja, da se učitelji največ naučijo 

drug od drugega in od kolegov učiteljev lažje sprejemajo kritične pripombe. Poudarja tudi 

pomembnost menjave vlog pri tej vrsti hospitacij, kar je na primer pri ravnateljevi hospitaciji 

nemogoče. Pravi, da učitelj opazovalec lahko opazi dogodke v razredu, ki jih učitelj sam 

spregleda (prav tam). 

 

Kolegialne hospitacije v procesu izobraževanja in usposabljanja učiteljev po svetu uvajajo 

predvsem univerze, z namenom pridobivanja informacij o potrebi po izboljšavah pouka 

(formativni vidik) ter evalviranja učnega procesa in s tem večanja samozavesti učiteljev 

(sumativni vidik) (Macquarie University, 2010, v Širec idr., 2013). 

 

V tujini so naredili precej raziskav, ki potrjujejo pozitivne učinke medsebojnih hospitacij na 

razvoj kakovosti dela strokovnih delavcev (npr. Bell in Mladenović, 2008; Kemp in Gosling, 

2014; McMahon, Barrett in O’Neill, 2007, v Zavašnik Arčnik in Erčulj, 2015). Njihovo 

skupno sporočilo je, da mora biti osnovni namen medsebojnih hospitacij razvijanje strokovnih 

razprav o učenju (prav tam).  

 

Po Kempu in Goslingu (2014) je za kolegialne hospitacije značilno, da: 

 upoštevajo strokovno avtonomijo vseh udeležencev (opazovalcev in opazovancev); 

 temeljijo na dialogu in spraševanju; 

 niso namenjene sodbam o pouku; 

 so usmerjene v spreminjanje in razvoj prakse.  

 

Zato je pomembno poudariti, da namen hospitacij ni opozarjati na pomanjkljivosti, temveč 

učitelju pomagati, da izboljša svoje delo in si tako omogoči razvoj kariere. Kajti dobro 

izvedena hospitacija lahko koristi tako učitelju kot tudi opazovalcu pri njegovem 

profesionalnem razvoju. V nasprotnem primeru se lahko razvije neke vrste sovražnost, odpor 

in nezaupanje (Wragg, 1994, str. 2, v Širec idr., 2013). Oziroma kot pravijo nekateri avtorji 

(Bevc, Fošnarič in Sentočnik, 2002, str. 9, prav tam): »Na dobrem gradimo in načrtujemo 

nadaljnji razvoj, izhajamo iz dogovorjenih standardov, ne sodimo in obsojamo, temveč 

upoštevamo dejstva, ki so vsebinsko in didaktično neoporečna.« 

 

Tudi M. Pajer Šemrl (2005, str. 78) navaja, da učitelji od kolegialnih hospitacij pričakujejo 

izmenjavo izkušenj, pomoč pri strokovnih dilemah in medpredmetnem povezovanju, skupno 
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načrtovanje in analizo. Med drugim navaja tudi, da so učitelji zaradi medsebojnega 

nezaupanja kolegialnim hospitacijam manj naklonjeni kot ravnateljevim hospitacijam, saj niso 

pripravljeni deliti svojih izkušenj in izmenjavati mnenj, predvsem pa se bojijo kritike. Ob tem 

opozarja na problem zapiranja posameznih učiteljev v njihove učilnice in neprilagojenost na 

spremembe današnjega časa (Pajer Šemrl, 2005, str. 80). Zanimiva je raziskava o spremljanju 

in opazovanju pouka M. Otič (2005), ki je ugotovila, da večina učiteljev misli, da je 

spremljanje potrebno, in vidijo v tem večjo kakovost pouka, potrditev svojega dela, podporo 

in spodbudo.  

 

Tako kot ravnateljeve hospitacije naj bi tudi kolegialne hospitacije potekale po vnaprej 

pripravljenem načrtu. A. Tomić (2002, str. 123) navaja naslednje korake: 

1) načrtovanje v obliki sestanka, kjer se postavi cilj opazovanja in se izdela 

instrumentarij; 

2) opazovanje v razredu z zbiranjem podatkov; 

3) povratna informacija z izmenjavo informacij in načrtovanjem izboljšav. 

 

Ista avtorica (prav tam) opozarja tudi na nekaj načel, ki jih moramo upoštevati pri kolegialnih 

hospitacijah. Izpostavlja, da mora medsebojni odnos med učiteljem in opazovalcem temeljiti 

na medsebojnem zaupanju in pomoči, pozornost opazovanja pa naj bo namenjena svetovanju 

za izboljšanje dela (prav tam). Seveda pa je ob vsem tem pomembno tudi varno in spoštljivo 

okolje. Omenja tudi (prav tam, str. 17) pomembnost učiteljevega premagovanja morebitnega 

odpora do hospitacij. Poudarja, da mora učitelj začutiti, kako pomembne so hospitacije za 

njegov profesionalni razvoj. 

 

Tudi J. Erčulj idr. (2015, str. 57, v M. Zavašnik Arčnik in J. Erčulj, 2015) omenjajo usmeritve 

za izvajanje kolegialnih hospitacij: 

 udeleženci kolegialnih hospitacij morajo biti seznanjeni s cilji, ki jih hočemo z 

medsebojnimi hospitacijami doseči, in nanje morajo biti vnaprej pripravljeni; 

 potreben je predhodni dogovor o tem, katere vidike pouka bomo opazovali, pri čemer 

si pomagamo z opomnikom, ki mora biti kratek in razumljiv; 

 potrebno je sestaviti skupino strokovnih delavcev za kolegialno hospitacijo; 

 kolegialne hospitacije morajo biti časovno načrtovane, za njihovo uspešno izvedbo pa 

potrebujemo dovolj časa (sama izvedba kolegialne hospitacije in pogovor po njej, ki 

mora biti usmerjen in mora potekati v okviru dogovorjenih vidikov opazovanja); 

 za dajanje in sprejemanje konstruktivnih povratnih informacij, ki so usmerjene v 

učenje, morajo udeleženci biti usposobljeni in se usmeriti predvsem k temu, česa so se 

naučili, opazovanca pa morajo z vprašanji spodbujati k samoanalizi. 

 

Chism (2007) opozarja, da morajo biti opazovanci in opazovalci enakopravni, da si morajo 

med seboj izmenjevati poglede in razumevanje določenih dejavnikov uspešnega učenja ter se 

skupaj učiti. Pomembna sta zaupanje v skupini, ki ga razvijamo s konstruktivnimi povratnimi 

informacijami brez sodb, in organizacijska kultura, v kateri je učenje cenjeno in se strokovni 

delavci o njem pogovarjajo.  
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5.4.1 Izvajanje kolegialnih hospitacij 

 

Termin zaznavanje zasledimo že pri sami razlagi spremljanja pedagoškega pojava – torej 

opazovanja. Kolegialne hospitacije so ena izmed vrst opazovanja (neposredno opazovanje 

pedagoških pojavov), ki ga A. Tomić (2002, str. 10) opredeljuje kot »zavestno zaznavanje 

pedagoškega pojava z vsemi čutili in tudi s pripomočki«. Avtorica poudarja, da mora biti 

opazovalec pedagoškega procesa miselno aktiven in pedagoške pojave spremljati tako, da 

najprej določi, kaj bo zaznaval, kako bo svoje pojave interpretiral in jih ovrednotil po namenu 

in pomenu, nato pa mora svoje znanje in razumevanje včleniti v celotni proces že pred 

opazovanjem, med njim in po njem (prav tam). 

 

Kakovostno izvedeno hospitacijo je potrebno skrbno načrtovati, pri čemer je razgovor po 

hospitaciji nujno potreben za uspešno interpretacijo zaznavanja in doživljanja hospitacije. Če 

imamo jasno opredeljen namen in cilj hospitacije, ki bi ga vsaka hospitacija morala imeti in s 

katerim bi morali biti seznanjeni tudi opazovalci hospitacije, lahko strokovni razgovor po 

hospitaciji pripelje do strokovne razprave, ta pa k izboljšanju kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela oziroma procesa. Slednje je glavni namen opazovanja oz. hospitacije.  

 

Konstruktivna povratna informacija omogoča, da se bolje zavedamo svojega dela, usmerja in 

spodbuja razvoj. Iz lastnih izkušenj in pogovorov ter izjav kolegov lahko sklepam, da so 

nekateri že imeli slabe izkušnje, zato je način podajanja povratnih informacij po hospitaciji 

zelo pomemben. Povratna informacija ne sme biti sodba o delu strokovnega delavca, ampak 

spodbujanje učenja in razmišljanje o njem (Erčulj in Širec, 2004, str. 19). Temelj za 

konstruktivno povratno informacijo je odnos med opazovalcem in opazovancem, vendar pa je 

potrebno spoštovati tudi nekaj osnovnih načel, ki jih priporoča O’Leary (2014, str. 85–86, v 

Zavašnik Arčnik in Erčulj, 2015, str. 40–41): 

 Pogovor po hospitaciji naj poteka isti ali naslednji dan po opazovanem pouku. 

 Povratna informacija naj ne temelji na osebnem mnenju, ampak na dejstvih.  

 Opazovalec oziroma tisti, ki daje povratno informacijo, mora biti zelo empatičen. 

Vedeti mora, kako posamezniku posredovati negativno povratno informacijo, znati 

mora opazovati, kako jo je sogovornik sprejel, in vedeti, kako ga spodbuditi, da bo 

spregovoril o svojih občutkih v zvezi s tem. 

 Ena najpomembnejši spretnosti pri posredovanju povratnih informacij po opazovanem 

pouku je sposobnost postavljanja vprašanj, ki spodbujajo refleksijo. Zavedati se 

moramo namreč, da »dobrohotni nasveti« običajno ne prinesejo sprememb vedenja, če 

so te potrebne. Opazovalec mora znati sogovornika s pravimi vprašanji spodbujati, da 

poišče vzroke za svoja ravnanja in rešitve oziroma možnosti za spreminjanje prakse. 

 Najpomembneje pa je, da se opazovalec in opazovaneczavedata, da je pogovor po 

hospitaciji dvosmerni proces, saj le tako poteka učenje obeh udeležencev. To tudi 

pomeni, da morajo biti vse odločitve, povezane s spreminjanjem prakse in 

profesionalnim razvojem, sprejete skupaj po temeljiti strokovni razpravi. 
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Pri tem bi izpostavila predvsem priložnost, da strokovni delavci v strokovnih razpravah 

razvijajo skupna prepričanja o tem, kakšen je pri nas vzgojno-izobraževalni proces, s čimer 

ustvarijo priložnost za medsebojno učenje. Menim, da imajo strokovne razprave pomembno 

vlogo pri izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Podobnega mnenja so tudi Harrisova idr. (2002, v Erčulj idr., 2010a), ki strokovne razprave 

razumejo kot ključ do spodbujanja učiteljevega profesionalizma, kajti v tem procesu 

razvijamo in povečujemo sposobnost učiteljev in s tem šole za spreminjanje.  

 

Ob tem je pomembno opozoriti na pet procesov oziroma dejavnikov, ki jih v strokovnih 

razpravah zaznavamo sočasno (Southworth, 2003, v Erčulj idr., 2010a): 

 Vodja s spodbujanjem pogovorov o učenju in sodelovanju v njih sporoča, kaj je v šoli 

pomembno. S tem daje jasno vedeti, kaj je zanj temeljni proces in čemu je treba v 

procesu nenehnega izboljševanja namenjati osrednjo pozornost. 

 Strokovne razprave so pomemben dejavnik spodbude in podpore učiteljem, vendar se 

mora vodja zavedati, da se ne »zgodijo« same od sebe, ampak jih mora spodbujati in 

načrtovati. Le tako lahko poteka proces medsebojnega učenja – vodja se uči od 

učiteljev in učitelji od vodje. 

 Strokovne razprave ne smejo zgolj opisovati stanja, ampak se morajo usmeriti tudi v 

analiziranje. Da lahko nekomu razložiš, kaj delaš oziroma kaj si naredil, moraš urediti 

misli, izbrati prave besede in racionalizirati svoja dejanja, torej napraviti opisno 

analizo. To je pomembna spretnost in ključni korak k refleksiji. 

 Eden pomembnih dejavnikov je tudi sposobnost ubesedenja lastnih zamisli in dejanj. 

Svoje znanje, ki je dostikrat neizraženo ali celo neodkrito, moramo namreč deliti z 

drugimi, in to pričakujemo tudi od drugih udeležencev strokovnih razprav. Tako v 

bistvu zagotavljamo, da naše znanje in izkušnje postanejo pomemben učni vir za 

sodelavce (in nasprotno), s čimer krepimo tudi sposobnost šole kot organizacije za 

učenje.  

 Medtem ko v strokovnih razpravah opisujemo, analiziramo, reflektiramo, 

ubesedujemo, se hkrati razvija tudi vzajemno svetovanje. Gre za posebno vrsto 

konstruktivističnega učenja, s pomočjo katerega lahko učitelji osmislijo svoje 

dotedanje izkušnje, jih primerjajo z drugimi in skupaj s sodelavci razvijajo novo 

znanje o svoji pedagoški praksi. 

 

Tudi v izsledkih mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS (Sardoč idr., 2009) 

poročajo o tem, kako so povratne informacije učiteljem v pomoč pri profesionalnem razvoju 

in bi jih zato moralo biti več. Pozitivne povečujejo občutek zadovoljstva, varnosti, imajo tudi 

pozitiven učinek na profesionalni razvoj in na razvoj šole.  

 

Glickman (2002, str. 95) poudarja, da napredka ne moremo pričakovati, če učitelji ne bodo 

odprli »vrat zasebnosti učilnice« – torej če ne bodo sprejeli konstruktivne kritike in s 

sodelavci strokovno razpravljali o svoji pedagoški praksi. 
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5.4.2 Doživljanje kolegialnih hospitacij 

 

Pojem doživljanja je v Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev (2001, str. 16) opredeljen kot 

odgovornost učiteljev praktikov, sposobnost za reševanje strokovnih problemov, kritično 

razmišljanje in dejavno vedenje. 

  

Večkrat slišimo, da je opazovanje vzgojno-izobraževalnega dela neprijetno, včasih celo 

nepotrebno in učitelji ga doživljajo kot nadzor. To delno potrjuje tudi Murgelj (1996), ki 

meni, da učitelji hospitacije lahko dojemajo kot nadzor, če jim ne predstavljajo priložnosti za 

profesionalni razvoj. Zanimivi so izsledki njegove raziskave (prav tam, 1996), kjer ugotavlja, 

da so po mnenjuučiteljevhospitacije pomembne za strokovno rast. Ugotovitev so najbolj 

podprli učitelji z 10-letno delovno dobo ali manj ter tisti, ki imajo več kot 21 let delovnih 

izkušenj. Izsledki raziskav trdijo tudi, da učitelji začetniki potrebujejo več hospitacij, čeprav 

so koristne tudi za starejše učitelje, ter da imajo učitelji raje napovedane hospitacije kot 

nenapovedane. Po drugi strani M. Pajer Šemrl (2005) ugotavlja, da so hospitacije nezaželene 

predvsem zaradi občutka treme, strahu pred ocenjevanjem in nadzorom, zaradi neuspeha in 

pričakovanja negativne povratne informacije. 

 

Vendar na podlagi pregledane literature lahko trdim, da je opazovanje vzgojno-

izobraževalnega dela iz različnih razlogov potrebno, tako z vidika kakovosti dela kot tudi z 

vidika profesionalne rasti učitelja. Iz lastnih izkušenj si upam trditi, da je opazovanje težko 

interpretirati. Namreč učitelji, ki vedo, da jih opazujemo (ali ravnatelj ali drugi opazovalci), se 

vedejo drugače kot običajno. Na to opozarja tudi M. Ule (2009), ki meni, da vsaka neobičajna 

prisotnost osebe v prostoru povzroči drugačno ravnanje vseh udeležencev.  

 

Tudi Širec idr. (2013, str. 79) omenjajo, da se kolegialne hospitacije v praksi niso uspele 

obdržati zaradi nekaterih omejevalnih okoliščin, kot so:  

 slaba samopodoba učiteljev, 

 pomanjkanje samozavesti, 

 nezaupanje v lastno delo, 

 strah pred ocenjevanjem, pred kritično informacijo, 

 introvertiranost – strah pred izpostavitvijo, 

 dodatna psihična in fizična obremenitev (več priprave, boljša organizacija …), 

 zavedanje lastnih napak (večletno delo v rutini), 

 visoka lastna pričakovanja oz. pričakovanja opazovalcev, 

 bojazen glede subjektivnosti pri opazovanju. 

 

Če želimo, da bi bila hospitacija uspešna, jo je potrebno skrbno načrtovati, pri tem pa naj 

razporeditev dejavnosti obsega sestanek pred hospitacijo in opazovanje oziroma hospitacijo 

ter razgovor po hospitaciji (Erčulj, 2006, str. 19). Slednje na podlagi opravljenih intervjujev z 

udeleženci v različnih programih ugotavljajo tudi predavatelji Šole za ravnatelje. Poleg 

priprave strokovnih delavcev na hospitacije in pogovora po opazovanju dodajajo še en 
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pomemben dejavnik, in sicer ravnateljevo ter medsebojno strokovno pomoč (Zavašnik Arčnik 

in Erčulj, 2015, str. 39). 

 

Erčulj in Širec (2004) med pogostimi ovirami, ki vplivajo na uspešnost opazovanja pouka, 

navajata subjektivnost pri opazovanju. Ta nam narekuje, da opazovane dejavnosti ne 

presojamo sami in ne delamo končnih sklepov, pač pa podatke, ki smo jih pridobili z 

opazovanjem, dopolnimo s podatki drugih opazovalcev. 

 

Doživljanje kolegialnih hospitacij je v veliki meri odvisno od odnosa med strokovnimi 

delavci. Kako pomembni so medčloveški odnosi pri izmenjavi informacij, piše tudi Bratanić 

(1991, str. 43) in poudarja, da s komunikacijo delujemo drug na drugega, določamo drug 

drugega ter doživljamo sebe v odnosu do drugih in sebe. Informacije, ki jih dobimo od drugih, 

določajo naš odnos do samih sebe, informacije, ki jih mi dajemo drugim, pa določajo njihovo 

doživljanje sebe. 

