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POVZETEK  

 

Predšolska vzgoja ima v družbi velik pomen, saj vzgaja in izobražuje najmlajše otroke, ki so 

prvič ločeni od domačega okolja in družine, zato imajo strokovni delavci pomembno nalogo, 

saj ravno oni prvi vstopajo v interakcijo z otroki in starši. Spremembe, ki se vsakodnevno 

dogajajo okoli nas in so del vsakodnevnega življenja ter procesov in odnosov v vrtcu, od 

zaposlenih terjajo neprestane prilagoditve, iskanje novih rešitev, oblik in metod dela. V vrtec 

prihajajo otroci iz družin z različnimi družinskimi vrednotami, kultur in z različno govorečih 

skupnosti ter pričakovanj in zahtev staršev do svojega otroka. V zadnjih letih je opaziti vedno 

več otrok, ki potrebujejo pri vsakodnevnem bivanju in učenju v vrtcu prilagoditve in 

individualne pristope. Poleg tega je potrebno upoštevati politiko države, ki z zakoni postavlja 

pogoje delovanja javnega vrtca, in dejstvo, da živimo v času hitrega razvoja znanja ter 

tehnologije, ki z dostopnostjo informacij sprotno oblikuje ali spreminja razmišljanje družbe. 

Znanje, ki so ga strokovni delavci pridobili s formalnim izobraževanjem, ne zadošča za 

dobro opravljanje nalog, zato je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za strokovne 

delavce izrednega pomena; biti mora prilagojeno vsakemu posamezniku, da ta zapolni 

primanjkljaje, pridobi potrebne odgovore, rešitve ali literaturo, ki jo potrebuje za svoje delo. 

Strokovno usposobljeni delavci vrtca, ki poleg empatije v svoje delo vnašajo novosti, so pri 

svojem delu veliko bolj uspešnejši, zato je načrtovanje profesionalnega razvoja, ki ne 

vključuje le možnosti za napredovanje, temveč predvsem dostopnost in možnost 

pridobivanja novega znanja in spreminjanje svojega dela, zelo pomembno. Pri tem ima 

pomembno vlogo ravnatelj, ki mora podpirati profesionalni razvoj zaposlenih, poznati 

njihovo delo, spodbujati sodelovanje in ne nazadnje biti zgled vsem zaposlenim. 

 

S pomočjo različne domače in tuje strokovne oz. znanstvene literature smo v teoretičnem 

delu podrobneje analizirali pomen predšolske vzgoje, kurikulum, pomen nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja za profesionalni razvoj s ciljem dviga kakovosti in vlogo 

ravnatelja v procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti predšolske vzgoje v javnih 

vrtcih. V empiričnem delu smo opravili analizo šestletne spremljave procesa profesionalnega 

izobraževanja in usposabljanja v Vrtcu Ledina in s pomočjo kvantitativne raziskave med 

strokovnimi delavci vrtca raziskali njihove poglede na pomen profesionalnega 

usposabljanja, predvsem v smislu vnašanja novih vsebin in oblik dela v praktično delo s 

ciljem dviga kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela in potrebnih izobraževalnih vsebin. 

 



 

Ključne besede: profesionalni razvoj, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, predšolska 

vzgoja, kakovost v vrtcih, vloga ravnatelja. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Pre-school education is of significant importance in the society as it educates the youngest 

children who are for the first time separated from their home environment and their families. 

That is why professional workers are entrusted with an important task, them being the first 

ones to enter the interaction with both parents and children. The changes which on a daily 

basis occur around us and which are part of the daily life, as well as processes and 

relationships in the kindergarten, demand from employees to constantly adjust and find new 

solutions as well as forms and methods of work. Children who attend kindergarten come 

from families with different values and cultures and apart from belonging to various 

language communities, children also have parents who cultivate different levels of 

expectations and demands towards them. In recent years, we can observe a growing number 

of children who require adjustments and individual approaches in their everyday stay and 

learning in kindergarten. Apart from this, we need to take into account both the policy of the 

State, which sets the operating conditions with its imposed laws, as well as the fact that we 

live in the time of rapid development of knowledge and technology, which regularly 

formulates and changes the thinking thread of the society by means of the information 

availability. The knowledge, which has been acquired by professional workers through 

formal education, is not sufficient for work duties to be carried out in a quality manner. 

Consequently, further education and training is of key importance for professional workers 

and must be adjusted to every individual's needs in order for the individual to fill the deficits 

as well as to obtain the necessary answers, solutions and literature, needed for his or her 

work. Highly competent professional kindergarten workers who apart from empathy also 

apply novelties to their work tend to be more successful in doing their job. That is why it is 

highly significant to plan professional development, which does not include merely 

opportunities for promotion, but above all accessibility, the possibility of acquiring new 

knowledge, and changing the work patterns. It is the Head of Kindergarten who plays an 

important role in achieving this by having to support the professional development of the 

employees, knowing their work, encouraging cooperation, and last but not least, setting an 

example to all the employees.  

 

The theoretical part, prepared by means of various authors, provides an analysis of the 

significance of preschool education, the Curriculum, and the importance of further education 

and training for professional development with the aim of quality improvement. We have 



 

also inspected the role of the Head of Kindergarten in the process of determining and 

ensuring quality of preschool education in public kindergartens. The empirical part first 

introduces the analysis, which has been made based on the six-year-long monitoring of the 

professional education and training process in Ledina Kindergarten. Further, by means of 

quantitative research we have explored the professional kindergarten workers' views on the 

importance of professional development, particularly in terms of introducing new contents 

and work forms into the practical work with the aim of improving quality of educational 

work and the necessary educational contents.  

 

Key words: Professional development, further education and training, preschool education, 

quality in kindergartens, the role of the Head of Kindergarten. 
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1 

1 UVOD  

 

V strokovni literaturi se zelo pogosto raziskuje in opisuje profesionalni razvoj učiteljev, ob 

tem pa se zelo redko omenja tudi vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja oziroma strokovne 

delavce vrtca. Tudi raziskav, ki preučujejo profesionalni razvoj učiteljev, je mnogo več, kot 

pa raziskav, ki so preučujejo profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok, še manj pa 

pomočnikov vzgojitelja v vrtcih. Zaslediti je raziskave (Hmelak, 2012; Ule, 2012; Žnidaršič, 

2012 in Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014), v katerih so avtorji preučevali posamezne 

elemente ali oblike profesionalnega razvoja. Enako ugotavljata tudi T. Štamberger in 

N. Vesel (2016), ki pravita, da je bila »večina teh raziskav opravljena na manjših in 

priložnostnih vzorcih, kar pomeni omejitev pri dobljenih rezultatih« (prav tam, str. 88). Tudi 