 

A. Tomić ugotavlja (1990, str. 101), da hospitacije v preteklosti niso imele jasnih ciljev in so 

bile usmerjene na ocenjevanje brez jasnih meril. Učitelji so posledično zanemarili opazovanje 

in osmišljanje svojih pedagoških postopkov, zaradi česar odklanjajo obiske drugih strokovnih 

delavcev v razredu in ne kažejo večjega zanimanja za sodelovanje pri pedagoškem 

raziskovanju. Brez pogovora po opazovanju pouka (povratne informacije) in spodbujanja 

učiteljeve refleksije ter skupnega iskanja izboljšav kolegialne hospitacije nimajo smisla in ne 

dosežejo svojega namena. Kajti učitelj pričakuje in potrebuje povratno informacijo o svojem 

delu, hkrati pa je evalvacija tudi korak k nadaljnjemu načrtovanju. 

 

Na podlagi pregledane literature in raziskav menim, da so hospitacije v vrtcu (tako 

ravnateljeve kot kolegialne) potrebne predvsem zaradi vpliva na strokovni razvoj vzgojiteljev 

in pomočnikov vzgojitelja, ravnatelja ter z njimi tudi vrtca. Po mnenju strokovnih delavcev so 

kolegialne hospitacije bolj stresne od tistih, na katerih so prisotni predstavniki vodstva vrtca, 

kar potrjujejo tudi raziskave Daya (1999). Te kažejo, da so hospitacije med kolegi 

nepriljubljene, saj se strokovni delavci počutijo ogrožene. Nenaklonjenost kolegialnim 

hospitacijam potrjuje tudi M. Pajer Šemrl (2005), ki ugotavlja, da strokovni delavci niso 

pripravljeni deliti svojih izkušenj, izmenjavati mnenj in timsko sodelovati, predvsem pa se 

bojijo kritike. Menim, da se pri vzgojiteljih in pomočnikih vzgojitelja na kolegialnih 

hospitacijah pojavljajo tako negativni kot tudi pozitivni občutki.  
 

5.4.3 Pozitivni učinki kolegialnih hospitacij 
 

Kemp in Gosling (2014) sta na podlagi raziskave izpostavila nekaj pozitivnih učinkov 

kolegialnih hospitacij: 

 spodbujajo vzajemno učenje; 

 boljše je zavedanje o tistih vidikih poučevanja, o katerih se redko pogovarjamo; 

 večja je pripravljenost, da strokovni delavci izboljšujejo svojo prakso s pomočjo 

opazovanja kolegov; 

 večja je profesionalna samozavest. 
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Tudi v Sloveniji so številni ravnatelji že uvajali kolegialne hospitacije in z njimi pridobili kar 

nekaj pozitivnih izkušenj. Ugotovili so, da kolegialne hospitacije omogočajo (Širec idr., 2013, 

str. 78): 

 izmenjavo in nadgrajevanje primerov dobre prakse, 

 samostojnost in samozaupanje, 

 produktivno delo v timu, 

 učinkovito komuniciranje in medsebojno zaupanje (klima in kultura), 

 zmožnost nenehnega učenja in prilagajanja vedno novim situacijam (profesionalni 

razvoj), 

 hiter prenos dobre prakse med strokovnimi delavci v vrtcu oziroma šoli, 

 sistematično razvijanje miselnih navad (kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, 

samoregulacija), 

 bolj poglobljeno evalvacijo. 

 

Številne pozitivne učinke kolegialnih hospitacij navajata tudi M. Zavašnik Arčnik in J. Erčulj 

(2015). Pozitivni učinek kolegialnih hospitacij na ravni posameznika je predvsem razvijanje 

profesionalne samozavesti zaradi pozitivne povratne informacije, ki jo strokovni delavci 

dobijo od kolegov. Kolegialne hospitacije so dragocen vzvod profesionalnega razvoja, saj jim 

pomagajo pri evalvaciji lastnega dela. Pozitivni učinki kolegialnih hospitacij na ravni šole pa 

so predvsem formalni in neformalni pogovori o učenju in poučevanju ter s tem oblikovanje 

učečih se skupnosti (prav tam).  

 

V primeru, ko je strokovnim delavcem predstavljen namen opazovanja, kjer ne gre za 

presojanje, ampak izključno za skrb za učiteljev osebni in profesionalni razvoj, kot kažejo tudi 

raziskave (Poster in Poster, v Pajer Šemrl, 2005), kolegialne hospitacije lahko postanejo 

primer dobre prakse v vrtcih. Ustrezno načrtovane in izpeljane hospitacije – tako ravnateljeve 

kot kolegialne – so pomemben dejavnik, ki spodbuja refleksijo strokovnih delavcev, prispeva 

k njihovemu profesionalnemu razvoju ter k razvoju kolektiva in napredku vrtca. Vse to pa 

pomembno vpliva na kakovost poučevanja in učenja tako učencev v šoli kot tudi otrok v 

vrtcu.  

 

Iz pregledane literature in na podlagi izkušenj sklepam, da s tem, ko strokovni delavci 

pokažejo svoje delo in poiščejo pomoč pri svojih kolegih, pridobivajo tudi nova znanja, 

prepoznavajo svoja šibka in močna področja, dobivajo spodbudo, si izboljšujejo svojo 

samopodobo in tako povečajo kakovost dela. 
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EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Raziskave strokovnjakov kažejo (Day, 1999), da so hospitacije med kolegi nepriljubljene, saj 

se strokovni delavci počutijo ogrožene. Nenaklonjenost kolegialnim hospitacijam potrjuje tudi 

Pajer Šemrl (2005), ki ugotavlja, da strokovni delavci niso pripravljeni deliti svojih izkušenj, 

izmenjavati mnenj, timsko sodelovati, predvsem pa se bojijo kritike. Ker raziskave 

strokovnjakov (Wragg, 1994; Erčulj in Širec, 2004) kažejo na zelo redko prakso takšnega 

načina spremljanja učiteljevega dela, menim, da bodo moje raziskovalne ugotovitve obogatile 

strokovna spoznanja na področju hospitacij in pedagoške prakse v vrtcih. Raziskav o tem, 

kako strokovni delavci v vrtcih kolegialne hospitacije doživljajo in zaznavajo, v slovenskem 

prostoru ni veliko. Večinoma gre za manjše raziskave na omenjeno temo, ki so jih vzgojitelji 

ali ravnatelji izvajali v okviru svojega akcijskega raziskovanja. 

 

V magistrskem delu sem se posvetila raziskovanju tega področja in ugotavljala, kako 

pedagoški delavci v vrtcu zaznavajo in doživljajo kolegialne hospitacije. Strokovni delavci 

imajo na podlagi hospitacijskih dejavnosti možnost presojanja, izmenjave izkušenj in 

vpogleda v različne pedagoške prakse. Zanimalo me je, kakšne so njihove konkretne izkušnje 

s kolegialnimi hospitacijami in kako zaznavajo učinke kolegialnih hospitacij pri sebi in svojih 

kolegih v vrtcu.  

 

7. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Oblikovala sem naslednje raziskovalne cilje in vprašanja, vezana na zaznavanje in doživljanje 

kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih. 

 

RV1: Kako strokovni delavci v vrtcih zaznavajo kolegialne hospitacije oz. kakšna stališča 

imajo na tem področju? 

 

RV2: Kakšne izkušnje imajo strokovni delavci v vrtcih s hospitiranjem pri svojih kolegih in 

kako te kolegialne hospitacije zaznavajo? 

 

RV3: Kakšne izkušnje imajo strokovni delavci v vrtcih, ko jih kolegi hospitirajo pri 

pedagoškem delu, in kako te hospitacije doživljajo? 

 

RV4: Kakšne spremembe oz. učinke zaznavajo strokovni delavci pod vplivom kolegialnih 

hospitacij pri sebi na osebnostnem in strokovnem področju ali v svojem delovnem okolju? 

 

RV5: Ali se vzgojitelji v zaznavanju in doživljanju hospitacij statistično pomembno 

razlikujejo od pomočnikov vzgojitelja? 
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RV6: Ali se strokovni delavci v vrtcih v zaznavanju in doživljanju hospitacij statistično 

pomembno razlikujejo med seboj glede na različno delovno dobo oz. pedagoško izkušenost? 

 

8. METODOLOGIJA 
 

8.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

V raziskovalnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 
 

8.2 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi sem uporabila namenski, neslučajnostni način vzorčenja. Vzorec zajema 

strokovne delavce (vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja) iz različnih vrtcev po Sloveniji, ki 

izvajajo kolegialne hospitacije, z različnim številom let delovne dobe na področju vzgoje in 

izobraževanja, z različno izobrazbo in z zaposlitvijo na različnih delovnih mestih. Strukturo 

vzorca glede na smer izobrazbe, delovno dobo in delovno mesto bom predstavila v grafikonih.  

 

Končni vzorec empirične raziskave zajema 155 anketirancev, ki so v celoti izpolnili 

vprašalnik. Nepopolno izpolnjenih vprašalnikov nisem vključila v obdelavo podatkov. 

 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na delovno mesto (v %) 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da vzgojitelji predstavljajo nekoliko večji odstotek vseh anketirancev 

(52 %), kot pomočniki vzgojitelja (42 %). Med anketiranci najmanjši delež (6 %) pripada 

strokovnim delavcem na drugem delovnem mestu, kot so: ravnatelj (f = 3), pomočnik 
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ravnatelja (f = 3), svetovalni delavec (f = 1), spremljevalec otrok s posebnimi potrebami (f = 

1) in strokovni delavec na delovnem mestu vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja (deljeno, f = 

1). Ker je število anketirancev v tem podvzorcu tako majhno in ta vzorec ne bi bil primerljiv z 

ostalima dvema podvzorcema, ga v raziskavo nisem vključila. 

 

 

Graf 2: Struktura preoblikovanega vzorca glede na delovno mesto (v %) 

Iz grafa 2 je razvidno, da sta preoblikovana podvzorca glede na delovno mesto uravnotežena. 

81 anketirancev je zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja, kar predstavlja 55,5 % 

anketiranih. 65 vprašanih strokovnih delavcev je zaposlenih na delovnem mestu pomočnika 

vzgojitelja, kar predstavlja 44,5 % vprašanih. 

 

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo (v %) 
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Iz grafa 3 je razvidno, da so v raziskavi sodelovali strokovni delavci z različnim številom let 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Za boljšo vsebinsko primerjavo podatkov sem vzorec 

glede na spremenljivko delovne dobe preoblikovala v tri podvzorce. V podvzorec 0–10 let 

združimo vzorec 0–5 let in 6–10 let, v podvzorec 11–20 let združimo vzorec 11–15 let in 16–

20 let, vzorec 21 let in več obdržimo. 

 

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na izobrazbo (v %) 
 

Vzgojitelji, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, imajo večinoma visoko strokovno ali 

univerzitetno izobrazbo (73 %), srednjo šolo jih ima 25 %. 2 % anketiranih vzgojiteljev ima 
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šolo. Visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ima kar 35 % anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja.  
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8.4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 
 

Za zbiranje podatkov sem preko elektronske pošte k sodelovanju povabila strokovne delavce 
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podatkov je bilo zagotovljeno. Vsi anketirani strokovni delavci so bili seznanjeni z namenom 

in ciljem raziskave. 

8.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo statističnih programov IBM SPSS Statistics 24.0 

in Microsoft Office Excel. Pri tem sem uporabila frekvenčne prikaze atributivnih 

spremenljivk, izračunane so bile srednje vrednosti, mediana, modus, standardni odklon, 

minimalne in maksimalne vrednosti, izveden je bil t-preizkus neodvisnosti za preverjanje 

razlik med različnimi vzorci. Rezultati so predstavljeni v grafih ali tabelah. 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate raziskave, v kateri sem strokovne delavce v vrtcih 

spraševala o njihovem doživljanju in zaznavanju kolegialnih hospitacij. V opisu rezultatov 

bom predstavila tiste vrednosti odgovorov, ki prevladujejo, dobljene ugotovitve bom 

interpretirala v skladu s strokovnimi spoznanji iz literature. 

9.1 ZAZNAVANJE KOLEGIALNIH HOSPITACIJ PRI STROKOVNIH 

DELAVCIH V VRTCIH  

 

Najprej me je zanimalo, kako strokovni delavci v vrtcih zaznavajo kolegialne hospitacije. 

Odgovore na omenjeno raziskovalno vprašanje sem iskala s proučevanjem njihovih stališč na 

tem področju. V vprašalniku sem oblikovala lestvico stališč, ki je vključevala posamezne 

trditve o kolegialnih hospitacijah. Pri trditvah je bilo mogoče izbrati le enega od danih 

odgovorov (ocene na lestvici Likertovega tipa), s katerimi so anketiranci izražali stopnjo 

strinjanja, pri čemer so številke pomenile: 1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se večinoma ne 

strinjam, 3 – sem neodločen/a, 4 – se večinoma delno strinjam, 5 – se popolnoma strinjam 

(vprašalnik v prilogi). Izračunane so bile aritmetične sredine, modus, standardni odklon ter 

minimalne in maksimalne vrednosti. Dobljene rezultate predstavljam v nadaljevanju po 

posameznih trditvah. 
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9.1.1 Stališča strokovnih delavcev do kolegialnih hospitacij 

 

 Tabela 2: Opisna statistika vprašanja o stališčih strokovnih delavcev do kolegialnih hospitacij 

TRDITVE 
Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Modus 

(Mo) 

Standardni 

odklon (σ) 

Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost 

f) Kolegialne hospitacije omogočajo 

prenos dobre prakse med kolegi. 
146 4,41 5 0,91 1 5 

g) Pri kolegialnih hospitacijah povratne 

informacije kolegov pozitivno vplivajo 

na profesionalni razvoj. 

146 4,26 5 0,98 1 5 

j) Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo 

na kakovost dela vrtca. 
146 3,87 4 1,12 1 5 

h) Za kolegialne hospitacije je potrebno 

navdušiti sodelavce, ki kolegialnih 

hospitacij še ne poznajo. 

146 3,83 5 1,16 1 5 

k) Kolegialne hospitacije večajo kakovost 

dela strokovnih delavcev v vrtcu. 
146 3,76 4 1,19 1 5 

i) Kolegialne hospitacije prispevajo k 

povezovanju kolektiva. 
146 3,70 5 1,21 1 5 

e) Kolegialne hospitacije imajo bolj 

pozitivne učinke od hospitacij vodstva. 
146 3,43 4 1,25 1 5 

l) Kolegialne hospitacije omogočajo 

oblikovanje učinkovitih timov v vrtcu. 
146 3,34 4 1,22 1 5 

b) Kolegialne hospitacije predstavljajo 

dodatno psihično obremenitev. 
146 3,26 4 1,41 1 5 

a) Kolegialne hospitacije predstavljajo 

dodatno fizično obremenitev. 
146 2,61 2 1,34 1 5 

d) Kolegialne hospitacije so bolj stresne 

od hospitacij vodstva. 
146 2,25 2 1,21 1 5 

c) Kolegialne hospitacije pomenijo poseg 

v avtonomijo strokovnega delavca. 
146 2,11 1 1,16 1 5 

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da kolegialne hospitacije ne pomenijo posega v avtonomijo 

strokovnega delavca, kar potrjujeta najnižja aritmetična sredina (M = 2,11) in največkrat 

izbrani odgovor 1 – se nikakor ne strinjam. Strokovni delavci so enotnega mnenja, da 

kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi. To kažeta najvišja 

aritmetična sredina (M = 4,41) in dokaj majhen standardni odklon (0,91). Nizka aritmetična 

sredina (M = 2,25) pri trditvi d) kaže na to, da se strokovni delavci s trditvijo »Kolegialne 

hospitacije so bolj stresne od hospitacij vodstva« večinoma ne strinjajo, medtem ko rezultati 

raziskave Daya (1999) kažejo, da so po mnenju strokovnih delavcev kolegialne hospitacije 

bolj stresne od tistih, na katerih so prisotni predstavniki vodstva vrtca. Rezultati moje 

raziskave so tudi v nasprotju z rezultati raziskave M. Pajer Šemrl (2005), ki je ugotovila, da 

strokovni delavci niso pripravljeni deliti svojih izkušenj, izmenjavati mnenj in timsko 

sodelovati, predvsem pa se bojijo kritike in so kolegialnim hospitacijam nenaklonjeni. Iz 

rezultatov lahko razberemo, da strokovni delavci menijo, da kolegialne hospitacije ne 

predstavljajo dodatne fizične obremenitve, na kar kažeta aritmetična sredina (M = 2,61) in 
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največkrat izbrani odgovor 2 – se večinoma ne strinjam. Najbolj neenotnega mnenja (σ = 

1,41) so bili strokovni delavci pri trditvi b). Glede trditve, da kolegialne hospitacije 

predstavljajo dodatno psihično obremenitev, so neodločeni, kar je razvidno iz aritmetične 

sredine (M = 3,26). V trditvi g) so strokovni delavci precej enotni (σ = 0,98) in se večinoma 

strinjajo (M = 4,26), da pri kolegialnih hospitacijah povratne informacije kolegov pozitivno 

vplivajo na profesionalni razvoj.  

Na osnovi rezultatov iz tabele 2 ugotavljam, da imajo strokovni delavci v vrtcih do 

kolegialnih hospitacij pozitivna stališča, ki so osnova in podlaga za nadaljnji razvoj in 

vpeljavo kolegialnih hospitacij v vrtcih z namenom izboljšanja kakovosti dela. Strokovni 

delavci v vrtcih torej kolegialne hospitacije pozitivno zaznavajo, zlasti v smeri njihovega 

vpliva na njihov profesionalni razvoj.  
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9.1.2 Stališča do kolegialnih hospitacij glede na delovno mesto 

 

Tabela 3: Opisna statistika vprašanja o stališčih do kolegialnih hospitacij glede na delovno 

mesto anketirancev 

TRDITEV 
DELOVNO 

MESTO 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Modus 

(Mo) 

Standardni 

odklon (σ) 

Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost 

a) Kolegialne hospitacije 

predstavljajo dodatno fizično 

obremenitev. 

Vzgojitelj 81 2 2 0 2 2 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 2,37 2 1,14 1 5 

b) Kolegialne hospitacije 

predstavljajo dodatno psihično 

obremenitev. 

Vzgojitelj 81 3,42 4 1,46 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelia 
65 3,05 4 1,22 1 5 

c) Kolegialne hospitacije pomenijo 

poseg v avtonomijo strokovnega 

delavca. 

Vzgojitelj 81 2,30 1 1,23 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 2,09 1 1,01 1 5 

d) Kolegialne hospitacije so bolj 

stresne od vodstvenih. 

Vzgojitelj 81 2,42 2 1,22 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 2,26 1 1,12 1 4 

e) Kolegialne hospitacije imajo bolj 

pozitivne učinke od hospitacij 

vodstva. 

Vzgojitelj 81 3,27 4 1,24 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 3,67 4 1,01 1 5 

f) Kolegialne hospitacije 

omogočajo prenos dobre prakse 

med kolegi. 

Vzgojitelj 81 4,16 5 1,01 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 4,49 5 0,73 3 5 

g) Pri kolegialnih hospitacijah 

povratne informacije kolegov 

pozitivno vplivajo na profesionalni 

razvoj. 

Vzgojitelj 81 4,05 5 1,05 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 4,35 5 0,74 3 5 

h) Za kolegialne hospitacije je 

potrebno navdušiti sodelavce, ki 

kolegialnih hospitacij še ne poznajo. 

Vzgojitelj 81 3,74 5 1,16 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 3,79 4 0,98 1 5 

i) Kolegialne hospitacije prispevajo k 

povezovanju kolektiva. 

Vzgojitelj 81 3,57 4 1,22 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 3,70 3 1,00 2 5 

j) Kolegialne hospitacije pozitivno 

vplivajo na kakovost dela vrtca. 

Vzgojitelj 81 3,65 4 1,16 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 4,02 4 0,82 3 5 

k) Kolegialne hospitacije večajo 

kakovost dela strokovnih delavcev v 

vrtcu. 

Vzgojitelj 81 3,59 4 1,18 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 3,86 5 1,00 2 5 

l) Kolegialne hospitacije omogočajo 

oblikovanje učinkovitih timov v 

vrtcu. 

Vzgojitelj 81 3,35 4 1,13 1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
65 3,14 3 1,17 1 5 
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Minimalna in maksimalna vrednost pri prvi trditvi pri vzgojiteljih je 2, kar pomeni, da so vsi 

anketiranci mnenja, da jim kolegialne hospitacije večinoma ne predstavljajo dodatne fizične 

obremenitve. Slednje potrjujeta tudi aritmetična sredina (M = 2) in standardni odklon (σ = 0). 

Največji standardni odklon (σ = 1,46) je pri trditvi b) »Kolegialne hospitacije mi predstavljajo 

dodatno psihično obremenitev« pri vzgojiteljih, kar kaže na to, da so vzgojitelji na to trditev 

odgovarjali najbolj neenotno, in sicer z vsemi odgovori od 1 do 5, kljub temu pa jih je največ 

izbralo odgovor 4 – se večinoma delno strinjam, kar pokaže tudi relativno visoka aritmetična 

sredina (M = 3,42). Najvišja aritmetična sredina (M = 4,16) pri vzgojiteljih je pri trditvi f), ki 

pove, da kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi. Presenetljiva je 

vrednost najvišje aritmetične sredine (M = 4,49) pri pomočnikih vzgojitelja za trditev f), ki 

pove, da pomočniki vzgojitelja menijo, da kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre 

prakse med kolegi. 

 

Presenetljiva je tudi vrednost aritmetične sredine pri pomočnikih vzgojitelja pri trditvi j) (M = 

4,02), ki pove, da pomočniki vzgojitelja menijo, da kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo 

na kakovost dela vrtca, in pri trditvi g) (M = 4,35), ki pove, da pomočniki vzgojitelja menijo, 

da pri kolegialnih hospitacijah povratne informacije kolegov pozitivno vplivajo na 

profesionalni razvoj. 

 

Glede na pridobljene rezultate lahko sklepamo, da imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja 

pretežno pozitivna stališča do kolegialnih hospitacij, saj je skupna aritmetična sredina vseh 

trditev M = 3,35. Dobljene rezultate torej lahko posplošimo v sklep, da strokovni delavci v 

vrtcu ne glede na delovno mesto kolegialne hospitacije pozitivno zaznavajo – prepoznavajo 

njihove prednosti in njihov pomen za profesionalni razvoj.   
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9.1.3 Stališča do kolegialnih hospitacij glede na delovno dobo 

 

Tabela 4: Opisna statistika vprašanja o stališčih do kolegialnih hospitacij glede na delovno 

dobo anketirancev 

TRDITEV DELOVNA DOBA 
Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Modus 

(Mo) 

Standardni 

odklon (σ) 

Min. 

vrednos

t 

Max. 

vrednos

t 

a) Kolegialne hospitacije 

predstavljajo dodatno fizično 

obremenitev. 

0−10 let 49 2,69 4 1,28 1 5 

11−20 let 46 2,35 2 1,23 1 5 

21 let in več 51 2,71 2 1,43 1 5 

b) Kolegialne hospitacije 

predstavljajo dodatno psihično 

obremenitev. 

0−10 let 49 3,33 4 1,34 1 5 

11−20 let 46 3,03 4 1,34 1 5 

21 let in več 51 3,35 4 1,49 1 5 

c) Kolegialne hospitacije 

pomenijo poseg v avtonomijo 

strokovnega delavca. 

0−10 let 49 1,98 1 0,91 1 4 

11−20 let 46 2,03 1 1,12 1 4 

21 let in več 51 2,27 1 1,33 1 5 

d) Kolegialne hospitacije so bolj 

stresne od vodstvenih. 

0−10 let 49 2,14 2 1,17 1 5 

11−20 let 46 2,18 2 1,12 1 5 

21 let in več 51 2,38 2 1,27 1 5 

e) Kolegialne hospitacije imajo 

bolj pozitivne učinke od 

hospitacij vodstva. 

0−10 let 49 3,59 4 1,07 2 5 

11−20 let 46 3,18 3 1,42 1 5 

21 let in več 51 3,46 4 1,25 1 5 

f) Kolegialne hospitacije 

omogočajo prenos dobre prakse 

med kolegi. 

0−10 let 49 4,62 5 0,49 4 5 

11−20 let 46 4,35 5 0,94 3 5 

21 let in več 51 4,27 5 1,11 1 5 

g) Pri kolegialnih hospitacijah 

povratne informacije kolegov 

pozitivno vplivajo na profesionalni 

razvoj. 

0−10 let 49 4,40 4 0,66 2 5 

11−20 let 46 4,26 5 0,95 3 5 

21 let in več 51 4,13 5 1,18 1 5 

h) Za kolegialne hospitacije je 

potrebno navdušiti sodelavce, ki 

kolegialnih hospitacij še ne 

poznajo. 

0−10 let 49 3,71 5 1,14 1 5 

11−20 let 46 3,85 4 1,09 1 5 

21 let in več 51 3,90 5 1,21 1 5 

i) Kolegialne hospitacije prispevajo 

k povezovanju kolektiva. 

0−10 let 49 3,83 5 1,13 1 5 

11−20 let 46 3,65 4 1,19 1 5 

21 let in več 51 3,63 5 1,29 1 5 

j) Kolegialne hospitacije 

pozitivno vplivajo na kakovost 

dela vrtca. 

0−10 let 49 4,24 5 0,78 2 5 

11−20 let 46 3,79 4 1,08 1 5 

21 let in več 51 3,62 4 1,29 1 5 

k) Kolegialne hospitacije večajo 

kakovost dela strokovnih 

delavcev v vrtcu. 

0−10 let 49 4,02 5 0,96 2 5 

11−20 let 46 3,65 4 1,21 1 5 

21 let in več 51 3,62 4 1,30 1 5 

l) Kolegialne hospitacije 

omogočajo oblikovanje učinkovitih 

timov v vrtcu. 

0−10 let 49 3,38 4 1,17 1 5 

11−20 let 46 3,23 4 1,14 1 5 

21 let in več 51 3,38 4 1,30 1 5 
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Večini anketirancev z delovno dobo, krajšo od 10 let, kolegialne hospitacije delno 

predstavljajo dodatno fizično obremenitev (Mo = 4), medtem ko strokovnim delavcem z 

delovno dobo, daljšo od 10 in od 20 let, kolegialne hospitacije večinoma ne predstavljajo 

dodatne fizične obremenitve (Mo = 2). Pri trditvi b), ki pove, da kolegialne hospitacije 

predstavljajo dodatno psihično obremenitev, so stališča strokovnih delavcev enotna (Mo = 4), 

vendar kljub temu zelo različna in razpršena (največji standardni odkloni od vseh trditev, σ = 

1,49, σ = 1,34). Pri trditvi c) največ strokovnih delavcev, ne glede na delovno dobo, meni, da 

kolegialne hospitacije pomenijo poseg v avtonomijo delavca (Mo = 1). To dokazujeta tudi 

najnižji aritmetični sredini pri skupinah do 10 in do 20 let delovnih izkušenj (M = 1,98 in M = 

2,03), medtem ko ima skupina anketirancev z delovno dobo 21 let in več nekoliko bolj deljena 

mnenja in s tem višjo aritmetično sredino (M = 2,27) ter višjo maksimalno vrednost (5) od 

obeh skupin s krajšo delovno dobo. Iz tega lahko sklepamo, da so strokovni delavci z 

najdaljšim delovnim stažem bolj senzibilni za spremembe v svojem delovnem okolju.  

 

Ne glede na dolžino delovne dobe so strokovni delavci enotni glede trditve d), ki pove, da so 

kolegialne hospitacije bolj stresne od hospitacij, ki jih izvaja vodstvo. V moji raziskavi se 

večina anketirancev s to trditvijo ni strinjala. To potrjujejo aritmetične sredine (M = 2,14, M = 

2,18 in M = 2, 38) in enaki modusi (Mo = 2).  

 

Anketirani strokovni delavci z delovno dobo do 10 let ter 21 let in več tudi večinoma menijo, 

da imajo kolegialne hospitacije bolj pozitivne učinke od hospitacij vodstva (M = 3,59 in M = 

3,46). Slednje potrjuje modus (Mo = 4). Strokovni delavci z delovno dobo od 11 do 20 let so 

glede te trditve neodločeni (M = 3,18, Mo = 3). Rezultate lahko povežemo z izsledki 

raziskave P. Javrh (S-model) ter z njeno interpretacijo obdobja poklicne aktivnosti in 

eksperimentiranja (7–18 let poučevanja), ki je ugotovila, da ima učitelj v tej fazi že 

postavljena svoja pravila, zahteve in ima svoje mesto na šoli.  

 

Najvišja aritmetična sredina (M = 4,62) pri trditvi f) pove, da so strokovni delavci z delovno 

dobo do 10 let enotnega mnenja (σ = 0,49) in se s trditvijo, da kolegialne hospitacije 

omogočajo prenos dobre prakse med kolegi, popolnoma strinjajo. Slednje potrjujejo tudi 

modus (Mo = 5) ter minimalna (4) in maksimalna vrednost (5). Rezultate lahko primerjamo z 

raziskavo Širec idr. (2013, str. 78), ki prav tako kaže na to, da kolegialne hospitacije 

omogočajo hiter prenos dobre prakse med strokovnimi delavci v vrtcih. 

 

Velika večina (Mo = 4, σ = 0,66, M = 4,40) strokovnih delavcev z delovno dobo od 0 do 10 

let se delno ali popolnoma strinja, da pri kolegialnih hospitacijah povratne informacije 

kolegov pozitivno vplivajo na profesionalni razvoj. Prav tako se s trditvijo popolnoma ali 

delno strinja velika večina strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let (M = 4,26, Mo 

= 5, σ = 0,95). Mnenja strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več pa so nekoliko bolj 

deljena (M = 4,13, Mo = 5, σ = 1,18), kar potrjujeta tudi minimalna (1) in maksimalna (5) 

vrednost. Iz rezultatov lahko sklepamo, da se vrednost standardnega odklona z večanjem 

delovne dobe strokovnih delavcev povečuje, medtem ko se vrednost aritmetične sredine 

zmanjšuje. Če povzamemo, to pomeni, da več kot imajo strokovni delavci delovne dobe, bolj 

različna imajo stališča. 
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Zanimiv je podatek, da se ne glede na delovno dobo večina strokovnih delavcev popolnoma 

(Mo = 5) ali večinoma delno strinja s trditvijo, da je za kolegialne hospitacije potrebno 

navdušiti sodelavce, ki kolegialnih hospitacij še ne poznajo. 

 

Večina strokovnih delavcev z delovno dobo od 0 do 10 let z relativno nizkim standardnim 

odklonom (σ = 0,78 in σ = 0,96) se popolnoma ali delno strinja s trditvama j) in k), da 

kolegialne hospitacije večajo kakovost dela strokovnih delavcev v vrtcih in kakovost dela 

vrtca. To potrjujeta tudi visoka aritmetična sredina (M = 4,24 in M = 4,02) in največkrat 

izbrani odgovor (Mo = 5). Ugotavljam, da so aritmetične sredine pri strokovnih delavcih z več 

delovne dobe (od 11 do 20 in 21 let in več) bistveno nižje (M = 3,65), standardni odklon pa 

večji (σ = 1,29).  

 

Sklepamo lahko, da strokovni delavci z več delovne dobe niso tako prepričani o stališčih 

glede vpliva kolegialnih hospitacij na kakovost dela kot strokovni delavci s krajšo delovno 

dobo, tj. na začetku svoje delovne poti. 

 

9.2 IZKUŠNJE STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCIH S 

HOSPITIRANJEM PRI SVOJIH KOLEGIH IN NJIHOVO 

ZAZNAVANJE KOLEGIALNIH HOSPITACIJ 

 

Pri raziskovalnem vprašanju RV2 so me zanimale izkušnje strokovnih delavcev v vrtcih s 

hospitiranjem pri svojih kolegih in njihovo zaznavanje kolegialnih hospitacij. Pri trditvah je 

bilo mogoče izbrati le enega od danih odgovorov, s katerimi so anketiranci izražali stopnjo 

strinjanja, pri čemer so številke pomenile: 1 – nikakor ne drži, 2 – delno drži, 3 – večinoma 

drži, 4 – popolnoma drži (vprašalnik v prilogi). Izračunane so bile aritmetične sredine, modus, 

standardni odklon ter minimalne in maksimalne vrednosti. Dobljene rezultate predstavljam v 

tabeli 5. 
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Tabela 5: Opisna statistika vprašanja glede izkušenj strokovnih delavcev v vrtcih s 

hospitiranjem pri svojih kolegih in njihovo zaznavanje kolegialnih hospitacij 

TRDITVE 
Števil

o (N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Modus 

(Mo) 

Standardni 

odklon (σ) 

Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost 

l) Ko hospitiram kolege, pričakujem 

izmenjavo inovativnih idej in pristopov. 
146 3,68 4 0,52 2 4 

k) Ko hospitiram kolege, pričakujem 

sproščeno medsebojno izmenjavo izkušenj in 

občutkov. 

146 3,62 4 0,61 1 4 

 h) Ko hospitiram kolege, pričakujem, da ob 

mojih komentarjih ne bodo užaljeni. 
146 3,49 4 0,69 1 4 

i) Ko hospitiram kolege, pričakujem, da bodo 

kritiko (tako pozitivno kot negativno) 

doživljali kot formativno vrednotenje 

pedagoškega dela. 

146 3,45 4 0,68 1 4 

j) Ko hospitiram kolege, pričakujem njihovo 

odprtost za moje odkrito izražanje lastnega 

mnenja. 

146 3,43 4 0,70 1 4 

b) Ko hospitiram kolege, si bogatim znanje. 146 3,33 4 0,69 2 4 

d) Ko hospitiram kolege, spoznavam nove 

načine dela. 
146 3,29 4 0,77 1 4 

f) Ko hospitiram kolege, jih s tem bolje 

spoznavam. 
146 3,17 4 0,85 1 4 

c) Ko hospitiram kolege, razvijam nove 

spretnosti. 
146 3,14 3 0,79 1 4 

g) Ko hospitiram kolege, razrešujem strokovne 

dileme. 
146 3,05 3 0,86 1 4 

e) Ko hospitiram kolege, si izboljšujem svojo 

strokovno samopodobo. 
146 3,03 3 0,87 1 4 

a) Ko hospitiram kolege, prepoznavam 

svoja šibka in močna področja. 
146 2,56 2 0,88 1 4 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je najvišja aritmetična sredina (M = 3,68) pri trditvi l), ki pove, da 

strokovni delavci pri hospitiranju kolegov pričakujejo izmenjavo inovativnih idej in pristopov. 

Rezultati ugotovljenih relativno visokih aritmetičnih sredin moje raziskave pri trditvah j) »Ko 

hospitiram kolege, pričakujem njihovo odprtost za moje odkrito izražanje lastnega mnenja« 

(M = 3,43), k) »Ko hospitiram kolege, pričakujem sproščeno medsebojno izmenjavo izkušenj 

in občutkov« (M = 3,62) in l) »Ko hospitiram kolege, pričakujem izmenjavo inovativnih idej 

in pristopov« (M = 3,68) lahko primerjamo z ugotovitvami A. Polak (2007, str. 9), ki navaja, 

da je v opredelitvah timskega dela pogost poudarek, da je za pravo timsko delo pomemben 

duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane 

komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. 

 

Najnižjo aritmetično sredino (M = 2,56) zasledimo pri trditvi »Ko hospitiram kolege, 

prepoznavam svoja šibka in močna področja«, ki pove, da se strokovni delavci s trditvijo 

delno strinjajo, kar potrjuje tudi največkrat izbrani odgovor (Mo = 2). Ugotavljam, da si 
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strokovni delavci bogatijo znanje, medtem ko hospitirajo kolege, kar potrjujeta minimalna (2) 

in maksimalna vrednost (4). Tudi po mnenju T. Vonta (2005, str. 25) se profesionalni razvoj 

vzgojitelja najbolj uspešno uresničuje v kolektivu ali v manjših skupinah, kjer je omogočeno 

učenje od drugih. Avtorica dodaja še, da le sodelovanje ponuja možnosti za uravnoteženo in 

popolnejšo interpretacijo prakse (prav tam).  

 

Aritmetični sredini pri trditvah c) »Ko hospitiram kolege, razvijam nove spretnosti« (M = 

3,14) in d) »Ko hospitiram kolege, spoznavam nove načine dela« (M = 3,29) kažeta na to, da 

se strokovni delavci večinoma oz. popolnoma strinjajo s trditvama. Tudi J. B. Huffman in K. 

K. Hipp (2003, str. 5) sta mnenja, da »če želimo izboljšati poučevanje in učenje, moramo 

okrepiti sodelovanje med vsemi deležniki v šoli in zunaj nje. V sodelovalnih skupnostih vsi 

udeleženci lažje izboljšujejo obstoječo prakso, razvijajo se bolj ustvarjalne oblike mišljenja in 

s tem novo znanje«.  

 

Sklepamo lahko, da strokovni delavci s hospitacijami razvijajo nove spretnosti in spoznavajo 

nove načine dela. Pričakujejo pa izmenjavo inovativnih idej in pristopov, sproščeno 

medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov ter odprtost kolegov za odkrito izražanje lastnega 

mnenja. 