M. Žnidaršič (2012, str. 89) meni, da je raziskav o pomenu nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja na profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok manj, vendar meni, da 

te lahko »posplošimo tudi na vzgojitelje predšolskih otrok«, ki kot strokovni delavci v vzgoji 

in izobraževanju doživljajo podoben profesionalni razvoj. M. Valenčič Zuljan (2012) 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev razume kot proces vseživljenjskega, a hkrati 

izkustvenega učenja, kjer ti ob zavedanju in osmišljanju svojih ravnanj spreminjajo svojo 

pedagoško prakso oziroma delo z otroki; »gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, 

poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, 

neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja« (prav tam, str. 17). Hkrati pa je to proces, 

ki posamezniku omogoča uravnoteženost vseh dimenzij njegove profesionalnosti in s tem 

tudi boljšo kakovost svojega dela in hkrati zadovoljstva pri delu (Vonta, 2005). Politične in 

družbeno socialne spremembe, ki se dogajajo v družbi, občutijo tudi vrtci (migracije, 

dostopnost do informacij preko informacijske tehnologije, nova znanja o razvoju otrok, 

individualne obravnave otrok, pogledi staršev na vzgojo in izobraževanje otrok ...) in od 

vseh zaposlenih zahtevajo prilagoditve (Vonta, 2009). 

 

Razlogov, zakaj smo se odločili raziskovati poglede strokovnih delavcev vrtca na njihov 

profesionalni razvoj, je več. Kot smo že omenili, je raziskav, ki preučujejo področja 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vrtcu, manj kot raziskav, v katerih so 

sodelovali učitelji (Vonta, 2009). Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je napredek vrtca 

odvisen od tega, kako strokovni delavci opravljajo svoje delo v oddelku oz. neposredno z 

otroki, kako se znajdejo v določenih situacijah, na kakšen način vključujejo otroke, starše in 

dejavnosti iz okolja v svoje delo in kako so dovzetni do sprememb (Erčulj, 2011a). Nastala 
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vprašanja in problemske situacije pa od strokovnih delavcev v vrtcu poleg empatije 

zahtevajo vseživljenjsko učenje, spreminjanje svojega dela in odprto sodelovalno kulturo, ki 

omogoča dobro, strokovno in kvalitetno opravljanje dela. Ob tem pa je potrebno opozoriti 

na vlogo ravnatelja kot opazovalca, spodbujevalca in načrtovalca profesionalnega razvoja 

zaposlenih in njegovo odgovornost za napredek in kvaliteto vrtca ter izvajanje zakonskih 

predpisov. 

 

Vrtci izvajajo pomembno družbeno funkcijo in so v Sloveniji neobvezni, torej bi lahko rekli, 

da so prosto na trgu (Antič, Trnavčevič in Jerman, 2011). Starši se sami odločijo, ali bodo 

otroka vpisali v zasebni ali javni vrtec, ravno tako imajo možnost izbire med vrtci v istem 

kraju. Kakovost in prepoznavnost vrtca je zato v okolju izrednega pomena, to pa lahko 

dosežemo le s strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki probleme na delovnem mestu 

spremenijo v izzive, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter prilagajanje dela in 

uvajanje sprememb v delo pa postane del vsakodnevnega življenja v vrtcu. 

 

V raziskavi nas bo tako predvsem zanimalo, kaj za strokovne delavce pomeni profesionalni 

razvoj in kateri kazalniki vplivajo nanj, katerih oblik izobraževanja in usposabljanja so se 

največ udeleževali, njihov vpliv na profesionalno rast in kakovostno delo, motivacija za 

udeležbo oziroma razlogi za neudeležbo na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter 

število izvedenih izobraževalnih dni, preverili pa bomo tudi, katere vsebine bi še potrebovali 

za svoje delo. Iz Poročil letnih delovnih načrtov Vrtca Ledina (od leta 2010 do 2016, 

2016/17) in evalvacijskih zapisov bomo povzeli, katerih oblik in vsebin nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja so se strokovni delavci največ udeleževali in kolikšno je bilo 

število njihovih izobraževalnih dni. Z raziskavo med zaposlenimi in rezultati šestletne 

analize izobraževanja in usposabljanja bomo preverili, ali se oblike in vsebine ter število 

izobraževalnih dni z leti spreminjajo.  
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2 PREDŠOLSKA VZGOJA  

 

2.1 Predšolska vzgoja kot sistem    

 

Vzgoja otrok se je z leti spreminjala, vseskozi pa je veljala za pomemben dejavnik snovalcev 

politike. Predvsem z zaposlovanjem žensk in s tem posledično spremenjenimi pogoji 

družinskega in družbenega življenja, se je potreba po organiziranem varstvu in pomembnost 

kakovostnih vzgojno-izobraževalnih institucij povečevala. Pojem predšolska vzgoja je pri 

nas dokaj nov izraz, saj je najprej vključeval le pripravo otrok na šolo, kasneje pa se je pojem 

razširil na celotno obdobje najmlajših otrok, to je od enajstih mesecev (po zaključenem 

porodniškem dopustu starša) pa vse do vstopa otroka v šolo (Devjak in Berčnik, 2018).  

 

V Sloveniji je najpogostejša oblika vzgojno-izobraževalne institucije za predšolske otroke 

javni vrtec. O vpisu otroka v vrtec povsem odločajo starši, saj ta zakonsko ni obvezen. Ravno 

tako imajo starši pravico izbire vrtca za svojega otroka (javni ali zasebni, kateri javni vrtec, 

kraj …) (Zakon o vrtcih, 1996, 2017, 9. člen). V zadnjem desetletju se je število otrok v 

vrtcih povečalo skoraj za polovico: z 58.127 otrok v letu 2006/07 na 86.284 otrok v letu 

2016/17, kar predstavlja 78,7 % vseh otrok te starosti v Sloveniji. Predšolsko vzgojo je leta 

2017 izvajalo 944 vrtcev in njihovih enot, 852 javnih in 92 zasebnih vrtcev. Velika večina, 

kar 95,2 % otrok, je obiskovala javne vrtce (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). 

Ustanoviteljica javnih vrtcev in javnih osnovnih šol je lokalna skupnost/občina. Programi 

predšolske vzgoje pa se financirajo iz javnih sredstev: sredstev ustanovitelja, plačil staršev 

ter donacij in drugih virov (Zakon o vrtcih, 1996, 2017, 25. člen). 

 

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata Zakon o vrtcih (1996, 2017) in Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2016), posamezna področja pa podrobneje 

urejajo še podzakonski akti in predpisi. Zakon o vrtcih (1996, 2017) opredeljuje naloge vrtca, 

cilje in načela, vrsto možnih programov v vrtcih, izobrazbo strokovnih delavcev, delovno 

obveznost strokovnih delavcev, financiranje … Med temeljnimi nalogami vrtca Zakon o 

vrtcih (prav tam, 2. člen) navaja pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 

kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 

duševnih sposobnosti. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 

2016) pa predpisuje, da morajo imeti javni vrtci in šole za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
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izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, prostor in 

opremo (prav tam, 33. člen). 

 

2.2 Vloga predšolske vzgoje in vzgojno-izobraževalne institucije 

 

V slovenskem prostoru predstavlja področje predšolske vzgoje pomemben segment na 

področju izobraževanja, socialne in družinske politike, saj je »predšolska vzgoja prva od 

institucionalnih oblik v izobraževalnem sistemu« (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2013, 

str. 64) in vključuje varstvo, vzgojo in izobraževanje najmlajše populacije, to je otrok od 

enajstih mesecev starosti dalje. Predšolska vzgoja v vrtcih je specifična z vidika delovanja 

institucije, organizacije, vpetosti vrtca v okolje, podpore družinam pri vzgoji otrok in tudi z 

vidika ciljev in vsebin. Vse to od zaposlenih zahteva neprestano odzivanje na nastale 

okoliščine in iskanje novih rešitev v korist otrok, zaposlenih, staršev in drugih institucij 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002; Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 

2013; Devjak in Berčnik, 2018). Tudi Rosić (2009) meni, da sta vzgoja in izobraževanje dve 

izmed najkompleksnejših, a hkrati najodgovornejših oblik človekovih dejavnosti. 

 

Po mnenju T. Devjak (2012, str. 15) je »predšolsko obdobje v otrokovem življenju posebno 

občutljivo«, zato lahko predšolska vzgoja pomembno pripomore k celovitejšemu razvoju 

otrokovih potencialov na različnih področjih. Pri tem igrajo pomembno vlogo različni 

dejavniki in nedvomno je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 

vrtcu pomemben dejavnik uspešne vzgoje predšolskih otrok. Pedagoško delo od vzgojitelja 

predšolskih otrok zahteva, da poleg dejavnosti, ki so vezane na otroke (poznavanje razvojnih 

mejnikov, psihologije …), deluje tudi širše; sodeluje s starši, z lokalno skupnostjo, z 

vodstvenimi organi in družbo kot celoto, kjer so poleg vzgojiteljevih kompetenc izrazijo tudi 

njegove sposobnosti in spretnosti (prav tam, str. 21). S tem se strinjata tudi M. Valenčič 

Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014), ki dodajata, da se od vzgojitelja pričakuje kakovostno 

ravnanje na vseh zgoraj omenjenih področjih. Strokovno in kvalitetno opravljanje dela 

vzgojitelja je zelo pomembno, saj se že v predšolskem obdobju prične priprava na kvalitetno 

življenje otrok in traja vse do vstopa v šolo (Lučić, 2007).  

 

Delo v oddelkih vrtca in šole ali širše v vzgojno-izobraževalnih sistemih se ne more 

spremeniti čez noč. Potrebno ga je načrtovati, prilagajati in spreminjati tako, da bo otrokom 

nudilo možnost, da svoje znanje gradijo z aktivnim raziskovanjem, ki bo vodilo h 
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kakovostnemu učenju. Znanstvene vede vse pomembneje bogatijo naše razumevanje, kako 

se učiti. Učno okolje mora biti namenjeno učenju in spodbujanju interesa otrok, ki ne poteka 

le v oddelku vrtca, ampak tudi zunaj njega, v muzejih, na športnih igriščih idr. Strokovni 

delavci pa morajo otrokom zagotoviti čas, prostor in podporo pri učenju in igri (Dumont, 

Istance in Benavides, 2010).  

 

Kroflič in idr. (2001) menijo, da je delo s predšolskimi otroki strokovno delo, ki se ga ne da 

v celoti predpisati ali okviriti v kalupe oziroma recepte in tudi ne v predlagane rešitve, ki bi 

bile dobre in bi veljale za vse otroke. Za kakovostno opravljanje dela z otroki v vrtcu je 

pomembno poznavanje otrok, razumevanje načel, področij in ciljev predšolske vzgoje, ki jih 

uresničujemo z različnimi pristopi in načini dela ter razumevanje vrtca kot strokovne, 

vzgojno-izobraževalne institucije. »Od današnjih vzgojno-izobraževalnih inštitucij se 

pričakuje, da bodo postorile vse, česar družina, včasih celo družba, država ne zmorejo več.« 

(Ule, 2012, str. 57) 

 

Zaradi družbenih sprememb, novega znanja o razvoju možganov in strokovnih pogledov na 

področje predšolske vzgoje ter specifike samega dela se morajo strokovni delavci v vzgoji 

in izobraževanju neprestano izobraževati in iskati nove vsebine, metode in oblike dela, da 

lahko sledijo vsem potrebam otok, staršev in okolja. Enako menijo tudi avtorji (Devjak in 

Polak, 2007; Erčulj, 2011a; Hmelak, 2012; Valenčič Zuljan, 2012), ki opisujejo, da je vrtec 

učeča se organizacija, kjer se profesionalni razvoj zaposlenih prepoznava kot sredstvo k 

dvigu kvalitete dela.  

 

2.3  Kurikulum za vrtce 

 

Leta 1993 je ob prenovi vzgojnega programa za področje predšolske vzgoje termin »otroško 

varstvo« zamenjal termin »predšolska vzgoja«, ob tem pa je področje predšolske vzgoje 

prešlo iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Termin predšolska vzgoja predstavlja sinonim za vzgojo otrok v širšem pomenu besede, saj 

poleg vzgoje zajema tudi varstvo in izobraževanje otrok od enajstega meseca starosti do 

vstopa otrok v šolo. Ob tem pa poleg vzgoje vključuje varstvo, učenje in izobraževanje otrok. 

Leta 1999 je država sprejela nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, kjer je jasno 

opredelila cilje, načela, primere dejavnosti, vlogo odraslega, sodelovanje s starši (Devjak, 

Skubic, Polak in Kolšek, 2012). 
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Avtorji slovenskega Kurikuluma za vrtce so se med drugim zgledovali tudi po kurikulumu 

High Scope, v katerem je aktivno učenje v okolju, ki otroku nudi možnost za učenje, 

izhodišče za polni razvoj posameznikovih potencialov. Otroci so sposobni odločati in 

reševati probleme v vsakodnevni interakciji z ostalimi. Vzgojitelj mora podlago za svoje 

delo črpati iz interesov otrok, ki morajo biti tudi vodilo pri kognitivnem učenju in učenju 

socialnih veščin, ki jih bodo otroci potrebovali v življenju. Učenje otrok poteka ob 

upoštevanju razvojne stopnje in sposobnosti otrok, individualne značilnosti posameznika in 

danih priložnosti. Tako High Scope kot Kurikulum za vrtce ponujata vzgojitelju odprt 

pristop, kjer vzgojitelja in otroka postavljata v aktivno vlogo s ciljem pridobitve novih 

izkušenj, znanj ter spretnosti (Devjak in idr., 2012). M. Kovač Šebart in A. Hočevar (2014) 

kurikulum tako opisujeta kot kombinacijo učno-ciljnega in procesno-razvojnega 

načrtovanja, kjer gre za povezavo med otrokovim možnim razvojem in njegovo dejansko 

stopnjo razvoja. Cilji predstavljajo strokovno oporo za načrtovanje, dejavnosti in za učenje 

otrok.  