 

9.3 IZKUŠNJE STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCIH, KO SO 

HOSPITIRANI PRI PEDAGOŠKEM DELU IN NJIHOVO 

DOŽIVLJANJE KOLEGIALNIH HOSPITACIJ 

 

Zanimale so me izkušnje strokovnih delavcev v vrtcih, ko so hospitirani pri pedagoškem delu, 

in njihovo doživljanje kolegialnih hospitacij v vlogi hospitirancev. Pri trditvah je bilo mogoče 

izbrati le enega od danih odgovorov, s katerimi so anketiranci izražali stopnjo strinjanja, pri 

čemer so številke pomenile: 1 – nikakor ne drži, 2 – delno drži, 3 – večinoma drži, 4 – 

popolnoma drži (vprašalnik v prilogi). Izračunane so bile aritmetične sredine, modus, 

standardni odklon ter minimalne in maksimalne vrednosti. Dobljene rezultate predstavljam v 

tabeli 6. 
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Tabela 6: Opisna statistika vprašanja glede izkušenj strokovnih delavcev v vrtcih, ko so 

hospitirani pri pedagoškem delu, in njihovo doživljanje kolegialnih hospitacij 

TRDITVE 
Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Modus 

(Mo) 

Standardni 

odklon (σ) 

Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost 

c) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo 

kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni. 
146 3,68 4 0,47 2 4 

a) Ko sem hospitiran/a, pričakujem od kolegov 

odprto in sproščeno komunikacijo. 
146 3,62 4 0,52 2 4 

d) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo 

kolegi o mojem delu izražali konstruktivno 

kritiko. 

146 3,59 4 0,57 2 4 

e) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da mi 

bodo kolegi ponudili pomoč pri strokovnih 

dilemah. 

146 3,48 4 0,62 2 4 

š) Ko me hospitirajo, pobude in ideje kolegov 

pozitivno sprejemam. 
146 3,38 4 0,66 2 4 

i) Kolegialne hospitacije mi omogočajo 

pridobitev povratnih informacij o mojem delu. 
146 3,37 4 0,76 1 4 

g) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo 

kolegi izrazili pohvalo za dobro delo na moja 

močna področja. 

146 3,27 4 0,73 2 4 

q) Kolegialne hospitacije prispevajo k moji 

strokovni rasti. 
146 3,15 4 0,88 1 4 

h) Kolegialne hospitacije doživljam kot 

priložnost za kritično razmišljanje. 
146 3,03 3 0,85 1 4 

o) Pri kolegialnih hospitacijah sem deležen/-na 

strokovne podpore kolegov. 
146 3,03 3 0,83 1 4 

p) Pri kolegialnih hospitacijah sem deležen/-na 

osebne podpore kolegov. 
146 2,97 3 0,83 1 4 

b) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da mi 

bodo kolegi izražali pozitivne konstruktivne 

povratne informacije. 

146 2,95 3 0,97 1 4 

f) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo 

kolegi razumevajoči do mojih šibkih področij. 
146 2,92 4 0,97 1 4 

n) Kolegialne hospitacije doživljam kot 

spodbudo mojemu delu. 
146 2,86 4 0,94 1 4 

l) Načine dela in spoznanja, ki sem jih 

pridobil/a kot opazovalec/-ka na kolegialni 

hospitaciji, vpeljujem v svojo pedagoško 

prakso. 

146 2,79 3 0,78 1 4 

r) Všeč mi je, da si moje delo ogledajo kolegi. 146 2,68 2 0,95 1 4 

s) Ko me hospitirajo, nimam posebne treme. 146 2,32 2 0,91 1 4 

u) Ko me hospitirajo, nisem popolnoma 

sproščen/a. 
146 2,26 2 0,89 1 4 

t) Ko me hospitirajo, me to psihično 

obremenjuje. 
146 2,13 2 0,88 1 4 
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j) Kolegialne hospitacije doživljam kot nekaj 

neprijetnega in stresnega. 
146 1,96 2 0,87 1 4 

m) Iz hospitiranja pri kolegih, ki imajo več let 

delovnih izkušenj, pridobim več znanja, kot če 

hospitiram pri mlajših kolegih. 

146 1,73 1 0,85 1 4 

v) Ko me hospitirajo, dvomim, da bom 

izpeljal/a pedagoško delo na način, kot sem si 

ga zamislil/a. 

146 1,73 1 0,85 1 4 

k) Kolegialne hospitacije doživljam kot 

nadzor. 
146 1,57 1 0,83 1 4 

z) Ko me hospitirajo, dvomim v svojo 

strokovnost. 
146 1,37 1 0,64 1 3 

č) Bojim se, da se mi bodo kolegi 

posmehovali. 
146 1,24 1 0,6 1 4 

ž) Bojim se, da bodo kolegi ugotovili, da 

nisem sposoben/-na. 
146 1,24 1 0,58 1 3 

 

V mnenju c) so strokovni delavci najbolj enotni (σ = 0,47). Visoka aritmetična sredina (M = 

3,68) pa pove, da strokovni delavci večinoma oz. popolnoma pričakujejo, da bodo kolegi pri 

dajanju povratnih informacij iskreni. Strokovni delavci se nikakor ne strinjajo s tem, da bi se 

jim kolegi posmehovali, kar kaže najnižja aritmetična sredina (M = 1,24) pri trditvi č). 

Slednje potrjuje tudi največkrat izbrana trditev (Mo = 1). Zanimivi so rezultati moje raziskave 

pri trditvi k), ki kažejo na to, da večina strokovnih delavcev kolegialnih hospitacij ne doživlja 

kot nadzor. To potrjujeta nizka aritmetična sredina (M = 1,57) in modus (Mo = 1). Najnižja 

aritmetična sredina (M = 1,24) pri trditvi ž) pove, da se strokovni delavci nikakor ne strinjajo 

s tem, da bodo kolegi ugotovili, da niso sposobni. To potrjuje tudi največkrat izbrani odgovor 

(Mo = 1). Nizka aritmetična sredina (M =1,37) pri trditvi z) kaže na to, da strokovni delavci 

nikakor ne dvomijo v svojo strokovnost, ko so hospitirani. Zanimivi so rezultati pri trditvah 

a), c), d), e), g) in š), s katerimi se strokovni delavci vsaj delno strinjajo. Pri vseh omenjenih 

trditvah je tudi največkrat izbrani odgovor popolnoma drži (Mo = 4). Pri tem gre za prednosti 

timskega dela, ki jih navajajo tudi avtorji analiz timskega dela (Huffman in Hipp, 2003; 

Polak, 2007 in 2012; Resman, 2005). Strokovni delavci pričakujejo od kolegov odprto in 

sproščeno komunikacijo, iskrenost pri dajanju povratnih informacij, konstruktivno kritiko, 

pomoč pri strokovnih dilemah, pohvalo za dobro delo na njihovih močnih področjih ter 

pozitivno sprejemanje pobud in idej kolegov. 

 

Rezultati moje raziskave kažejo, da se večina anketiranih strokovnih delavcev (Mo = 4) 

popolnoma strinja s trditvijo, da kolegialne hospitacije pripomorejo k njihovem 

profesionalnem razvoju. Rezultate lahko primerjamo z ugotovitvami J. Sachs (2007), ki meni, 

da učitelji prevzemajo odgovornost za svoj profesionalni razvoj s tem, ko sodelujejo, pri tem 

pa postajajo bolj samozavestni. 
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9.4 ZAZNAVANJE SPREMEMB POD VPLIVOM KOLEGIALNIH 

HOSPITACIJ  

 

Pri raziskovalnem vprašanju RV4 me je zanimalo, kakšne spremembe zaznavajo strokovni 

delavci v vrtcih pod vplivom kolegialnih hospitacij pri sebi na osebnostnem in strokovnem 

področju ali v svojem delovnem okolju. Pri trditvah je bilo mogoče izbrati le enega od danih 

odgovorov, s katerimi so anketiranci izražali stopnjo strinjanja, pri čemer so številke 

pomenile: 1 – nikakor ne drži, 2 – delno drži, 3 – večinoma drži, 4 – popolnoma drži 

(vprašalnik v prilogi). Izračunane so bile aritmetične sredine, modus, standardni odklon ter 

minimalne in maksimalne vrednosti. Dobljene rezultate predstavljam v tabeli 7. 

 

Tabela 7: Opisna statistika vprašanja glede zaznavanja sprememb pod vplivom kolegialnih 

hospitacij 

TRDITVE 
Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Modus 

(Mo) 

Standardni 

odklon (σ) 

Min. 

vrednost 

Max. 

vrednost 

a) Kolegialne hospitacije so prispevale k 

moji večji strokovni samozavesti, saj z njimi 

dobim priznanje za dobro opravljeno delo. 

146 2,88 3 0,91 1 4 

g) S pomočjo kolegialnih hospitacij se 

profesionalno razvijam, saj kolegialne 

hospitacije ponujajo dodatno možnost za 

evalvacijo lastnega dela. 

146 2,76 2 0,92 1 4 

i) S pomočjo kolegialnih hospitacij se je med 

nami razvila kultura konstruktivnih 

povratnih informacij. 

146 2,75 2 0,93 1 4 

j) S kolegialnimi hospitacijami odpravljam 

strokovne dileme pri svojem pedagoškem 

delu. 

146 2,61 2 0,97 1 4 

c) S pomočjo kolegialnih hospitacij sem 

svoje delo začel/a bolj ceniti. 
146 2,6 3 1,04 1 4 

d) S pomočjo kolegialnih hospitacij sem 

razvil/a nove spretnosti. 
146 2,58 3 0,93 1 4 

h) Kolegialne hospitacije so okrepile moje 

timsko delo. 
146 2,55 3 1,01 1 4 

f) Kolegialne hospitacije so zaradi 

konstruktivnih kritik kolegov prispevale k 

večji kakovosti mojega pedagoškega dela. 

146 2,52 2 0,92 1 4 

b) S pomočjo kolegialnih hospitacij sem 

svoje delo začel/a bolj sistematično 

evalvirati. 

146 2,45 3 0,95 1 4 

e) S pomočjo kolegialnih hospitacij sem 

svoje delo začel/a bolj sistematično 

načrtovati. 

146 2,29 2 0,93 1 4 

 

Strokovni delavci se večinoma strinjajo s trditvijo a), da kolegialne hospitacije prispevajo k 

večji strokovni samozavesti strokovnih delavcev, saj z njimi dobijo priznanje za dobro 
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opravljeno delo. To potrjujeta najvišja aritmetična sredina (M = 2,88) in najmanjši standardni 

odklon (σ = 0,91). Rezultate lahko primerjamo s prvo obsežnejšo mednarodno raziskavo 

TALIS (OECD, 2008), ki je pokazala, da se učitelji, ki jim ravnatelj ali sodelavci izrečejo 

priznanje za dobro delo, počutijo uspešnejše. 

 

Najnižja aritmetična sredina (M = 2,29) je pri trditvi e), s katero se strokovni delavci delno 

strinjajo in ki govori o tem, da so strokovni delavci v vrtcih s pomočjo kolegialnih hospitacij 

svoje delo začeli bolj sistematično načrtovati. Anketirani strokovni delavci pa so bili pri izbiri 

odgovora precej enotnega mnenja, kar dokazuje dokaj nizek standardni odklon (σ = 0,93). 

Tudi Širec idr. (2013) so mnenja, da kolegialne hospitacije omogočajo sistematično razvijanje 

miselnih navad (kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje). Najbolj razpršeni odgovori (σ = 

1,04) so pri trditvi c), s katero se strokovni delavci delno oz. večinoma strinjajo, in sicer da so 

strokovni delavci s pomočjo kolegialnih hospitacij svoje delo začeli bolj ceniti. Tudi po 

mnenju Resmana (2005) učitelj ne more oceniti svojega dela, če ne ve, kako delajo drugi. 

Prav tako ne sledi napredku in se profesionalno težko razvija. Zato sodelovanje po mnenju 

avtorja pomeni odpiranje vrat za spoznavanje ljudi med seboj, izmenjavanje osebnih in 

strokovnih izkušenj ter s tem za medsebojno učenje. Mnenje avtorja lahko primerjamo tudi z 

rezultati moje raziskave pri trditvi g), kjer so se anketirani strokovni delavci večinoma 

strinjali (M = 2,76), da se strokovni delavci s pomočjo kolegialnih hospitacij profesionalno 

razvijajo, saj kolegialne hospitacije ponujajo dodatno možnost za evalvacijo lastnega dela. 

 

Zanimiv rezultat moje raziskave je tudi pri trditvi i), ki kaže na to, da se je s pomočjo 

kolegialnih hospitacij med strokovnimi delavci razvila kultura konstruktivnih povratnih 

informacij. Anketirani strokovni delavci se s trditvijo večinoma strinjajo, kar potrjuje tudi 

visoka aritmetična sredina (M = 2,75). Glickman (2002, str. 95) meni, da napredka ne 

moremo pričakovati, če učitelji ne bodo odprli »vrat zasebnosti učilnice« – torej če ne bodo 

sprejeli konstruktivne kritike in s sodelavci strokovno razpravljali o svoji pedagoški praksi. 

 

Pri trditvi d) je večina strokovnih delavcev mnenja, da s pomočjo kolegialnih hospitacij 

razvijajo nove spretnosti, kar kažeta aritmetična sredina (M = 2,58) in največkrat izbrana 

trditev – večinoma drži (Mo = 3). Sklepamo lahko, da strokovni delavci s pomočjo 

kolegialnih hospitacij in strokovnih razprav, ki sledijo po kolegialnih hospitacijah, ustvarijo 

priložnosti za medsebojno učenje in tako razvijajo nove spretnosti. 

 

9.5 RAZLIKE V ZAZNAVANJU IN DOŽIVLJANJU KOLEGIALNIH 

HOSPITACIJ MED VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJA  

9.5.1 Razlike v zaznavanju kolegialnih hospitacij med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja 

 

Na prvi del raziskovalnega vprašanja RV5: »Ali se vzgojitelji v zaznavanju kolegialnih 

hospitacij statistično pomembno razlikujejo od pomočnikov vzgojitelja?« sem odgovorila s 

pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, kjer sem ugotavljala, ali obstajajo statistično pomembne 
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razlike med dvema neodvisnima skupinama. V tabeli so predstavljene trditve, ki se navezujejo 

na zaznavanje kolegialnih hospitacij pri vzgojiteljih in pomočnikih vzgojitelja. Statistike so 

ločene za vzorec vzgojiteljev (N1=81) in vzorec pomočnikov vzgojitelja (N2=65). Izračunane 

so bile aritmetične sredine in standardni odklon tako za vzgojitelje kot tudi za pomočnike 

vzgojitelja. Opravljen je bil preizkus razlik aritmetičnih sredin (t-test) za neodvisne vzorce. Za 

odgovarjanje na raziskovalno vprašanje RV5 sem uporabila trditve, ki poizvedujejo po 

zaznavanju kolegialnih hospitacij pri vzgojiteljih in pomočnikih vzgojitelja. Anketiranci so na 

trditve odgovarjali po 4-stopenjski lestvici (1 – nikakor ne drži, 2 – delno drži, 3 – večinoma 

drži, 4 – popolnoma drži) oz. 5-stopenjski lestvici (1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se 

večinoma ne strinjam, 3 – sem neodločen/a, 4 – se večinoma delno strinjam, 5 – se 

popolnoma strinjam). Dobljene rezultate predstavljam v tabeli 8. V tabeli so p-vrednosti, kjer 

so razlike statistično pomembne, v odebeljenem tisku. Stopnja tveganja α = 0,05. 

 

Tabela 8: Opisna statistika in preizkus razlik aritmetičnih sredin (t-test) v zaznavanju 

kolegialnih hospitacij med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja 

TRDITEV 
DELOVNO 

MESTO 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test) 

a) Kolegialne hospitacije mi predstavljajo 

dodatno fizično obremenitev. 

Vzgojitelji 81 2 0 

0,041 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,37 1,14 

b) Kolegialne hospitacije mi predstavljajo dodatno 

psihično obremenitev. 

Vzgojitelji 81 3,42 1,46 

0,130 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,05 1,22 

c) Kolegialne hospitacije pomenijo poseg v 

avtonomijo strokovnega delavca. 

Vzgojitelji 81 2,30 1,23 

0,316 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,09 1,01 

d) Kolegialne hospitacije so bolj stresne od 

vodstvenih. 

Vzgojitelji 81 2,42 1,22 

0,456 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,26 1,12 

e) Kolegialne hospitacije imajo bolj pozitivne 

učinke od hospitacij vodstva. 

Vzgojitelji 81 3,27 1,24 

0,051 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,67 1,01 

f) Kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre 

prakse med kolegi. 

Vzgojitelji 81 4,16 1,01 

0,039 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,49 0,73 

g) Pri kolegialnih hospitacijah povratne 

informacije kolegov pozitivno vplivajo na 

profesionalni razvoj. 

Vzgojitelji 81 4,05 1,05 
0,068 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,35 0,74 

h) Za kolegialne hospitacije je potrebno navdušiti 

sodelavce, ki kolegialnih hospitacij še ne poznajo. 

Vzgojitelji 81 3,74 1,16 

0,780 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,79 0,98 

i) Kolegialne hospitacije prispevajo k povezovanju 

kolektiva. 

Vzgojitelji 81 3,57 1,22 

0,532 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,70 1,00 
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j) Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo na 

kakovost dela vrtca. 

Vzgojitelji 81 3,65 1,16 
0,036 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,02 0,82 

k) Kolegialne hospitacije večajo kakovost dela 

strokovnih delavcev v vrtcu. 

Vzgojitelji 81 3,59 1,18 

0,181 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,86 1,00 

l) Kolegialne hospitacije omogočajo oblikovanje 

učinkovitih timov v vrtcu. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,330 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

m) Ko hospitiram kolege, pričakujem, da ob mojih 

komentarjih ne bodo užaljeni. 

Vzgojitelji 81 3,42 1,46 

0,671 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,05 1,22 

n) Ko hospitiram kolege, pričakujem, da bodo kritiko 

(tako pozitivno kot negativno) doživljali kot 

formativno vrednotenje pedagoškega dela. 

Vzgojitelji 81 2,30 1,23 

0,168 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,09 1,01 

o) Ko hospitiram kolege, pričakujem njihovo 

odprtost za moje odkrito izražanje lastnega mnenja. 

Vzgojitelji 81 2,42 1,22 
0,200 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,26 1,12 

p) Ko hospitiram kolege, pričakujem sproščeno 

medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov. 

Vzgojitelji 81 3,27 1,24 

0,027 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,67 1,01 

r) Ko hospitiram kolege, pričakujem izmenjavo 

inovativnih idej in pristopov. 

Vzgojitelji 81 4,16 1,01 

0,089
 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,49 0,73 

s) Ko hospitiram kolege, prepoznavam svoja šibka in 

močna področja. 

Vzgojitelji 81 4,05 1,05 

0,160 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,35 0,74 

š) Ko hospitiram kolege, si bogatim znanje. 

Vzgojitelji 81 3,74 1,16 

0,490 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,79 0,98 

t) Ko hospitiram kolege, razvijam nove spretnosti. 

Vzgojitelji 81 3,57 1,22 
0,251 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,70 1,00 

u) Ko hospitiram kolege, spoznavam nove načine 

dela. 

Vzgojitelji 81 3,65 1,16 

0,532 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,02 0,82 

v) Ko hospitiram kolege, si izboljšujem svojo 

strokovno samopodobo. 

Vzgojitelji 81 3,59 1,18 

0,240 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,86 1,00 

z) Ko hospitiram kolege, jih s tem bolje 

spoznavam. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,073
 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

ž) Ko hospitiram kolege, razrešujem strokovne 

dileme. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,020 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 
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Iz tabele 8 lahko razberemo, da v zaznavanju kolegialnih hospitacij obstajajo statistično 

pomembne razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri šestih trditvah: »Kolegialne 

hospitacije mi predstavljajo dodatno fizično obremenitev« (p = 0,041), »Kolegialne 

hospitacije imajo bolj pozitivne učinke od hospitacij vodstva« (p = 0,051), »Kolegialne 

hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi« (p = 0,039), »Kolegialne hospitacije 

pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca« (p = 0,036), »Ko hospitiram kolege, pričakujem 

sproščeno medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov« (p = 0,027) in »Ko hospitiram kolege, 

razrešujem strokovne dileme« (p = 0,020).  

 

Zanimivi rezultati se kažejo pri trditvi »Kolegialne hospitacije mi predstavljajo dodatno 

fizično obremenitev«, in sicer vzgojiteljem kolegialne hospitacije ne predstavljajo tolikšne 

dodatne fizične obremenitve kot pomočnikom vzgojitelja. To potrjujeta nižja aritmetična 

sredina (M = 2) in standardni odklon (σ = 0). Aritmetična sredina pri pomočnikih vzgojitelja 

za to trditev je višja (M = 2,37), prav tako je večji standardni odklon (σ = 1,14). Takšnega 

rezultata nisem pričakovala, saj so vzgojitelji tisti, ki so nosilci odgovornosti za izvedbo 

dejavnosti v oddelku oz. prevzemajo odgovornost za pripravo na kolegialno hospitacijo. Prav 

tako je zanimiv rezultat pri trditvi »Kolegialne hospitacije imajo bolj pozitivne učinke od 

hospitacij vodstva«, iz katerega lahko pri pomočnikih vzgojitelja razberemo višjo aritmetično 

sredino (M = 3,67) kot pri vzgojiteljih (M = 3,27). To potrjuje tudi nižji standardni odklon (σ 

= 1,01) pri pomočnikih vzgojitelja, medtem ko je standardni odklon te trditve pri vzgojiteljih 

nekoliko višji (σ = 1,24). Tudi pri trditvi »Kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre 

prakse med kolegi« so pomočniki vzgojitelja bolj enotnega mnenja (σ = 0,73) kot vzgojitelji 

(σ = 1,01), prav tako pa so pomočniki vzgojitelja izrazili večje strinjanje s trditvijo (M = 4,49) 

kot vzgojitelji (M = 4,16). Presenetljivi so rezultati pri trditvi »Kolegialne hospitacije 

pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca«, pri kateri so večje strinjanje ponovno izrazili 

pomočniki vzgojitelja (M = 4,02), pri izbiri odgovorov pa so bili tudi bolj enotni (σ = 0,82) 

kot vzgojitelji (σ = 1,16). Rezultati pri trditvi »Ko hospitiram kolege, pričakujem sproščeno 

medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov« so pokazali, da se odgovori pomočnikov 

vzgojitelja bolj nagibajo k stopnji strinjanja – popolnoma drži (M = 3,67) kot odgovori 

vzgojiteljev (M = 3,27). Menim, da je do takšnih rezultatov prišlo zaradi manjšega 

vključevanja pomočnikov vzgojitelja v izobraževanja, strokovne razprave ter zaradi manjšega 

vključevanja v načrtovanje dejavnosti in kasnejše evalvacije nasploh. Pomočniki vzgojitelja 

premalokrat ubesedijo svoje znanje, ga ne pokažejo in so premalo usmerjeni v evalviranje, 

medtem ko so vzgojitelji na različnih izobraževanjih, strokovnih konferencah, posvetih, 

strokovnih aktivih in delovnih sestankih deležni večje izmenjave mnenj, izkušenj in občutkov. 

Pri trditvi »Ko hospitiram kolege, razrešujem strokovne dileme« rezultati kažejo, da se 

vzgojitelji (M = 3,35) s trditvijo bolj strinjajo kot pomočniki vzgojitelja (M = 3,14). Iz 

rezultata lahko sklepamo, da so vzgojitelji deležni več strokovnih razprav, s katerimi 

razrešujejo strokovne dileme. Tako kot meni Southworth (2003, v Erčulj idr., 2010a), so 

strokovne razprave pomemben dejavnik spodbude in podpore učiteljem, vendar se ne 

»zgodijo« same od sebe, ampak se jih mora spodbujati in načrtovati. In le tako lahko poteka 

proces medsebojnega učenja. Glede na osebne izkušnje lahko trdim, da se vzgojitelji v vrtcih 

večkrat samoiniciativno ali na pobudo vodstva sestanejo in strokovno razpravljajo. Medtem 

ko v strokovnih razpravah opisujemo, analiziramo, reflektiramo, ubesedujemo, se hkrati 
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razvija tudi vzajemno svetovanje. Gre za posebno vrsto konstruktivističnega učenja, s 

pomočjo katerega lahko učitelji osmislijo svoje dotedanje izkušnje, jih primerjajo z drugimi in 

skupaj s sodelavci razvijajo novo znanje o svoji pedagoški praksi (prav tam). 

 

Pri preostalih 18 trditvah med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ni statistično pomembnih 

razlik v zaznavanju kolegialnih hospitacij. 

 

9.5.2 Razlike v doživljanju kolegialnih hospitacij med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja 

 

V drugem delu raziskovalnega vprašanja RV5: »Ali se vzgojitelji v doživljanju kolegialnih 

hospitacij statistično pomembno razlikujejo od pomočnikov vzgojitelja?« sem ugotavljala, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike med dvema neodvisnima skupinama. V tabeli 9 so 

predstavljene trditve, ki se navezujejo na doživljanje kolegialnih hospitacij pri vzgojiteljih in 

pomočnikih vzgojitelja. Statistike so ločene za vzorec vzgojiteljev (N1 = 81) in vzorec 

pomočnikov vzgojitelja (N2 = 65). Izračunane so bile aritmetične sredine in standardni 

odklon tako za vzgojitelje kot tudi za pomočnike vzgojitelja, opravljen je bil preizkus razlik 

aritmetičnih sredin (t-test) za neodvisne vzorce. Za odgovarjanje na raziskovalno vprašanje 

RV5 sem uporabila trditve, ki poizvedujejo po doživljanju kolegialnih hospitacij pri 

vzgojiteljih in pomočnikih vzgojitelja. Anketiranci so na trditve odgovarjali po 4-stopenjski 

lestvici (1 – nikakor ne drži, 2 – delno drži, 3 – večinoma drži, 4 – popolnoma drži). Dobljene 

rezultate predstavljam v tabeli 9. V tabeli so p-vrednosti, kjer so razlike statistično 

pomembne, v odebeljenem tisku. Stopnja tveganja α = 0,05. 
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Tabela 9: Opisna statistika in preizkus razlik aritmetičnih sredin (t-test) v doživljanju 

kolegialnih hospitacij med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja 

TRDITEV 
DELOVNO 

MESTO 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin (t-test) 

a) Kolegialne hospitacije doživljam kot priložnost za 

kritično razmišljanje. 

Vzgojitelji 81 2 0 

0,281 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,37 1,14 

b) Kolegialne hospitacije mi omogočajo pridobitev 

povratnih informacij o mojem delu. 

Vzgojitelji 81 3,42 1,46 
0,613 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,05 1,22 

c) Kolegialne hospitacije doživljam kot nekaj 

neprijetnega in stresnega. 

Vzgojitelji 81 2,30 1,23 
0,107 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,09 1,01 

d) Kolegialne hospitacije doživljam kot nadzor. 

Vzgojitelji 81 2,42 1,22 

0,936 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,26 1,12 

e) Načine dela in spoznanja, ki sem jih pridobil/a kot 

opazovalec/-ka na kolegialni hospitaciji, vpeljujem v 

svojo pedagoško prakso. 

Vzgojitelji 81 3,27 1,24 
0,484 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,67 1,01 

f) Iz hospitiranja pri kolegih, ki imajo več let 

delovnih izkušenj, pridobim več znanja, kot če 

hospitiram pri mlajših kolegih. 

Vzgojitelji 81 4,16 1,01 

0,421 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,49 0,73 

g) Kolegialne hospitacije doživljam kot spodbudo 

mojemu delu. 

Vzgojitelji 81 4,05 1,05 
0,296 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,35 0,74 

h) Pri kolegialnih hospitacijah sem deležen/-na 

strokovne podpore kolegov. 

Vzgojitelji 81 3,74 1,16 

0,757 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,79 0,98 

i) Pri kolegialnih hospitacijah sem deležen/-na 

osebne podpore kolegov. 

Vzgojitelji 81 3,57 1,22 
0,795 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,70 1,00 

j) Kolegialne hospitacije prispevajo k moji strokovni 

rasti. 

Vzgojitelji 81 3,65 1,16 

0,907 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,02 0,82 

k) Všeč mi je, da si moje delo ogledajo kolegi. 

Vzgojitelji 81 3,59 1,18 
0,736 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,86 1,00 

l) Ko me hospitirajo, nimam posebne treme. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,454 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

m) Ko me hospitirajo, pobude in ideje kolegov 

pozitivno sprejemam. 

Vzgojitelji 81 3,42 1,46 

0,757 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,05 1,22 

n) Ko me hospitirajo, me to psihično 

obremenjuje. 

Vzgojitelji 81 2,30 1,23 
0,051 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,09 1,01 
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o) Ko me hospitirajo, nisem popolnoma sproščen/a. 

Vzgojitelji 81 2,42 1,22 
0,548 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 2,26 1,12 

p) Ko me hospitirajo, dvomim, da bom izpeljal/a 

pedagoško delo, na način, kot sem si ga zamislil/a. 

Vzgojitelji 81 3,27 1,24 

0,677 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,67 1,01 

r) Ko me hospitirajo, dvomim v svojo strokovnost. 

Vzgojitelji 81 4,16 1,01 
0,667 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,49 0,73 

s) Bojim se, da bodo kolegi ugotovili, da nisem 

sposoben/-na. 

Vzgojitelji 81 4,05 1,05 

0,785 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,35 0,74 

š) Bojim se, da se mi bodo kolegi posmehovali. 

Vzgojitelji 81 3,74 1,16 

0,163 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,79 0,98 

t) Ko sem hospitiran/a, pričakujem od kolegov 

odprto in sproščeno komunikacijo. 

Vzgojitelji 81 3,57 1,22 

0,750 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,70 1,00 

u) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da mi bodo 

kolegi izražali pozitivne konstruktivne povratne 

informacije. 

Vzgojitelji 81 3,65 1,16 

0,190 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 4,02 0,82 

v) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo 

kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni. 

Vzgojitelji 81 3,59 1,18 

0,043 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,86 1,00 

z) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo kolegi o 

mojem delu izražali konstruktivno kritiko. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,092 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

ž) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da mi bodo 

kolegi ponudili pomoč pri strokovnih dilemah. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,083 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

x) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo kolegi 

razumevajoči do mojih šibkih področij. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 

0,614 
Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

y) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo kolegi 

izrazili pohvalo za dobro delo na moja močna 

področja. 

Vzgojitelji 81 3,35 1,13 
0,964 

Pomočniki 

vzgojitelja 
65 3,14 1,17 

 

Iz tabele 9 lahko razberemo, da pri doživljanju kolegialnih hospitacij obstajajo statistično 

pomembne razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri naslednjih dveh trditvah: »Ko 

me hospitirajo, me to psihično obremenjuje« (p = 0,051) in »Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da bodo kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni« (p = 0,043). Rezultati pri prvi trditvi 

kažejo, da vzgojitelje hospitacije večinoma (M = 2,30) bolj psihično obremenjujejo kot 

pomočnike vzgojitelja (M = 2,09). Tudi Širec idr. (2013, str. 79) ugotavljajo, da se kolegialne 

hospitacije v praksi niso uspele obdržati zaradi nekaterih omejevalnih okoliščin, med katerimi 

omenjajo tudi dodatno psihično obremenitev. Zanimiv je rezultat pri trditvi »Ko sem 

hospitiran/a, pričakujem, da bodo kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni«, s katero 
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se pomočniki vzgojitelja bolj strinjajo (M = 3,86) kot vzgojitelji (M = 3,59). Tudi M. 

Zavašnik Arčnik in J. Erčulj (2015) menita, da so pozitivni učinki kolegialnih hospitacij na 

ravni posameznika predvsem razvijanje profesionalne samozavesti zaradi pozitivne povratne 

informacije, ki jo strokovni delavci dobijo od kolegov. Te so dragocen vzvod profesionalnega 

razvoja, saj jim pomagajo pri evalvaciji lastnega dela. Menim, da je do takšnega rezultata 

prišlo zaradi medsebojnih odnosov med kolegi (vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja). 

Doživljanje kolegialnih hospitacij je v veliki meri odvisno od odnosa med strokovnimi 

delavci. Tudi Bratanić (1991, str. 43) omenja, da s komunikacijo delujemo drug na drugega, 

določamo drug drugega ter doživljamo sebe v odnosu do drugih in sebe. Iz lastnih izkušenj 

trdim, da smo strokovni delavci pri dajanju povratnih informacij včasih preveč subjektivni. 

Zato je pomembno, da dejavnosti na kolegialni hospitaciji ne presoja le ena oseba, pač pa 

podatke, ki smo jih pridobili z opazovanjem, dopolnimo s podatki drugih opazovalcev, kar 

omenjata tudi J. Erčulj in Širec (2004). Po drugi strani menim, da so pomočniki vzgojitelja pri 

trditvi »Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo kolegi pri dajanju povratnih informacij 

iskreni«, izrazili večje strinjanje zato, ker velikokrat niso vključeni v pogovor po opazovanju 

dejavnosti na kolegialni hospitaciji (ne dobijo povratnih informacij), saj ostanejo v oddelku 

pri otrocih. Brez povratne informacije po dejavnosti in skupnega iskanja izboljšav kolegialne 

hospitacije nimajo smisla in ne dosežejo svojega namena.  

 

Pri preostalih 24 trditvah ni statistično pomembnih razlik. Iz podatkov o preizkusu razlik med 

aritmetičnimi sredinami navedenih trditev je razvidno, da med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja ni statistično pomembnih razlik v doživljanju kolegialnih hospitacij. 

 

9.6 RAZLIKE V ZAZNAVANJU IN DOŽIVLJANJU KOLEGIALNIH 

HOSPITACIJ MED STROKOVNIMI DELAVCI V VRTCIH GLEDE 

NA RAZLIČNO DELOVNO DOBO OZ. PEDAGOŠKO IZKUŠENOST 

9.6.1 Razlike v zaznavanju kolegialnih hospitacij med strokovnimi delavci v vrtcih 

glede na različno delovno dobo oz. pedagoško izkušenost 

 

Pri prvem delu raziskovalnega vprašanja RV6: »Ali se strokovni delavci v vrtcih v zaznavanju 

kolegialnih hospitacij statistično pomembno razlikujejo med seboj glede na različno delovno 

dobo oz. pedagoško izkušenost?« sem ugotavljala, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med dvema neodvisnima skupinama.  

 

V tabeli 10 so predstavljene trditve, ki se navezujejo na zaznavanje kolegialnih hospitacij pri 

strokovnih delavcih v vrtcih glede na različno delovno dobo oz. pedagoško izkušenost. 

Podatke predstavljam ločeno za vzorec strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let (N1 = 

49), vzorec strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let (N2 = 46) in vzorec 

strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več (N3 = 51). Izračunane so bile aritmetične 

sredine in standardni odklon za vse tri vzorce ter preizkus razlik aritmetičnih sredin (t-test) za 

neodvisne vzorce. Za preverjanje razlik med vzorci sem p-vrednosti t-testa predstavila na 

podlagi dveh neodvisnih vzorcev:  
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 razlike med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let in podvzorcem 

strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let;  

 razlike med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let in 

podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več ter  

 razlike med podvzorcem strokovnih delavcem z delovno dobo do 10 let in 

podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več. 
 

Za odgovarjanje na raziskovalno vprašanje RV6 sem uporabila trditve, ki poizvedujejo po 

zaznavanju kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih glede na različno delovno 

dobo. Anketiranci so na trditve odgovarjali po 4-stopenjski lestvici (1 – nikakor ne drži, 2 – 

delno drži, 3 – večinoma drži, 4 – popolnoma drži) oz. 5-stopenjski lestvici (1 – se nikakor ne 

strinjam, 2 – se večinoma ne strinjam, 3 – sem neodločen/a, 4 – se večinoma delno strinjam, 5 

– se popolnoma strinjam). Dobljene rezultate predstavljam v tabeli 10, kjer so navedene tudi 

vrednosti t-testa. Statistično pomembne razlike so v odebeljenem tisku. Stopnja tveganja α = 

0,05. 
 

Tabela 10: Opisna statistika in preizkus razlik aritmetičnih sredin (t-test) v zaznavanju 

kolegialnih hospitacij strokovnih delavcev v vrtcu glede na različno delovno dobo 

TRDITEV 
DELOVNA 

DOBA 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Preizkus razlik aritmetičnih sredin 

(t-test) 

a) Kolegialne hospitacije mi 

predstavljajo dodatno fizično 

obremenitev. 

0−10 let 49 2,69 1,28 
0,254 

× 0,941 

11−20 let 46 2,35 1,23 
0,226 

× 

21 let in več 51 2,71 1,43 ×  

b) Kolegialne hospitacije mi 

predstavljajo dodatno psihično 

obremenitev. 

0−10 let 49 3,33 1,34 
0,335 

× 0,966 

11−20 let 46 3,03 1,34 
0,315 

× 

21 let in več 51 3,35 1,49 ×  

c) Kolegialne hospitacije pomenijo 

poseg v avtonomijo strokovnega 

delavca. 