 

Slovenski Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, »ki na eni strani spoštuje tradicijo 

slovenskih vrtcev« (Bahovec in idr., 1999, str. 7), po drugi strani pa vnaša novejša teoretična 

znanja in poglede na zgodnje otroštvo in omogoča drugačne rešitve in pristope in nadgrajuje 

dosedanje delo vrtca. Namenjen je strokovnim delavcem v vrtcu in tudi ravnateljem. Ob 

izbiri ustreznih pripomočkov in strokovne literature omogoča vzgojiteljem strokovno 

načrtovanje in kakovostno delo v vrtcu, pri čemer upošteva participacijo, odzivnost in 

aktivnost otrok, potrebe organizacije, staršev, lokalne skupnosti in vpetost vrtca v okolje 

(Bahovec idr., 1999; Devjak in Berčnik, 2018). T. Devjak in S. Berčnik (2018) kurikulum 

vidita kot dokument, ki vzgojitelju oziroma strokovnim delavcem omogoča poleg 

strokovnega načrtovanja tudi kakovostno predšolsko vzgojo, ki se »na ravni izvedbenega 

kurikuluma razvija in spreminja« (prav tam, str. 97) z vključevanjem vseh deležnikov v 

vzgojno-izobraževalnem procesu (otroci, starši, vrtec in okolje).  

 

Za kakovostno delo v vrtcu morajo strokovni delavci poznati in razumeti kurikularna načela 

ter strokovno utemeljevati svoje odločitve in ravnanja (Verbovšek, 2011, str. 4). Načela 

zahtevajo od vzgojitelja, da se zaveda pomena medsebojnih interakcij, ki se dogajajo med 

otroki v oddelku, otroki in vzgojitelji, med vzgojitelji in ostalimi strokovnimi delavci, med 

vzgojitelji in starši, pa tudi med vzgojitelji in javnostjo, saj interakcije predpostavljajo visoko 

strokovno odgovornost do otrok, staršev, javnosti in nazadnje tudi do samega poklica. 
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Kurikulum kot nacionalni dokument omogoča vzgojiteljem na izvedbeni ravni dovolj lastne 

avtonomije, da skupaj s pomočnikom vzgojitelja (v paru oziroma v tandemu) ponudijo 

otrokom dovolj pestrih vsebin in dejavnosti s sodobnimi oblikami ter metodami dela. Dober 

vzgojitelj/pomočnik vzgojitelja bo kritiko sprejemal kot možnost učenja (Ašenberger, 2009). 

Rezultati raziskave (Bela knjiga, 2011, str. 73) kažejo, da »slovenski vzgojitelji razumejo 

vrtec predvsem kot prostor vzgoje in izobraževanja« in ne kot družbeno potrebo po varstvu 

otrok. Najpomembnejše naloge vrtca ob kurikularnih ciljih povezujejo z vzgojo otrok k 

samostojnosti, priložnosti za igro in možnost odločanja, druženje z vrstniki, strpnost, 

spoštovanje drugih in pomoč staršem pri vzgoji.  

 

2.4 Vpliv družbenih sprememb na izvajanje predšolske vzgoje  

 

V zadnjih desetletjih se soočamo z različnimi spremembami in novostmi, ki se odražajo na 

gospodarskem, kulturnem, družbenem in tehnološkem področju. Te hitre spremembe se 

odražajo v vsakodnevnem življenju kot tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Tako se 

strokovni delavci v šolah ali vrtcih vsakodnevno srečujejo s situacijami, ki zahtevajo 

raznovrstne strokovne pristope in rešitve. Vloga strokovnega delavca postaja kompleksnejša 

in zahtevnejša, pričakovanja ter zahteve okolja in javnosti do njihovega dela pa vse višja 

(Valenčič Zuljan, 2012). Na spremenjeno vlogo strokovnih delavcev, ki je posledica 

sprememb v družbi, opozarja tudi B. Marentič Požarnik (1993), ki meni, da je 

učiteljeva/vzgojiteljeva vloga v izobraževalnem sistemu mnogo zahtevnejša in posledično 

spremenjena zaradi nastalih novih okoliščin: nova spoznanja na področju učnih oblik in 

metod dela, učenja in poučevanja, nove strategije, stili učenja, večja raznolikost otrok (otroci 

s posebnimi potrebami, vzgojno zahtevnejši otroci, multikulturnost) in širša dostopnost do 

informacij in komunikacijske tehnologije, kar opisujejo tudi T. Devjak in A. Polak (2007); 

T. Vonta (2009) in T. Vršnik Perše, P. Kelava, A. Kozina, T. Rutar Leban, M. Javornik 

Krečič (2012). Za kakovostno opravljanje dela strokovni delavci potrebujejo dodatno 

strokovno usposabljanje, izobraževanje in učenje. Udeležujejo se različnih oblik nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja z namenom razvijanja kompetenc, spreminjanja dela v 

praksi, razumevanje dela, uvajanja in vnašanja novih oblik in metod dela v prakso, reševanja 

problemov v praksi, spreminjanja psiholoških in pedagoških znanj, prepričanj in vrednot. 

(Devjak in Polak, 2007; Valenčič Zuljan, 2012). B. Marentič Požarnik (2004) dodaja, da 

zato strokovni delavci potrebujejo vso podporo, tako v dograjevanju znanja in 

usposobljenosti kot v vzpostavljanju spodbudnega šolskega/vrtčevskega okolja in delovnih 

razmer. 
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Tudi na širši družbeni ravni se srečujemo s številnimi spremembami v otroštvu in odraščanju 

in posledično spremenjenimi medgeneracijskimi odnosi. To prinaša spremembe v znanju, 

znanosti in tehnologiji, spremenjenem načinu življenja, odprtosti meja. Omenjene 

spremembe vplivajo tudi na delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, kar pa vpliva tudi 

na ravnanja strokovnih delavcev in na spremembe njihov vlog (Vršnik Perše idr., 2012). 

 

Stalne spremembe v politiki, gospodarstvu, znanosti, tehnologiji in ne nazadnje pričakovanja 

staršev v odnosu do vrtca neizogibno pozivajo k spremembam tudi v vzgoji in izobraževanju 

in zahtevajo stalen pregled obstoječega stanja in posodobitev novih ciljev, strategij in 

programov, vsebin, metod in oblik dela, katerih implementacija bi morala privesti do 

dvigovanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih sistemov. Od strokovnih delavcev pa je 

odvisno, kako učinkovito bo njihovo izobraževanje in usposabljanje, vnos vsebin v praktično 

delo ter način sprejemanja in reševanja novih izzivov. Eno od temeljnih vprašanj, ki si jih 

danes postavljajo in obravnavajo strokovnjaki s področja vzgoje izobraževanja, je kako 

izobraževati in pripraviti učitelje in vzgojitelje za uspešno opravljanje svojih strokovnih 

nalog in kako zagotoviti njihovo stalno strokovno rast in razvoj (Rosić, 2009). 

 

Spremembe v družbi so bile prepoznane tudi na ravni države. Učitelji so se lahko od leta 

1947 izobraževali na Višji pedagoški šoli (VPŠ) v Ljubljani in leta 1964, ko se je VPŠ 

preoblikovala v Pedagoško akademijo, je v svoj program poleg izobraževanja učiteljev za 

predmetno stopnjo vključila tudi izobraževanje učiteljev za razredno stopnjo osnovne šole, 

od leta 1974 pa uvedla še visokošolski program. Za vzgojitelje je bila do leta 1983 na voljo 

le srednja vzgojiteljska šola, leto kasneje pa so na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uvedli 

dvoletni višješolski študij, ki je danes preoblikovan v triletni visokošolski strokovni in 

dveletni magistrski program (Devjak in Polak, 2007). Do izobraževalnega sistema in 

izobraževanja na fakultetah pa je kritičen Polajner (2017), ki meni, da so diplomanti kljub 

diplomi, na kateri piše, da so npr. dipl. psiholog, v resnici le novopečeni teoretiki in 

neuporabni praktiki. Enako po njegovem mnenju velja tudi za vzgojitelje, pedagoge in 

svetovalne delavce ter vse ostale, ki poklicno delajo z ljudmi. Meni, da bi morale fakultete 

opraviti selekcijo socialne zrelosti posameznika,  oz. koga je mogoče usposobiti za učitelja, 

vzgojitelja in preveriti, ali je oseba razvila občutek za poklicno delo z ljudmi.  

  



9 

3 KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

3.1 Opredelitev kakovosti v vrtcih 

 

Kakovost je postala ena od osrednjih tem našega življenja in kot meni Medveš (2000, str. 10), 

»dobiva univerzalni pomen in naravo, kar pomeni, da preprosto ni več področja, na katerem 

premislek o kakovosti ne bi bil pomemben«. Tako se je pojem kakovosti nekoliko pozno, 

šele konec prejšnjega stoletja prenesel tudi na področje vzgoje in izobraževanja, ko so 

zahteve o kakovosti v sistem javnih šol prenesli tako državna politika kot uporabniki. V 

Sloveniji so bili leta 1996 z uveljavitvijo Zakona o vrtcih prvič določeni ključni normativi, 

ki so pomembno vplivali na kakovost predšolske vzgoje (število otrok v oddelkih, število in 

stopnja izobrazbe strokovnih delavcev) (Bela knjiga, 2011). V vzgojno-izobraževalni sistem 

pa se je uvajanje kakovosti širilo z različnimi projekti z namenom uvajanja izboljšav in dviga 

kakovosti vzgojno-izobraževalnih zavodov, od vrtca pa vse do visokih šol (Zupanc Grom, 

2000). Eden od ciljev politike predšolske vzgoje je nedvomno zagotavljanje in izvajanje 

kakovostne predšolske vzgoje (Devjak in Berčnik, 2010). Winch (1996, v Trnavčevič, 2000) 

pravi, da je kakovost zelo ohlapen pojem. Avtorji Woodhead (1999), A. Trnavčevič (2000), 

M. Batistič Zorec (2006) in G. Dahlberb, Moss in Pence (2007) dodajo, da je definicija 

kakovosti odvisna od tega, kdo jo definira (zaposleni, ustanovitelj, država ali različni 

strokovnjaki), kdo ima koristi od tega (otroci, starši, zaposleni, neodvisni zunanji 

opazovalci), kdo je zainteresiran za kakovost v vrtcu (otroci, starši, zaposleni, raziskovalci) 

in kdo jo ugotavlja ter na kakšen način. Upoštevati je potrebno povezanost koncepta 

kakovosti s pričakovanji in z vrednotami okolja ter vrsto kazalnikov in meril. Woodhead 

(1999, str. 7) kazalce kakovosti deli na: vhodno (stavba, oprema, zaposleni), procesno (stili 

vzgoje, učenja in poučevanja, odnosi do otrok, odnosi med zaposlenimi, igra in vrste 

spretnosti) in izhodno raven (otrokove sposobnosti, šolski uspeh, zdravje otrok …). Ob 

ugotavljanju kakovosti avtor opozarja tudi na pasti, saj meni, da v kolikor namenjamo 

materialnim kazalnikom preveč pozornosti, lahko spregledamo kazalce, vezane neposredno 

na otrokovo učenje, doživljanje, odnose in igro. 

 

L. Marjanovič Umek idr. (2002) kakovost slovenskih vrtcev delijo na tri ravni: strukturno, 

posredno in procesno raven. Strukturna raven vključuje vhodne kazalnike kakovosti, ki 

zajemajo objektivne pogoje, kjer poteka predšolska vzgoja v vrtcu. Ti kazalniki so: velikost 

igralnic, število otrok v oddelku, razmerje med številom odraslih in otrok, strokovna 
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usposobljenost strokovnih delavcev v oddelku. Opisani kazalci so pomembni pri 

interpretaciji podatkov v povezavi z drugimi ravnmi, saj je izvajanje kurikuluma (področje 

procesne ravni) v veliki meri povezano z vhodnimi kazalci. Posredna raven vključuje 

subjektivne pogoje in možnosti v vrtcu: možnost nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, sodelovanje s starši. Ti kazalci vključujejo 

odnose med odraslimi, kjer otrok ni neposredno vpleten ali vključen, pa vseeno pomembno 

vplivajo na otroka samega in na delo vrtca. Procesna raven se nanaša na kazalnike, ki 

zajemajo vzgojni koncept v najširšem smislu, to sta načrtovani in izvedbeni kurikulum v 

različnih dejavnostih in na področjih, igra otrok, socializacija in interakcije med otroki. 

Kazalniki pomembno vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se kažejo v obliki otrokovega 

čustvenega in socialnega odzivanja, znanja, vedenja, komunikacije in pridobivanju novih 

izkušenj (Marjanovič Umek idr., 2002). 