0−10 let 49 1,98 0,91 
0,827 

× 0,215 

11−20 let 46 2,03 1,12 
0,378 

× 

21 let in več 51 2,27 1,33 ×  

d) Kolegialne hospitacije so bolj 

stresne od vodstvenih. 

0−10 let 49 2,14 1,17 
0,900 

× 0,345 

11−20 let 46 2,18 1,12 
0,434 

× 

21 let in več 51 2,38 1,27 ×  

e) Kolegialne hospitacije imajo bolj 

pozitivne učinke od hospitacij 

vodstva. 

0−10 let 49 3,59 1,07 
0,166 

× 0,582 

11−20 let 46 3,18 1,42 
0,351 

× 

21 let in več 51 3,46 1,25 ×  

f) Kolegialne hospitacije 

omogočajo prenos dobre prakse 

med kolegi. 

0−10 let 49 4,62 0,49 
0,145 

× 0,047 

11−20 let 46 4,35 0,94 
0,711 

× 

21 let in več 51 4,27 1,11 ×  

g) Pri kolegialnih hospitacijah 

povratne informacije kolegov 

pozitivno vplivajo na profesionalni 

razvoj. 

0−10 let 49 4,40 0,66 
0,474 

× 0,168 

11−20 let 46 4,26 0,95 
0,579 

× 

21 let in več 51 4,13 1,18 ×  

h) Za kolegialne hospitacije je 

potrebno navdušiti sodelavce, ki 

kolegialnih hospitacij še ne poznajo. 

0−10 let 49 3,71 1,14 
0,595 

× 0,443 

11−20 let 46 3,85 1,09 
0,842 

× 

21 let in več 51 3,90 1,21 ×  

i) Kolegialne hospitacije prispevajo k 

povezovanju kolektiva. 

0−10 let 49 3,83 1,13 
0,495 

× 0,433 

11−20 let 46 3,65 1,19 
0,964 

× 

21 let in več 51 3,63 1,29 ×  
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j) Kolegialne hospitacije pozitivno 

vplivajo na kakovost dela vrtca. 

0−10 let 49 4,24 0,78 
0,052 

× 0,005 

11−20 let 46 3,79 1,08 
0,495 

× 

21 let in več 51 3,62 1,29 ×  

k) Kolegialne hospitacije večajo 

kakovost dela strokovnih delavcev 

v vrtcu. 

0−10 let 49 4,02 0,96 
0,151 

× 0,088 

11−20 let 46 3,65 1,21 
0,910 

× 

21 let in več 51 3,62 1,30 ×  

l) Kolegialne hospitacije omogočajo 

oblikovanje učinkovitih timov v 

vrtcu. 

0−10 let 49 3,38 1,17 
0,591 

× 0,989 

11−20 let 46 3,23 1,14 
0,581 

× 

21 let in več 51 3,38 1,30 ×  

m) Ko hospitiram kolege, 

pričakujem, da ob mojih komentarjih 

ne bodo užaljeni. 

0−10 let 49 3,49 0,70 
0,479 

× 0,291 

11−20 let 46 3,59 0,55 
0,076 

× 

21 let in več 51 3,31 0,85 ×  

n) Ko hospitiram kolege, pričakujem, 

da bodo kritiko (tako pozitivno kot 

negativno) doživljali kot formativno 

vrednotenje pedagoškega dela. 

0−10 let 49 3,61 0,62 
0,144 

× 0,114 

11−20 let 46 3,38 0,70 

0,988 

× 

21 let in več 51 3,37 0,79 ×  

o) Ko hospitiram kolege, pričakujem 

njihovo odprtost za moje odkrito 

izražanje lastnega mnenja. 

0−10 let 49 3,49 0,70 
0,907 

× 0,232 

11−20 let 46 3,47 0,66 
0,297 

× 

21 let in več 51 3,29 0,82 ×  

p) Ko hospitiram kolege, pričakujem 

sproščeno medsebojno izmenjavo 

izkušenj in občutkov. 

0−10 let 49 3,73 0,50 
0,426 

× 0,229 

11−20 let 46 3,63 0,60 
0,714 

× 

21 let in več 51 3,57 0,77 ×  

r) Ko hospitiram kolege, pričakujem 

izmenjavo inovativnih idej in 

pristopov. 

0−10 let 49 3,76 0,43 
0,525 

× 0,130 

11−20 let 46 3,69 0,46 
0,369 

× 

21 let in več 51 3,57 0,72 ×  

s) Ko hospitiram kolege, 

prepoznavam svoja šibka in močna 

področja. 

0−10 let 49 2,51 0,89 
0,254 

× 0,620 

11−20 let 46 2,74 0,82 
0,497 

× 

21 let in več 51 2,60 0,94 ×  

š) Ko hospitiram kolege, si bogatim 

znanje. 

0−10 let 49 3,29 0,65 
0,690 

× 0,968 

11−20 let 46 3,35 0,72 
0,676 

× 

21 let in več 51 3,28 0,79 ×  

t) Ko hospitiram kolege, razvijam 

nove spretnosti. 

0−10 let 49 3,07 0,71 
0,911 

× 0,528 

11−20 let 46 3,09 0,92 
0,687 

× 

21 let in več 51 3,17 0,88 ×  

u) Ko hospitiram kolege, spoznavam 

nove načine dela. 

0−10 let 49 3,36 0,74 
0,605 

× 0,377 

11−20 let 46 3,27 0,78 
0,757 

× 

21 let in več 51 3,21 0,90 ×  

v) Ko hospitiram kolege, si 

izboljšujem svojo strokovno 

samopodobo. 

0−10 let 49 3,13 0,81 
0,506 

× 0,204 

11−20 let 46 3,00 0,91 
0,646 

× 

21 let in več 51 2,91 0,94 ×  

z) Ko hospitiram kolege, jih s tem 

bolje spoznavam. 

0−10 let 49 3,24 0,82 
0,622 

× 0,251 

11−20 let 46 3,15 0,88 
0,587 

× 

21 let in več 51 3,04 0,93 ×  

ž) Ko hospitiram kolege, razrešujem 

strokovne dileme. 

0−10 let 49 3,09 0,76 
0,758 

× 0,424 

11−20 let 46 3,03 0,89 
0,683 

× 

21 let in več 51 2,94 1,02 ×  

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da v zaznavanju kolegialnih hospitacij obstajajo statistično 

pomembne razlike med strokovnimi delavci z različno delovno dobo le pri dveh trditvah. Pri 
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trditvi j), »Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca«, in trditvi f), 

»Kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi« (p = 0,047). Presenetljiv 

je podatek, da je pri trditvi j) prišlo do statistično pomembnih razlik v dveh primerih, in sicer 

med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let in podvzorcem strokovnih 

delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let (p = 0,052) ter med podvzorcem strokovnih delavcev 

z delovno dobo, manjšo od 10 let, in podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let 

in več (p = 0,005). Zanimiv je tudi podatek, da do statistično pomembnih razlik pri obeh 

trditvah prihaja med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo, manjšo od 10 let, in 

podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več. Iz tabele 10 je razvidno, da do 

najbolj statistično pomembnih razlik (p = 0,005) prihaja med podvzorcem strokovnih 

delavcev z delovno dobo, manjšo od 10 let, ter podvzorcem strokovnih delavcev z delovno 

dobo 21 let in več pri trditvi j). Razberemo lahko, da se podvzorec strokovnih delavcev z 

manjšo delovno dobo popolnoma strinja (M = 4,24) s trditvijo, da kolegialne hospitacije 

vplivajo na kakovost dela vrtca, medtem ko se strokovni delavci z večletnimi pedagoškimi 

izkušnjami s trditvijo večinoma delno strinjajo (M = 3,62). Pri izbiri odgovorov pa so bili tudi 

bolj neenotni, kar potrjuje precej višji standardni odklon (σ = 1,29). Pri isti trditvi je prišlo do 

statistično pomembnih razlik (p = 0,052) tudi med podvzorcem strokovnih delavcev z 

delovno dobo, manjšo od 10 let, in podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 

20 let. Rezultati so dokaj podobni rezultatom pri prejšnjih dveh podvzorcih, le da se strokovni 

delavci z delovno dobo od 11 do 20 let nekoliko bolj (M = 3,79) strinjajo s trditvijo, da 

kolegialne hospitacije vplivajo na kakovost dela vrtca kot strokovni delavci z delovno dobo 

21 let in več.  

 

Rezultati raziskave so me presenetili, saj sem pričakovala, da bodo strokovni delavci z daljšo 

delovno dobo na podlagi bogatih izkušenj izrazili večje strinjanje glede vpliva kolegialnih 

hospitacij na kakovost dela vrtca. Strokovni delavci z dolgoletnimi izkušnjami so pri svojem 

delu tudi bolj sproščeni, zaupajo vase in so profesionalci na svojem področju. Na podlagi 

svojih izkušenj sem pričakovala, da bodo strokovni delavci z daljšo delovno dobo s svojimi 

bogatimi izkušnjami in idejami vplivali na mlajše kolege, ki prihajajo v kolektiv, in skupaj z 

njimi skrbeli za stalne izboljšave na področju hospitacij in pedagoške prakse v vrtcih. Po 

drugi strani iz izkušenj menim, da je do takšnih rezultatov lahko prišlo tudi zaradi 

nesprejemanja drugačnega načina dela pri strokovnih delavcih z dolgoletnimi delovnimi 

izkušnjami in odmika od novosti. Tudi P. Javrh (2007, str. 83–84) omenja, da so učitelji v 

obdobju (zagrenjenega) izpreganja (31–40 let poučevanja) zoprni, imajo pred mlajšimi kolegi 

tremo in jim ne zaupajo. S-model med tremi značilnimi tipi učiteljev, kot jih lahko 

opredelimo v zreli karieri, med drugim omenja zrelega sproščenega učitelja, ki se osredotoča 

na delo v razredu (Javrh, 2007, str. 74). Tudi F. Fuller (po Valenčič Zuljan, 2012) meni, da se 

učitelj v fazi izkušenosti in usposobljenosti oklene rutine in tradicionalnih metod. 

 

Sklepamo lahko, da so strokovni delavci z delovno dobo, manjšo od 10 let, izrazili večje 

strinjanje glede pozitivnega vpliva kolegialnih hospitacij na kakovost dela vrtca zaradi 

svežega znanja, ki so ga pridobili v letih izobraževanja, ter zaradi želje po novem znanju in 

spretnostih, profesionalnega entuziazma. Prav tako so v času študija vajeni hospitacij in 

nastopov. Na takšne rezultate raziskave lahko vplivajo tudi družbena omrežja, na katerih se 
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mladi povezujejo, izmenjujejo stike in delijo informacije, mnenja in izkušnje. Menim, da so 

mlajši strokovni delavci tudi bolj pripravljeni na sodelovanje in sprejemanje novosti, ker še 

niso v ustaljenih tirnicah. Strinjam se z Dayem (1999, str. 2), ki trdi, da lahko strokovni 

delavci kakovostno opravljajo svoje delo le, »če so pripravljeni na opravljanje svojega poklica 

ter sposobni izboljševati svoje delo do konca svoje kariere«.  

 

Iz rezultatov pri trditvi f) lahko razberemo, da so strokovni delavci z delovnimi izkušnjami, 

manjšimi od 10 let, enotnega mnenja in se popolnoma strinjajo (M = 4,62) s trditvijo, da 

kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi, medtem ko se strokovni 

delavci z delovnimi izkušnjami 21 let in več s to trditvijo večinoma delno strinjajo (M = 

4,27). Njihovi odgovori so bili tudi nekoliko manj enotni, kar potrjuje večji standardni odklon 

(σ = 1,11). Menim, da do statistično pomembnih razlik (p = 0,047) prav tako tudi pri tej trditvi 

prihaja zaradi svežega znanja, ki so ga mlajši kolegi pridobili v letih izobraževanja, zaradi 

želje po novem znanju in spretnostih ter vpliva družbenih omrežij. Izmenjava izkušenj in 

pogledov, ki je prisotna tudi pri kolegialnih hospitacijah, je za profesionalno rast izrednega 

pomena. Menim, da strokovni delavci z večletnimi delovnimi izkušnjami niso pripravljeni 

sodelovati v tolikšni meri kot njihovi mlajši kolegi. Vendar glede na relativno visoko 

aritmetično sredino (M = 4,27) lahko vseeno trdimo, da kolegialne hospitacije zaznavajo 

pozitivno. Rezultate moje raziskave lahko primerjamo z rezultati raziskave ravnateljev v 

Sloveniji, ki so že uvajali medsebojne hospitacije in z njimi pridobili kar nekaj pozitivnih 

izkušenj, med drugim tudi to, da omogočajo hiter prenos dobre prakse med strokovnimi 

delavci v vrtcih (Širec idr., 2013).  

 

Pri preostalih 20 trditvah ni statistično pomembnih razlik v zaznavanju kolegialnih hospitacij 

med strokovnimi delavci v vrtcih z različno pedagoško izkušenostjo. 

9.6.2 Razlike v doživljanju kolegialnih hospitacij med strokovnimi delavci v vrtcih 

glede na različno delovno dobo 

 

Na drugi del raziskovalnega vprašanja RV6: »Ali se strokovni delavci v vrtcih v doživljanju 

kolegialnih hospitacij statistično pomembno razlikujejo med seboj glede na različno delovno 

dobo oz. pedagoško izkušenost?« sem odgovorila s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, kjer 

sem ugotavljala, ali obstajajo statistično pomembne razlike med dvema neodvisnima 

skupinama. V tabeli so predstavljene trditve, ki se navezujejo na doživljanje kolegialnih 

hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih glede na različno delovno dobo oz. pedagoško 

izkušenost. Podatke predstavljam ločeno za vzorec strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 

let (N1 = 49), vzorec strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let (N2 = 46) in vzorec 

strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več (N3 = 51). Izračunane so bile aritmetične 

sredine in standardni odklon za vse tri vzorce, opravljen je bil preizkus razlik aritmetičnih 

sredin (t-test) za neodvisne vzorce. Za preverjanje razlik med podvzorci sem p-vrednosti t-

testa predstavila na podlagi dveh vzorcev: 

 

 razlike med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let in podvzorcem 

strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let;  
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 razlike med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let in 

podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več ter 

 razlike med podvzorcem strokovnih delavcem z delovno dobo do 10 let in 

podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več.  

 

Za odgovarjanje na raziskovalno vprašanje RV6 sem uporabila trditve, s katerimi sem 

raziskala doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih glede na različno 

delovno dobo. Anketiranci so na trditve odgovarjali po 4-stopenjski lestvici (1 – nikakor ne 

drži, 2 – delno drži, 3 – večinoma drži, 4 – popolnoma drži). Dobljene rezultate predstavljam 

v tabeli 11, kjer so navedene tudi vrednosti t-testa. Statistično pomembne razlike so v 

odebeljenem tisku. Stopnja tveganja α = 0,05. 

 

Tabela 11: Opisna statistika in preizkus razlik aritmetičnih sredin (t-test) v doživljanju 

kolegialnih hospitacij strokovnih delavcev v vrtcih glede na različno delovno dobo 

TRDITEV 
DELOVNA 

DOBA 

Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Preizkus razlik aritmetičnih sredin 

(t-test) 

a) Kolegialne hospitacije doživljam 

kot priložnost za kritično 

razmišljanje. 

0−10 let 49 2,88 0,90 
0,154 

× 0,521 

11−20 let 46 3,18 0,86 
0,354 

× 

21 let in več 51 3,00 0,83 ×  

b) Kolegialne hospitacije mi 

omogočajo pridobitev povratnih 

informacij o mojem delu. 

0−10 let 49 3,44 0,69 
0,997 

× 0,241 

11−20 let 46 3.44 0,65 
0,255 

× 

21 let in več 51 3,25 0,87 ×  

c) Kolegialne hospitacije doživljam 

kot nekaj neprijetnega in stresnega. 

0−10 let 49 1,88 0,81 
0,665 

× 0,524 

11−20 let 46 1,97 0,89 
0,885 

× 

21 let in več 51 2,00 0,94 ×  

d) Kolegialne hospitacije doživljam 

kot nadzor. 

0−10 let 49 1,58 0,69 
0,626 

× 0,883 

0,883 11−20 let 46 1,68 0,93 
0,559 

× 

21 let in več 51 1,56 0,86 ×  

e) Načine dela in spoznanja, ki sem 

jih pridobil/a kot opazovalec/-ka na 

kolegialni hospitaciji, vpeljujem v 

svojo pedagoško prakso. 

0−10 let 49 2,84 0,64 
0,558 

× 0,656 

11−20 let 46 2,94 0,84 
0,358 

× 

21 let in več 51 2,77 0,82 ×  

f) Iz hospitiranja pri kolegih, ki imajo 

več let delovnih izkušenj, pridobim 

več znanja, kot če hospitiram pri 

mlajših kolegih. 

0−10 let 49 1,81 0,90 
0,928 

× 0,349 

11−20 let 46 1,79 0,96 
0,474 

× 

21 let in več 51 1,65 0,70 ×  

g) Kolegialne hospitacije doživljam 

kot spodbudo mojemu delu. 

0−10 let 49 2,93 0,87 
0,631 

× 0,222 

11−20 let 46 3,03 0,89 
0,109 

× 

21 let in več 51 2,69 0,99 ×  

h) Pri kolegialnih hospitacijah sem 

deležen/-na strokovne podpore 

kolegov. 

0−10 let 49 3,07 0,79 
0,556 

× 0,775 

11−20 let 46 2,97 0,66 
0,778 

× 

21 let in več 51 3,02 0,91 ×  

i) Pri kolegialnih hospitacijah sem 

deležen/-na osebne podpore kolegov. 

0−10 let 49 3,00 0,78 
1,000 

× 0,825 

11−20 let 46 3,00 0,64 
0,820 

× 

21 let in več 51 2,96 0,90 ×  

j) Kolegialne hospitacije prispevajo k 

moji strokovni rasti. 

0−10 let 49 3,19 0,76 
0,919 

× 0,359 

11−20 let 46 3,21 0,90 
0,375 

× 

21 let in več 51 3,02 0,99 ×  
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k) Všeč mi je, da si moje delo 

ogledajo kolegi. 

0−10 let 49 2,72 0,92 
0,841 

× 0,361 

11−20 let 46 2,77 0,94 
0,300 

× 

21 let in več 51 2,54 0,99 ×  

l) Ko me hospitirajo, nimam posebne 

treme. 