 

Sodobne raziskave (Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001) o kakovosti v zgodnjem 

izobraževanju otrok se osredotočajo predvsem na otrokov pogled. Ta perspektiva, 

imenovana kot otroška oziroma otrokova perspektiva, poudarja kakovost otrokovih izkušenj 

kot glavnega kazalnika kakovosti zgodnjega izobraževanja. Kot ugotavljata avtorici, morajo 

vzgojitelji upoštevati tudi razvojne mejnike otrok, kakovost njihovega dela pa se kaže kot 

odzivnost vzgojitelja do otrokovih potreb v kombinaciji s širšim kontekstom dela v oddelku. 

Glavno težavo v tem konceptu predstavlja vzdrževanje ravnovesja med potrebami 

določenega otroka in potrebami drugih otrok ter potreb vzgojitelja. Odrasli s svojim 

vedenjem vplivajo na otrokove izkušnje, zato je pomembno, da ima vzgojitelj širok spekter 

kompetenc za strokovno opravljanje dela (Wolery in Bredekamp, 1994). 

 

Pri ugotavljanju kakovosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne moremo mimo evalvacije 

na ravni organizacije in na ravni posameznika. Ta naj bi pripomogla k osebnim ciljem 

vzgojitelja, dvigu vzgojiteljevih kompetenc in poslanstvu ustanove oziroma kakovosti vrtca 

(Zupanc Grom, 2000; Možina, 2002; Podgornik, Devjak in Vogrinc, 2009; Polak, 2010; 

Erčulj, 2011b; Valenčič Zuljan, 2012). T. Devjak in S. Berčnik (2010) menita, da je za 

kakovostno delo in kakovost v vrtcu potrebno razvijati in spodbujati želje, hotenja, kulturo 

in klimo vrtca prav pri vsakem vzgojitelju in v vsakem vrtcu. Strokovni delavci morajo 

kritično vrednotiti in evalvirati svoje delo, spodbujati potrebo po rasti in napredku ter tako 

ohranjati in strmeti k visoki ravni kakovosti. Tako v vrtcu ni področja, kjer kakovosti ne bi 

prepisali pomembne vloge. Avtorici menita, da je kakovosten vrtec skupek otrok, staršev in 
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vzgojiteljev, ki jih povezujejo skupne vrednote in skupni cilji, kot sta razvoj in rast 

posameznika oziroma otroka (prav tam). 

 

3.2 Kakovost v povezavi s profesionalnim razvojem vzgojiteljev 

 

»Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je vseživljenjski proces, 

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

upokojitvijo. Kakovost profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je tako odvisna od 

kakovosti njim namenjenih izobraževalnih programov in usposobljenosti njihovih 

izvajalcev, od uvajanja v pedagoški poklic in od podpore (sistemske in osebne), ki jim je 

zagotovljena v različnih fazah profesionalnega razvoja.« (Bela knjiga, 2011, str. 467) Tudi 

T. Vonta (2005, str. 14) meni, da lahko definicijo profesionalnega razvoja razumemo kot 

proces, »v katerem lahko dosežemo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij 

profesionalnosti«, kar prinaša boljšo kakovost dela in zadovoljstva pri tem (prav tam, 

str. 49). M. Zavašnik Arčnik, J. Zupančič in T. Horvat (2015) vidijo kakovosten in učinkovit 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev takrat, ko ti svoja nova prepričanja, stališča, 

vrednote, znanje, spretnosti vnašajo v praktično delo in s tem izboljšajo učenje otrok in 

njihove dosežke. 

 

Kakovost v izobraževanju je potrebno neprestano spodbujati, posebej še v feminiziranih 

sektorjih (npr. vrtcih, šolah), pa naj bo to v obliki formalnih, neformalnih ali priložnostnih 

učnih in delovnih izkušenj, vse pa je povezano s pravico do vseživljenjskega izobraževanja 

in usposabljanja (European Trade Union Confederation, 2015). Vandenbrock in Peetrs 

(2013, str. 155) poudarjata človeški kapital oziroma znanje ter kakovost povezujeta z »višjo 

kvalifikacijo«, pri čemer imata v mislih kvalifikacijo na ravni univerzitetne stopnje, 

poudarjata pa tudi lastnosti posameznika. Kakovost v zgodnjem procesu vzgoje in 

izobraževanja otrok temelji na vzgojiteljevem poznavanju otrokovega razvoja, sposobnost 

razvijanja otrokove perspektive, pohvale, reševanja problemov, sposobnost ciljnega 

načrtovanja, vodstvene veščine, sposobnost pridobivanja, uresničevanja otrokovih idej in 

razmišljanju o lastnih ukrepih (prav tam, str. 156; Romstein in Staković, 2017). S to 

predpostavko sta opravila študijo pri študentih predšolske vzgoje o želenih značilnostih 

sodobnega vzgojitelja. Za opravljanje kakovostnega dela v vzgojno-izobraževalni instituciji 

so tudi študenti (z upoštevanjem pridobljenega znanja) izpostavili moralne vrednote in 

osebnostne značilnosti posameznika: razumevanje, empatijo, strpnost, potrpežljivost ter 

http://etuc.org/
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kompetence, kjer poudarjajo znanje o otrokovem razvoju, ustrezne strategije za 

zadovoljevanje otrokovih potreb in sodelovanje z različnimi partnerji. Tako so tudi avtorji 

Bele knjige (2011) na podlagi sodobnih študij navedli, da so »strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju opredeljeni kot dejavnik, ki ima najpomembnejši vpliv na kakovost 

izobraževanja« (prav tam, str. 467). Strokovnim delavcem mora biti zagotovljen kakovosten 

sistem izobraževanja in njihov profesionalni razvoj s ciljem izboljšave vzgojno-

izobraževalnih zavodov. 

 

3.3 Strokovni delavci v vrtcu 

 

3.3.1 Izobrazbeni pogoji za delo v vrtcu oz. šoli 

 

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu oziroma šoli opravljajo 

vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, 

knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, 

potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni 

delavci) (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 2017, 92. člen). 

Za vrtce pa je še podrobneje opredeljeno, da vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: 

vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega 

režima, organizator prehrane in drugi. Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki izvaja prilagojen 

program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, pa mora imeti stopnjo izobrazbe, 

predpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in specialno pedagoško izobrazbo (Zakon o 

vrtcih, 1996, 2017, 40. člen).  

 

V Sloveniji je pedagoški poklic reguliran s predpisi. Ustrezna izobrazba za posamezne 

profile delovnih mest (strokovnih delavcev) je sestavljena iz ustrezne stopnje in smeri 

izobrazbe ter usposobljenosti za opravljanje poklica. Za strokovne delavce v vrtcu je 

potrebna pridobljena izobrazba na visokošolskem strokovnem študijskem programu ali 

magistrskem študijskem programu druge stopnje. Za pomočnika vzgojitelja v vrtcu pa je 

opredeljena najmanj srednja strokovna izobrazba – smer predšolska vzgoja (Pravilnik o 

izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za 

predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, 

2012, 6. člen). Poleg ustrezne izobrazbe morajo imeti strokovni delavci opravljen strokovni 

izpit ter morajo obvladati slovenski knjižni jezik (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja, 1996, 2016, 5. in 93. člen). Strokovni izpit v ustnem delu obsega 
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poznavanje ustavne ureditve naše države in Evropske unije, predpisov, ki urejajo človekove 

in otrokove pravice in ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, ter poznavanje 

slovenskega jezika (Bela knjiga, 2011). Eden od pogojev je tudi pisna ocena usposobljenosti 

za samostojno delo, ki jo pošlje mentor oziroma ravnatelj (Vršnik Perše idr., 2012; Pravilnik 

o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 2006, 2015, 

16. člen). Do strokovnega izpita (obsežnost zakonodajnega področja in pisna ocena mentorja 

namesto nastopa kandidata) je kritična B. Marentič Požarnik (1997, v Vršnik Perše idr., 

2012), saj meni, da strokovni izpit ni dobro zasnovan. Meni, da bi bilo potrebno povezovanje 

strokovnjakov s fakultet in strokovnjakov iz prakse in s tem posledično uvedba sprememb v 

izobraževanju učiteljev/vzgojiteljev. Tudi strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi Bele 

knjige (2011), so pripravili predloge za spremembe in predlagajo, da se v komisijo, ki 

preverja strokovno usposobljenost kandidata, »vključi strokovnjaka s področja edukacije« 

(prav tam, str. 500), ki bi opravil razgovor s kandidatom glede metodike in didaktike, saj 

poučevanje in vzgojno delovanje predstavlja zelo pomembno komponento vzgojiteljevega 

dela. Glede znanja vsebin, ki so potrebna na ustnem delu izpita, pa bi bilo potrebno 

upoštevati kandidatovo razumevanje, povezavo vsebin in področij ter uporabo višjih ravni 

znanja. C. Bizjak (1997, v Veršnik Perše idr., 2012) na podlagi raziskave ugotavlja, da je del 

strokovnega izpita, ki je vezan na poznavanje zakonodaje (državne in evropske) preobsežen 

in nima prave povezave s pedagoško prakso. B. Marentič Požarnik in C. Bizjak (1997, v 

Vernik Perše idr., 2012) so mnenja, da je poznavanje zakonodaje in slovenskega jezika 

potrebno, vendar ni v skladu s sodobno doktrino v izobraževanju učiteljev/vzgojiteljev. 

 

3.3.2 Vzgojitelj predšolskih otrok in vsebina dela 

 

»Skoraj vsi strokovnjaki za predšolsko vzgojo se strinjajo, da je vzgojiteljičina vloga 

osrednjega pomena za učinkovitost programa predšolske vzgoje« (Bahovec in Kodelja, 

1996, str. 64). Rosič (2009) odgovarja na vprašanje, kaj je učitelj/vzgojitelj danes. Meni, da 

ni enotne in splošno sprejete definicije pojma učitelj/vzgojitelj. Raznolikost njegovih nalog 

in njegove odločitve so pogojene z dinamičnimi in s spremenljivimi strokovno-pedagoškimi 

in socialnimi dejavniki. Najpomembnejšo vlogo pri kvalitetnejšem zagotavljanju 

vrtčevskega okolja imajo vzgojitelji oziroma njihovo vedenje (primerna vključenost in 

interakcija, spodbujanje izražanja, primerno načrtovanje in nadzorovanje dejavnosti) in je 

prva oseba (Lepičnik Vodopivec, 2010), ki ji je otrok zaupan po domačem (družinskem) 

okolju. 
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Vzgojitelj je strokovnjak, ki vodi in organizira vzgojno-izobraževalni proces in ima znanja 

s pedagoškega, didaktičnega in psihološkega področja in se stalno izobražuje. Vzgojiteljeva 

vloga v procesu je zelo pomembna, saj uresničuje cilj in naloge izobraževanja. Vzgojitelj je 

pomemben dejavnik pri vzgoji in učenju otrok. Dober vzgojitelj lahko doseže visoke 

vzgojno-učne uspehe ne glede na pogoje, v katerih deluje, saj ne pozna nobenih ovir pri 

svojem delu, ni težave, ki je ne bil znal rešiti, ker vse to premaguje z ustvarjalnim delom 

(Rosič, 2009). Vzgojiteljev vpliv na otroka je velik in seže daleč v prihodnost samega otroka, 

neprimerno vedenje ali vodenje otroka pa pusti nepopravljivo škodo, zato so lahko vzgojitelji 

le tiste osebe, ki so pripravljene prevzeti odgovornost za otrokovo varnost in razvoj 

(Lepičnik Vodopivec, 2010). Tudi V. Flere (2011) meni, da je vzgojiteljski poklic poslanstvo 

in ga ne more opravljati prav vsak. Dober vzgojitelj je lahko le oseba, ki trdno stoji za svojimi 

odločitvami, jih zna strokovno utemeljiti, ob tem pa ohranjati empatijo do vseh deležnikov. 

 

Vzgojitelj mora biti profesionalno usposobljen za svoje delo. Pri tem pridejo do izraza 

njegova pedagoška, metodična in didaktična znanja, znanja razvojne in pedagoške 

psihologije. Poleg tega so pomembne njegove človeške kvalitete in sposobnosti: kreativnost, 

demokratičnost, spoštovanje otrokovih pravic, ljubezen do otrok in do poklica, ki ga opravlja 

(Lučić, 2007; Polajner, 2017). N. Zore (2014) ugotavlja, da potrebuje vzgojitelj za uspešno 

opravljanje svojega dela tudi motivacijo, ki temelji na veselju in ljubezni do dela z otroki. 

Pri tem pa je pomembno, da razvija ustrezen odnos do otrok, staršev in tudi do sodelavcev 

v vrtcu. Vzgojitelj je tisti, ki se vsak dan odloča, katere cilje in dejavnosti izbrati, da bodo 

smiselne za otroka, kako urediti privlačno in zanimivo učno okolje, katera sredstva in 

materiale ponuditi otrokom, kako organizirati dejavnosti skozi celega dne, kako spodbuditi 

učenje otrok s pomočjo miselnih izzivov, problemskih situacij in spodbud ob upoštevanju 

dosedanjega znanja, spretnosti in interesa otrok. Odločati se morajo, kako opazovati otroka 

in beležiti njegov razvoj in napredek, katere izdelke otrok izbrati, da bodo lahko sledili 

otrokovemu razvoju in seveda kako bodo svoja opažanja predstavili staršem in kakšna bo ob 

tem reakcija staršev. Od vzgojitelja se pričakuje, da »predano opravlja svoje delo, da je vir 

kakovostnega znanja in vzor ravnanja in da dela v korist svojega varovanca« (Toman, 2001, 

str. 23). 