0−10 let 49 2,16 0,89 
0,536 

× 0,081 

11−20 let 46 2,29 0,92 
0,328 

× 

21 let in več 51 2,50 0,95 ×  

m) Ko me hospitirajo, pobude in 

ideje kolegov pozitivno sprejemam. 

0−10 let 49 3,44 0,62 
0,841 

× 0,497 

11−20 let 46 3,47 0,61 
0,400 

× 

21 let in več 51 3,35 0,73 ×  

n) Ko me hospitirajo, me to psihično 

obremenjuje. 

0−10 let 49 2,26 0,84 
0,642 

× 0,142 

11−20 let 46 2,35 0,94 
0,081 

× 

21 let in več 51 1,98 0,95 ×  

o) Ko me hospitirajo, nisem 

popolnoma sproščen/a. 

0−10 let 49 2,49 0,87 
0,515 

× 0,043 

11−20 let 46 2,35 0,90 
0,220 

× 

21 let in več 51 2,10 0,97 ×  

p) Ko me hospitirajo, dvomim, da 

bom izpeljal/a pedagoško delo, na 

način, kot sem si ga zamislil/a. 

0−10 let 49 1,74 0,84 
0,818 

× 0,856 

11−20 let 46 1,79 0,99 
0,699 

× 

21 let in več 51 1,71 0,88 ×  

r) Ko me hospitirajo, dvomim v svojo 

strokovnost. 

0−10 let 49 1,40 0,75 
0,248 

× 0,943 

11−20 let 46 1,24 0,42 
0,220 

× 

21 let in več 51 1,38 0,68 ×  

s) Bojim se, da bodo kolegi 

ugotovili, da nisem sposoben/-na. 

0−10 let 49 1,40 0,84 
0,153 

× 0,032 

11−20 let 46 1,18 0,45 
0,370 

× 

21 let in več 51 1,10 0,30 ×  

š) Bojim se, da se mi bodo kolegi 

posmehovali. 

0−10 let 49 1,30 0,76 
0,521 

× 0,221 

11−20 let 46 1,21 0,53 
0,535 

× 

21 let in več 51 1,14 0,48 ×  

t) Ko sem hospitiran/a, pričakujem 

od kolegov odprto in sproščeno 

komunikacijo. 

0−10 let 49 3,71 0,55 
0,555 

× 0,366 

11−20 let 46 3,63 0,60 
0,801 

× 

21 let in več 51 3,59 0,69 ×  

u) Ko sem hospitiran/a, 

pričakujem, da mi bodo kolegi 

izražali pozitivne konstruktivne 

povratne informacije. 

0−10 let 49 3,29 0,80 
0,234 

× 0,017 

11−20 let 46 3,03 0,98 
0,366 

× 

21 let in več 51 2,82 1,02 ×  

v) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da bodo kolegi pri dajanju povratnih 

informacij iskreni. 

0−10 let 49 3,78 0,41 
0,785 

× 0,084 

11−20 let 46 3,75 0,50 
0,186 

× 

21 let in več 51 3,57 0,72 ×  

z) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da bodo kolegi o mojem delu izražali 

konstruktivno kritiko. 

0−10 let 49 3,68 0,56 
0,972 

× 0,136 

11−20 let 46 3,69 0,53 
0,138 

× 

21 let in več 51 3,47 0,78 ×  

ž) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da mi bodo kolegi ponudili pomoč 

pri strokovnih dilemah. 

0−10 let 49 3,61 0,58 
0,585 

× 0,176 

11−20 let 46 3,53 0,61 
0,450 

× 

21 let in več 51 3,41 0,80 ×  

x) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da bodo kolegi razumevajoči do 

mojih šibkih področij. 

0−10 let 49 3,12 1,04 
0,365 

× 0,304 

11−20 let 46 2,91 0,95 
0,984 

× 

21 let in več 51 2,90 0,96 ×  

y) Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da bodo kolegi izrazili pohvalo za 

dobro delo na moja močna področja. 

0−10 let 49 3,32 0,90 
0,753 

× 0,743 

11−20 let 46 3,38 0,65 
0,484 

× 

21 let in več 51 3,26 0,88 ×  

 



Mateja Podgorelec, 

Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih 

72 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da v doživljanju kolegialnih hospitacij obstajajo statistično 

pomembne razlike med strokovnimi delavci z različno delovno dobo pri naslednjih treh 

trditvah: »Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da mi bodo kolegi izražali pozitivne konstruktivne 

povratne informacije« (p = 0,017), »Bojim se, da bodo kolegi ugotovili, da nisem sposoben/-

na« (p = 0,032) in »Ko me hospitirajo, nisem popolnoma sproščen/a« (p = 0,043). V vseh treh 

primerih je do statistično pomembnih razlik prišlo med istima dvema podvzorcema, in sicer 

med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let in podvzorcem strokovnih 

delavcev z delovno dobo 21 let in več. 

 

Najbolj statistično pomembne razlike obstajajo pri trditvi u), »Ko sem hospitiran/a, 

pričakujem, da mi bodo kolegi izražali pozitivne konstruktivne povratne informacije« (p = 

0,017). Rezultati moje raziskave kažejo, da se s trditvijo u) strokovni delavci z delovno dobo 

do 10 let večinoma oz. popolnoma strinjajo (M = 3,29), medtem ko so strokovni delavci z 

delovno dobo 21 let in več svoje mnenje opredelili med stopnjama strinjanja delno drži oz. 

večinoma drži (M = 2,82). Iz tega lahko sklepamo, da se strokovni delavci z manj pedagoške 

izkušenosti še iščejo in eksperimentirajo ter si nabirajo izkušnje, imajo pa tudi večjo tremo.  

Strokovni delavci z delovno dobo 21 let in več pa se bolj zavedajo pomena povratnih 

informacij, prav tako so navajeni na evalvacijo. Kot pravi P. Javrh (2007) strokovni delavci na 

začetku poklicne poti navezujejo stike s kolegi zunaj organizacije in izmenjujejo izkušnje. V 

tej poklicni dobi strokovni delavci analizirajo in preizkušajo prijeme in načine svojega 

ravnanja. Čutijo potrebo po izmenjavi mnenj in potrebujejo potrditev za dobro opravljeno 

delo. Navaja še, da v začetku nekateri ne najdejo pozitivnega stika s sodelavci in da se ta 

izboljša šele takrat, ko se ima strokovni delavec možnost dokazati s svojim kakovostnim 

delom (prav tam). Strokovni delavci z delovno dobo 21 let in več pa imajo za seboj že veliko 

delovnih izkušenj. P. Javrh (2007) ugotavlja, da v tej fazi strokovni delavci še vedno 

eksperimentirajo in iščejo nove prijeme, tako kot strokovni delavci z delovno dobo manj kot 

10 let, vendar pa strokovni delavci z večjo pedagoško izkušenostjo (21 let in več) »stroko 

povsem obvladajo« in gre za veliko globlje in strokovno zahtevnejše izzive (prav tam).  

 

Zanimiv je izid standardnega odklona (σ = 0,30) pri trditvi s), »Bojim se, da bodo kolegi 

ugotovili, da nisem sposoben/-na«. Standardni odklon podvzorca strokovnih delavcev z 

delovno dobo, manjšo od 10 let, je najnižji izmed vseh standardnih odklonov. Iz rezultatov 

lahko razberemo, da so strokovni delavci z delovno dobo, manjšo od 10 let, bolj enotnega 

mnenja (σ = 0,30), da trditev delno drži (M = 1,40), medtem ko so strokovni delavci z 

delovno dobo 21 let in več mnenja (M = 1,10), da trditev nikakor ne drži. Menim, da je do 

statistično pomembnih razlik pri trditvi »Bojim se, da bodo kolegi ugotovili, da nisem 

sposoben/-na« (p = 0,032) prišlo iz podobnega razloga kot pri trditvi »Ko sem hospitiran/a, 

pričakujem, da mi bodo kolegi izražali pozitivne konstruktivne povratne informacije« (p = 

0,017). Na začetku poklicne poti se strokovni delavci soočajo z različnimi problemi. So 

negotovi vase in v svoje delo ter preverjajo različne načine dela, saj se želijo dokazati 

učencem, staršem in svojim kolegom. P. Javrh (2007) navaja, da intenzivno razvijajo različne 

poklicne kompetence in ugotavljajo, ali so na pravi – zaželeni poti kariere. Če v tej fazi 

strokovni delavci ne dobijo ustreznih (pozitivnih, konstruktivnih) povratnih informacij od 

svojih kolegov, lahko podvomijo v svojo sposobnost opravljanja pedagoškega poklica. 
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 S podobno razlago kot pri prejšnjih dveh trditvah lahko interpretiramo tudi rezultat t-testa pri 

trditvi o), »Ko me hospitirajo, nisem popolnoma sproščen/a« (p = 0,043), ki pove, da se 

strokovni delavci z delovno dobo, manjšo od 10 let, nagibajo k stopnji strinjanja večinoma 

drži (M = 2,49), medtem ko se strokovni delavci z delovno dobo 21 let in več nagibajo bolj k 

stopnji strinjanja delno drži (M = 2,10). Kot smo že omenili, so strokovni delavci na začetku 

delovne poti negotovi in strah jih je izpostavljanja pred kolegi. Zaradi tega pri hospitiranju 

niso sproščeni. Podobnega mnenja so tudi Širec idr. (2013, str. 79), ki navajajo, da se 

kolegialne hospitacije v praksi med drugim niso uspele obdržati prav zaradi strahu pred 

izpostavitvijo. Omenjajo še druge omejevalne okoliščine, kot so: slaba samopodoba učiteljev, 

pomanjkanje samozavesti, nezaupanje v lastno delo, strah pred ocenjevanjem, pred kritično 

informacijo, visoka lastna pričakovanja oz. pričakovanja opazovalcev, bojazen glede 

subjektivnosti pri opazovanju (prav tam). Večjo sproščenost pri doživljanju kolegialnih 

hospitacij strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več lahko razložimo z ugotovitvami 

P. Javrh, ki navaja, da strokovni delavci v »fazi sproščenosti« še vedno eksperimentirajo in 

sodelujejo v številnih dejavnostih ter so polni izvirnih predlogov, kako izboljšati 

pomanjkljivosti. Zaradi zrelosti in izkušenj se počutijo strokovno avtonomni, uporabljajo več 

metod, pristopov, gradiva in skrbijo za močan stik z otroki, pri vsem tem pa so sproščeni. »S-

model« povzema značilnosti strokovnega delavca v zreli karieri, ki je sproščen in se 

osredotoča na delo v oddelku in na strokovno odličnost (Javrh, 2007). 

 

Pri preostalih 20 trditvah ni statistično pomembnih razlik med strokovnimi delavci v vrtcih z 

različno pedagoško izkušenostjo v doživljanju kolegialnih hospitacij. 

10.  SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Na podlagi hospitacij imajo strokovni delavci možnost presojanja, izmenjave izkušenj in 

vpogleda v različne pedagoške prakse. S tem, ko pokažejo svoje delo in poiščejo pomoč pri 

svojih kolegih, pridobivajo tudi nova znanja, prepoznavajo svoja šibka in močna področja, 

dobivajo spodbudo, si izboljšujejo samopodobo in tako povečujejo kakovost dela. 

 

V magistrskem delu sem oblikovala raziskovalne cilje oziroma raziskovalna vprašanja, na 

katera sem skušala odgovoriti z zbranimi rezultati, pridobljenimi z anketnim vprašalnikom. V 

raziskavo je bilo vključenih 146 strokovnih delavcev v vrtcih, od tega 81 vzgojiteljev in 65 

pomočnikov vzgojitelja. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako strokovni delavci v vrtcu zaznavajo 

kolegialne hospitacije oz. kakšna stališča imajo na tem področju. Ugotovila sem, da 

vzgojiteljem kolegialne hospitacije večinoma ne predstavljajo dodatne fizične obremenitve, 

jim pa večinoma delno predstavljajo dodatno psihično obremenitev. Vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja so mnenja, da kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi. 

Rezultati so pokazali, da tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojitelja menijo, da kolegialne 

hospitacije pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca in da pri kolegialnih hospitacijah 

povratne informacije kolegov pozitivno vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Glede na 
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rezultate lahko sklepamo, da strokovni delavci v vrtcih kolegialne hospitacije pretežno 

pozitivno zaznavajo oz. imajo do njih pozitivna stališča.  

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo strokovni delavci 

v vrtcih s hospitiranjem pri svojih kolegih in kako kolegialne hospitacije zaznavajo. Ugotovila 

sem, da strokovni delavci pri hospitiranju kolegov pričakujejo izmenjavo inovativnih idej in 

pristopov. Rezultati raziskave so pokazali, da strokovni delavci pri hospitiranju svojih 

kolegov pričakujejo sproščeno medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov, prav tako pa tudi 

izmenjavo inovativnih idej in pristopov ter odprtost za njihovo izražanje lastnega mnenja. 

Strokovni delavci v vrtcih so mnenja, da si s hospitiranjem kolegov razvijajo nove spretnosti 

in tako spoznavajo nove načine dela. 

 

Pri raziskovanju v okviru tretjega raziskovalnega vprašanja sem ugotovila, da strokovni 

delavci v vrtcih pričakujejo, da bodo kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni. 

Ugotovila sem, da večina strokovnih delavcev kolegialnih hospitacij ne doživlja kot nadzor. 

Od kolegov pričakujejo odprto in sproščeno komunikacijo, konstruktivno kritiko, pomoč pri 

strokovnih dilemah, pohvalo za dobro delo na njihovih močnih področjih ter pozitivno 

sprejemanje pobud in idej kolegov. Popolnoma pa se strinjajo s trditvijo, da kolegialne 

hospitacije pripomorejo k njihovi strokovni rasti. Raziskava je pokazala, da strokovnih 

delavcev ni strah, da bi se jim kolegi posmehovali, ali da bodo ugotovili, da niso dovolj 

sposobni. Prav tako strokovni delavci nikakor ne dvomijo v svojo strokovnost, ko so 

hospitirani.  

 

Iz odgovorov na četrto raziskovalno vprašanje lahko razberemo, da se strokovni delavci s 

pomočjo kolegialnih hospitacij profesionalno razvijajo, saj kolegialne hospitacije ponujajo 

dodatno možnost za evalvacijo lastnega dela, prav tako pa so svoje delo začeli bolj ceniti. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je s pomočjo kolegialnih hospitacij med strokovnimi 

delavci razvila kultura konstruktivnih povratnih informacij. Pod vplivom kolegialnih 

hospitacij so pridobili večjo strokovno samozavest, saj z njimi dobijo priznanje za dobro 

opravljeno delo. Ugotovila sem, da strokovni delavci s pomočjo kolegialnih hospitacij in 

strokovnih razprav, ki sledijo po kolegialnih hospitacijah, ustvarijo priložnosti za medsebojno 

učenje in tako razvijajo nove spretnosti. 

  

Na peto raziskovalno vprašanje sem s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce odgovarjala v dveh 

delih. Preizkušala sem razlike v zaznavanju kolegialnih hospitacij pri vzgojiteljih in 

pomočnikih vzgojitelja. V prvem delu me je zanimalo, ali se vzgojitelji v zaznavanju 

kolegialnih hospitacij statistično pomembno razlikujejo od pomočnikov vzgojitelja. Ugotovila 

sem, da pri zaznavanju kolegialnih hospitacij obstajajo statistično pomembne razlike med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri šestih trditvah: »Kolegialne hospitacije mi 

predstavljajo dodatno fizično obremenitev«, »Kolegialne hospitacije imajo bolj pozitivne 

učinke od hospitacij vodstva«, »Kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med 

kolegi«, »Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca«, »Ko hospitiram 

kolege, pričakujem sproščeno medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov« in »Ko hospitiram 

kolege, razrešujem strokovne dileme«. Ugotovila sem, da vzgojiteljem kolegialne hospitacije 
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ne predstavljajo tolikšne dodatne fizične obremenitve kot pomočnikom vzgojitelja. Prav tako 

se s trditvijo »Kolegialne hospitacije imajo bolj pozitivne učinke od hospitacij vodstva« bolj 

strinjajo pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. Tudi pri trditvi »Kolegialne hospitacije 

omogočajo prenos dobre prakse med kolegi« so pomočniki vzgojitelja izrazili večje strinjanje 

kot vzgojitelji. Presenetljivi so rezultati pri trditvi »Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo 

na kakovost dela vrtca«, pri kateri so večje strinjanje ponovno izrazili pomočniki vzgojitelja. 

Rezultati pri trditvi »Ko hospitiram kolege, pričakujem sproščeno medsebojno izmenjavo 

izkušenj in občutkov« so pokazali, da se odgovori pomočnikov vzgojitelja bolj nagibajo k 

stopnji strinjanja popolnoma drži kot odgovori vzgojiteljev. 

 

V drugem delu petega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, ali se vzgojitelji v 

doživljanju kolegialnih hospitacij statistično pomembno razlikujejo od pomočnikov 

vzgojitelja. Ugotovila sem, da pri doživljanju kolegialnih hospitacij obstajajo statistično 

pomembne razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri naslednjih trditvah: »Ko me 

hospitirajo, me to psihično obremenjuje« in »Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da bodo 

kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni«. Rezultati pri prvi trditvi kažejo, da 

vzgojitelje hospitacije večinoma psihično obremenjujejo, medtem ko pomočnike vzgojitelja 

nekoliko manj. Tudi Širec idr., (2013, str. 79) ugotavljajo, da se kolegialne hospitacije niso 

uspele obdržati v praksi zaradi nekaterih omejevalnih okoliščin, med katerimi omenjajo tudi 

dodatno psihično obremenitev. Zanimiv je rezultat pri trditvi »Ko sem hospitiran/a, 

pričakujem, da bodo kolegi pri dajanju povratnih informacij iskreni«, s katero se pomočniki 

vzgojitelja popolnoma strinjajo, medtem ko se vzgojitelji s trditvijo ne strinjajo v tolikšni 

meri. Menim, da je do takšnih ugotovitev prišlo zaradi medsebojnih odnosov med kolegi 

(vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja), saj je doživljanje kolegialnih hospitacij v veliki meri 

odvisno od odnosa med strokovnimi delavci. Tudi Bratanić (1991, str. 43) poudarja, da s 

komunikacijo delujemo drug na drugega, določamo drug drugega ter doživljamo sebe v 

odnosu do drugih in sebe.  

 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju me je v prvem delu zanimalo, ali se strokovni delavci v 

vrtcih v zaznavanju kolegialnih hospitacij statistično pomembno razlikujejo med seboj glede 

na različno delovno dobo oz. pedagoško izkušenost. Ugotovila sem, da v zaznavanju 

kolegialnih hospitacij obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci z 

različno delovno dobo le pri dveh trditvah: pri trditvi »Kolegialne hospitacije pozitivno 

vplivajo na kakovost dela vrtca« in trditvi »Kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre 

prakse med kolegi«. Presenetljiv je podatek, da je pri trditvi »Kolegialne hospitacije pozitivno 

vplivajo na kakovost dela vrtca« prišlo do dveh statistično pomembnih razlik, in sicer med 

podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let in podvzorcem strokovnih 

delavcev z delovno dobo od 11 do 20 let ter med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno 

dobo, manjšo od 10 let, in podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več. 

Zanimiv je podatek, da do statistično pomembnih razlik pri obeh trditvah prihaja med istima 

dvema podvzorcema strokovnih delavcev, in sicer med podvzorcem strokovnih delavcev z 

delovno dobo, manjšo od 10 let, in podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in 

več. Rezultati moje raziskave so pokazali, da so strokovni delavci z manjšo delovno dobo 

mnenja, da kolegialne hospitacije vplivajo na kakovost dela vrtca. Prav tako se s trditvijo 
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popolnoma strinjajo tudi strokovni delavci z delovno dobo od 11 do 20 let, medtem ko se 

strokovni delavci z večletnimi pedagoškimi izkušnjami s trditvijo delno strinjajo. Rezultati 

raziskave so me presenetili, saj sem pričakovala, da bodo strokovni delavci z daljšo delovno 

dobo na podlagi bogatih izkušenj izrazili večje strinjanje glede vpliva kolegialnih hospitacij 

na kakovost dela vrtca. Sklepam lahko, da so strokovni delavci z delovno dobo, manjšo od 10 

let, izrazili večje strinjanje glede pozitivnega vpliva kolegialnih hospitacij na kakovost dela 

vrtca zaradi svežega znanja, ki so ga pridobili v letih izobraževanja, zaradi želje po novem 

znanju in spretnostih ter profesionalnega entuziazma. Rezultati raziskave so pokazali, da se 

strokovni delavci z delovno dobo, manjšo od 10 let, popolnoma strinjajo tudi s trditvijo, da 

kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre prakse med kolegi, medtem ko se strokovni 

delavci z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami s trditvijo večinoma delno strinjajo. Čeprav med 

strokovnimi delavci z različno delovno dobo prihaja do statistično pomembnih razlik, lahko 

glede na pridobljene rezultate vseeno trdimo, da strokovni delavci kolegialne hospitacije 

zaznavajo pozitivno. 

 

V drugem delu šestega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, ali se strokovni delavci v 

vrtcih v doživljanju kolegialnih hospitacij statistično pomembno razlikujejo med seboj glede 

na različno delovno dobo oz. pedagoško izkušenost. Ugotovila sem, da v doživljanju 

kolegialnih hospitacij obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci z 

različno delovno dobo pri naslednjih trditvah: »Ko sem hospitiran/a, pričakujem, da mi bodo 

kolegi izražali pozitivne konstruktivne povratne informacije«, »Bojim se, da bodo kolegi 

ugotovili, da nisem sposoben/-na« in »Ko me hospitirajo, nisem popolnoma sproščen/a«. V 

vseh treh primerih je do statistično pomembnih razlik prišlo med istima podvzorcema. In sicer 

med podvzorcem strokovnih delavcev z delovno dobo do 10 let in podvzorcem strokovnih 

delavcev z delovno dobo 21 let in več, torej med strokovnimi delavci z najmanjšo in največjo 

pedagoško izkušenostjo. 

 

Najbolj statistično pomembne razlike obstajajo pri trditvi »Ko sem hospitiran/a, pričakujem, 

da mi bodo kolegi izražali pozitivne konstruktivne povratne informacije«, s katero se 

strokovni delavci z delovno dobo do 10 let bolj strinjajo kot strokovni delavci z delovno dobo 

21 let in več. Zanimivi so rezultati pri trditvi »Bojim se, da bodo kolegi ugotovili, da nisem 

sposoben/-na«, s katero se strokovni delavci z delovno dobo 21 let in več nikakor ne strinjajo, 

medtem ko se strokovni delavci s pedagoškimi izkušnjami, manjšimi od 10 let, s trditvijo 

delno strinjajo. Do statistično pomembnih razlik je prišlo tudi pri trditvi »Ko me hospitirajo, 

nisem popolnoma sproščen/a«, s katero se strokovni delavci z delovno dobo, manjšo od 10 

let, bolj strinjajo kot strokovni delavci z delovno dobo 21 let in več. 

 

Rezultati moje raziskave so zanimivi tako za strokovne delavce v vrtcih kot njihove nadrejene 

– ravnatelje. Kljub vsem omejevalnim okoliščinam strokovni delavci v vrtcih kolegialne 

hospitacije zaznavajo in doživljajo pozitivno. 

 

Z raziskavo sem ugotavljala zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij med strokovnimi 

delavci v različnih slovenskih vrtcih. Večkrat slišimo, da je opazovanje vzgojno-

izobraževalnega dela s strani učiteljev neprijetno, včasih celo nepotrebno in doživljeno kot 
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nadzor. To delno potrjuje tudi Murgelj (1996), ki meni, da učitelji hospitacije lahko dojemajo 

kot nadzor, če jim ne predstavljajo priložnosti za profesionalni razvoj. Tudi nekatere druge 

raziskave (Day, 1999) kažejo, da so hospitacije med kolegi nepriljubljene, saj se strokovni 

delavci počutijo ogrožene. Nenaklonjenost kolegialnim hospitacijam omenja tudi M. Pajer 

Šemrl (2005), ki ugotavlja, da strokovni delavci niso pripravljeni deliti svojih izkušenj, 

izmenjavati mnenj, timsko sodelovati, predvsem pa se bojijo kritike. Med drugim ugotavlja 

tudi, da so hospitacije nezaželene predvsem zaradi občutka treme, strahu pred ocenjevanjem 

in nadzorom, neuspeha in pričakovanja negativne povratne informacije (prav tam). 

 

Sklepamo lahko, da je do takšnih ugotovitev prihajalo zaradi tega, ker hospitacije v preteklosti 

niso imele jasnih ciljev in so bile usmerjene na ocenjevanje brez jasnih meril, kar ugotavlja A. 

Tomić (1990, str. 101). Pravi, da so strokovni delavci posledično zanemarili opazovanje in 

osmišljanje svojih pedagoških postopkov, zaradi česar odklanjajo obiske drugih strokovnih 

delavcev v oddelku in ne kažejo večjega zanimanja za sodelovanje pri pedagoškem 

raziskovanju.  

 

Zanimivi so izsledki raziskave Murglja (1996), ki predstavlja pozitivne ugotovitve glede 

hospitacij in meni, da so po mnenju strokovnih delavcev hospitacije pomembne za strokovno 

rast. Ugotovitev so najbolj podprli strokovni delavci z 10-letno delovno dobo ali manj in tisti, 

ki imajo več kot 21 let delovnih izkušenj. Izsledki raziskav kažejo tudi, da strokovni delavci 

začetniki potrebujejo več hospitacij, čeprav so koristne tudi za starejše učitelje. 

 

Do podobnih ugotovitev sem prišla tudi v svoji raziskavi. Pri strokovnih delavcih se v 

zaznavanju in doživljanju kolegialnih hospitacij pojavljajo tako negativni kot tudi pozitivni 

občutki. Sklepamo lahko, da so strokovni delavci kolegialnim hospitacijam naklonjeni, v 

njihovem zaznavanju in doživljanju pa prevladujejo pozitivni občutki. Predstavljajo jim 

obliko medsebojnega učenja in po njihovem mnenju omogočajo prenos dobre prakse med 

kolegi, posledično pa pozitivno vplivajo na kakovost dela vrtca. Predvsem so po mnenju 

strokovnih delavcev z delovno dobo, manjšo od 10 let, kolegialne hospitacije potrebne zaradi 

strokovnega razvoja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja ter z njimi tudi vrtca. Rezultati, ki 

sem jih pridobila z anketiranjem strokovnih delavcev z delovno dobo 21 let in več, kažejo, da 

strokovni delavci morda še niso dovolj seznanjeni z namenom kolegialnih hospitacij. Kajti če 

je strokovnim delavcem predstavljen namen opazovanja, kjer ne gre za presojanje, ampak 

izključno za skrb za učiteljev osebni in profesionalni razvoj, kot kažejo tudi raziskave (Poster 

in Poster v Pajer Šemrl, 2005), kolegialne hospitacije lahko postanejo primer dobre prakse v 

vrtcih.  

 

Ker pa raziskave strokovnjakov (Wragg, 1994; Erčulj in Širec, 2004) kažejo na zelo redko 

prakso takšnega načina spremljanja dela strokovnih delavcev, menim, da bodo moje 

raziskovalne ugotovitve obogatile strokovna spoznanja na področju kolegialnih hospitacij in 

pedagoške prakse v vrtcih.  

 

Z raziskavo bodo strokovni delavci pridobili večje zaupanje v kolegialne hospitacije in v 

lastno delo. Z omenjeno raziskavo in s publiciranjem njenih ugotovitev na strokovno javnost 
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v prihodnosti želim prispevati k temu, da bi se kolegialne hospitacije bolj pogosto izvajale in 

uporabljale kot primer dobre prakse v čim več vrtcih po Sloveniji. 

 

Nadaljnje raziskave, ki bi jih bilo po mojem mnenju potrebno opraviti, so študije primerjave 

med vrtci, ki kolegialne hospitacije že izvajajo, in tistimi, ki kolegialnih hospitacij še ne 

izvajajo, zlasti z vidika njihovih učinkov na profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vrtcu. 
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12. PRILOGE 

12.1 Anketni vprašalnik 

 
ZAZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE KOLEGIALNIH HOSPITACIJ PRI STROKOVNIH 

DELAVCIH V VRTCIH 

Spoštovani kolegi in kolegice!  

Sem Mateja Podgorelec, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 

smer predšolska vzgoja. V okviru magistrskega dela raziskujem temo "Zaznavanje in doživljanje 

kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih” in v ta namen sem pripravila anketni 

vprašalnik. Prosim vas, da mi pomagate pri izvedbi raziskave in izpolnite kratek vprašalnik. Reševanje 

je anonimno, podatki pa bodo uporabljeni le v raziskovalne namene. 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 

Mateja Podgorelec 

1. Vaše delovne izkušnje v vrtcu (obkrožite): 

a) 0–5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–15 let 

d) 16–20 let 

e) 21 let in več 

 

2. Izobrazba (obkrožite): 

a) srednja vzgojiteljska šola, 

b) druga srednja šola s prekvalifikacijo, 

c) visok strokovni program predšolske vzgoje, 

d) druga visoka strokovna ali univerzitetna šola s programom izobraževanja za predšolsko vzgojo 

(Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje PI-PV), 

e) bolonjski magisterij predšolske vzgoje. 

 

3. Delovno mesto (obkrožite): 

a) Vzgojitelj/ica 

b) Pomočnik/ca vzgojitelja/ce 

c) Drugo: _________________ 
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4. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami glede kolegialnih hospitacij? 

(označite z x)  
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1 2 3 4 5 

Kolegialne hospitacije predstavljajo dodatno fizično 

obremenitev. 

     

Kolegialne hospitacije predstavljajo dodatno 

psihično obremenitev. 

     

Kolegialne hospitacije pomenijo poseg v avtonomijo 

strokovnega delavca. 

     

Kolegialne hospitacije so bolj stresne od hospitacij 

vodstva. 

     

Kolegialne hospitacije imajo bolj pozitivne učinke 

od hospitacij vodstva. 

     

Kolegialne hospitacije omogočajo prenos dobre 

prakse med kolegi. 

     

Pri kolegialnih hospitacijah povratne informacije 

kolegov pozitivno vplivajo na profesionalni razvoj. 

     

Za kolegialne hospitacije je potrebno navdušiti 

sodelavce, ki kolegialnih hospitacij še ne poznajo. 

     

Kolegialne hospitacije prispevajo k povezovanju 

kolektiva. 

     

Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo na 

kakovost dela vrtca. 

     

Kolegialne hospitacije večajo kakovost dela 

strokovnih delavcev v vrtcu. 

     

Kolegialne hospitacije omogočajo oblikovanje 

učinkovitih timov v vrtcu. 
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5. Kakšna imate osebna pričakovanja v zvezi s kolegialnimi hospitacijami? (označite z x) 
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Ko sem hospitiran/-a, pričakujem od kolegov odprto 

in sproščeno komunikacijo. 

    

Ko sem hospitiran/-a, pričakujem, da mi bodo kolegi 

izražali pozitivne konstruktivne povratne informacije. 

    

Ko sem hospitiran/-a, pričakujem, da bodo kolegi pri 

dajanju povratnih informacij iskreni. 

    

Ko sem hospitiran/-a, pričakujem, da bodo kolegi o 

mojem delu izražali konstruktivno kritiko. 

    

Ko sem hospitiran/-a, pričakujem, da mi bodo kolegi 

ponudili pomoč pri strokovnih dilemah.  

    

Ko sem hospitiran/-a, pričakujem, da bodo kolegi 

razumevajoči do mojih šibkih področij. 

    

Ko sem hospitiran/-a, pričakujem, da bodo kolegi 

izrazili pohvalo za dobro delo na moja močna področja. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko hospitiram kolege, pričakujem, da ob mojih 

komentarjih ne bodo užaljeni. 

    

Ko hospitiram kolege, pričakujem, da bodo kritiko 

(tako pozitivno kot negativno) doživljali kot formativno 

vrednotenje pedagoškega dela. 

    

Ko hospitiram kolege, pričakujem njihovo odprtost za 

moje odkrito izražanje lastnega mnenja. 

    

Ko hospitiram kolege, pričakujem sproščeno 

medsebojno izmenjavo izkušenj in občutkov. 

    

Ko hospitiram kolege, pričakujem izmenjavo 

inovativnih idej in pristopov. 

    

Drugo (dopišite):  

__________________________________________________________________________________ 
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6. Zanima nas vaše osebno doživljanje kolegialnih hospitacij. Odgovorite, v kolikšni meri 

držijo naslednje trditve. (označite z x) 
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Kolegialne hospitacije doživljam kot priložnost za 

kritično razmišljanje. 

    

Kolegialne hospitacije mi omogočajo pridobitev 

povratnih informacij o mojem delu. 

    

Kolegialne hospitacije doživljam kot nekaj 

neprijetnega in stresnega. 

    

Kolegialne hospitacije doživljam kot nadzor.     

Načine dela in spoznanja, ki sem jih pridobil/a kot 

opazovalec/ka na kolegialni hospitaciji, vpeljujem v 

svojo pedagoško prakso. 

    

Iz hospitiranja pri kolegih, ki imajo več let delovnih 

izkušenj, pridobim več znanja, kot če hospitiram pri 

mlajših kolegih. 

    

Kolegialne hospitacije doživljam kot spodbudo 

mojemu delu. 

    

Pri kolegialnih hospitacijah sem deležen/-na 

strokovne podpore kolegov. 

    

Pri kolegialnih hospitacijah sem deležen/-na osebne 

podpore kolegov. 

    

Kolegialne hospitacije prispevajo k moji strokovni 

rasti. 

    

Všeč mi je, da si moje delo ogledajo kolegi.     

Ko me hospitirajo, nimam posebne treme.     

Ko me hospitirajo, pobude in ideje kolegov 

pozitivno sprejemam. 

    

Ko me hospitirajo, me to psihično obremenjuje.     

Ko me hospitirajo, nisem popolnoma sproščen/-na.     

Ko me hospitirajo, dvomim, da bom izpeljal/-a 

pedagoško delo, na način, kot sem si ga zamislil/-a.  

    

Ko me hospitirajo, dvomim v svojo strokovnost.     

Bojim se, da bodo kolegi ugotovili, da nisem 

sposoben/-na. 

    

Bojim se, da se mi bodo kolegi posmehovali.     
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7. Kakšne izkušnje imate v vrtcu s hospitiranjem PRI SVOJIH KOLEGIH? (označite z x) 
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Ko hospitiram kolege, prepoznavam svoja šibka in 

močna področja. 

    

Ko hospitiram kolege, si bogatim znanje.     

Ko hospitiram kolege, razvijam nove spretnosti.     

Ko hospitiram kolege, spoznavam nove načine dela.     

Ko hospitiram kolege, si izboljšujem svojo 

strokovno samopodobo. 

    

Ko hospitiram kolege, jih s tem bolje spoznavam.     

Ko hospitiram kolege, razrešujem strokovne dileme.     

 

Drugo (dopišite): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



Mateja Podgorelec, 

Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih 

94 12. PRILOGE 

8. Kakšne spremembe zaznavate pod vplivom kolegialnih hospitacij pri sebi na 

osebnostnem, strokovnem področju ali v svojem delovnem okolju? (označite z x) 
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Kolegialne hospitacije so prispevale k moji večji 

strokovni samozavesti, saj z njimi dobim priznanje 

za dobro opravljeno delo. 

    

S pomočjo kolegialnih hospitacij sem svoje delo 

začel/-a bolj sistematično evalvirati. 

    

S pomočjo kolegialnih hospitacij sem svoje delo 

začel/-a bolj ceniti. 

    

S pomočjo kolegialnih hospitacij sem razvil/-a nove 

spretnosti. 

    

S pomočjo kolegialnih hospitacij sem svoje delo 

začel/-a bolj sistematično načrtovati. 

    

Kolegialne hospitacije so zaradi konstruktivnih 

kritik kolegov prispevale k večji kakovosti mojega 

pedagoškega dela. 

    

S pomočjo kolegialnih hospitacij se profesionalno 

razvijam, saj kolegialne hospitacije ponujajo 

dodatno možnost za evalvacijo lastnega dela. 

    

Kolegialne hospitacije so okrepile moje timsko delo.     

S pomočjo kolegialnih hospitacij se je med nami 

razvila kultura konstruktivnih povratnih 

informacij. 

    

S kolegialnimi hospitacijami odpravljam strokovne 

dileme pri svojem pedagoškem delu. 

    

 

Drugo (dopišite): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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12.2 Tabele 

 

Tabela 12: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno mesto 

Delovno mesto  f f (%) 

Vzgojitelj 81 52 

Pomočnik vzgojitelja 65 42 

Drugo 9 6 

SKUPAJ 155 100 

 

Tabela 13: Prikaz preoblikovane strukture anketirancev glede na delovno mesto 

Delovno mesto \ frekvence f f (%) 

Vzgojitelj 81 55,5 

Pomočnik vzgojitelja 65 44,5 

SKUPAJ 146 100 

 