 

Vzgojitelj predšolskih otrok torej opravlja dela in naloge, določene s predpisi, z letnim 

delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva, pri čemer: načrtuje, izvaja in evalvira 

vzgojno-izobraževalno delo in druge oblike dela z otroki v skladu s kurikulumom in 
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programom vrtca (obogatitvene dejavnosti za otroke, različni programi, projekti …), vodi 

predpisano pedagoško in drugo dokumentacijo, sodeluje s pomočniki vzgojitelja in usmerja 

njihovo delo, sodeluje v strokovnih in drugih organih zavoda, izdeluje didaktične 

pripomočke in druge izdelke za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, nadomešča 

odsotnega delavca pri vzgojnem delu oziroma drugih oblikah organiziranega dela z otroki, 

zbira in obdeluje podatke v zvezi z razvojem otroka, spremlja razvoj otrok, sodeluje pri 

pripravi in izvedbi izletov, letovanj, bivanja v naravi, vodi skupine otrok in opravlja 

spremstvo, organizira kulturne, športne in druge akcije, pri katerih sodelujejo otroci (Zakon 

o vrtcih, 1996, 2017, 41. člen; Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina 2009, 

2016).  

 

Vzgojitelj se udeležuje strokovnega izobraževanja in se izpopolnjuje, je mentor dijakom, 

študentom ter sodeluje s šolami in zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce in je mentor 

pripravnikom oziroma vzgojiteljem začetnikom. Ureja kabinete in druge prostore, ki jih 

uporablja za svoje delo, sodeluje v delovnih skupinah, ki jih imenuje ravnatelj, sodeluje s 

starši in z drugimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, varuje in uporablja osebne 

podatke, vsebovane v zbirkah in evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, 

izvaja vse sanitarno higienske predpise, varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč ter 

predpise varstva pri delu in opravlja druga dela po letnem delovnem načrtu vrtca ter v skladu 

zakonodajo in navodilih vodstva vrtca (prav tam). 

 

Glede na navedene naloge bi lahko delovna obveznost vzgojitelja razdelil na pripravo, 

načrtovanje, izvajanje in evalviranje vzgojnega dela, delo s starši, sodelovanje pri 

organizaciji življenja in dela v vrtcu ter sodelovanje z okoljem. V okviru z zakonom in s 

kolektivno pogodbo je delovna obveznost vzgojitelja 40 ur na teden, vendar vzgojiteljevo 

delo z otroki ne sme presegati 30 ur neposrednega dela z otroki (Zakon o vrtcih, 1996, 2017, 

41. člen).  

 

Podatki o zakonsko določeni neposredni učni obveznosti vzgojiteljev po različnih ravneh 

izobraževanja kažejo, da so slovenski vzgojitelji mnogo več v igralnicah kot njihovi kolegi 

v tujini in tudi več kot učitelji v osnovnih in srednjih šolah pri nas, saj je njihova letna obveza 

izpolniti 1314 ur neposrednega dela z otroki, v ostalih članicah OECD 1001 ur, kar je skoraj 

za četrtino manj kot v Sloveniji (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017). 
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3.3.3 Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok in vsebina dela 

 

Ustrezno izobrazbo za pomočnika vzgojitelja ima, kdor je končal izobraževalni program 

srednjega strokovnega izobraževanja iz predšolske vzgoje ali ima zaključen četrti letnik 

gimnazije in opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja predšolska vzgoja 

(Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami, 2012). Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje 

z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje 

drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo 

je delovna obveznost pomočnika vzgojitelja 40 ur na teden, vendar delo z otroki ne sme 

presegati 35 ur na teden (Zakon o vrtcih, 1996, 2017, 41. člen). 

 

Na podlagi Zakona o vrtcih (1996, 2017, 41. člen) ter Pravilnika o sistemizaciji delovnih 

mest Vrtca Ledina (2009, 2016) pomočnik vzgojitelja opravlja dela in naloge, določene s 

predpisi, z letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca. Sodeluje z 

vzgojiteljem pri pripravi, načrtovanju, izvajanju ter evalviranju vzgojno-izobraževalnega 

dela, se z njim sprotno vsebinsko in metodično pripravlja na delo. Sodeluje pri pripravi in 

izvedbi letnega delovnega načrta oddelka in njegovi evalvaciji, sodeluje pri spremljanju 

razvoja in napredka otrok, spodbujanju razvoja otrokovih posebnosti, negovanju 

radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, jezikovnem, gibalnem in telesnem razvoju, 

samostojnosti idr. Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega 

dela in pomaga pri vodenju pedagoške dokumentacije. Nadomešča odsotnega delavca v 

oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki in pripravlja didaktične pripomočke. 

Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, s starši, z okoljem, sprejema 

otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem. Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego 

in počitek otrok in vzdržuje ter ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme 

in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok, pomaga vzgojitelju pri organizaciji priprave 

in izvedbi izletov, bivanja v naravi, kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in 

človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca ipd. Sodeluje v strokovnih organih 

vrtca in s strokovnimi delavci vrtca ter zunaj njega. 
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3.3.4 Svetovalni delavec in vsebina dela 

 

Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško 

izobrazbo. Opravljajo dela in naloge določene s predpisi, z letnim delovnim načrtom vrtca 

ter v skladu s sklepi vodstva vrtca. Delo svetovalnega delavca obsega: delo z otroki, delo s 

starši, delo s strokovnimi delavci in z zunanjimi sodelavci. Delo z otroki obsega opravljanje 

svetovalnega dela z otroki v smislu pomoči, podpore in spodbude otrokom za njihov 

najboljši možen razvoj, sodelovanje pri uvajanju otrok v vrtec, pri prehodu otroka iz skupine 

v skupino, pri težavah, izvirajočih iz socialnega okolja, in težavah v prilagajanju in 

sodelovanju v skupini, nudenje pomoči pri razvojnih težavah in posebnih potrebah (Pravilnik 

o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina, 2009, 2016; Poročilo letnega delovnega načrta 

Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

Svetovalni delavec opravlja tudi svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri 

načrtovanju programa predšolske vzgoje v oddelku (vloga vzgojitelja pri komunikaciji z 

otrokom, sooblikovanje individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami, 

komunikacija in sodelovanje s starši). Svetuje in ugotavlja stanje v oddelku (časovna 

organizacija »rutine«, upoštevanje posebnosti in drugačnosti otrok v skupini, spremljanje 

razvoja posameznih otrok), svetuje pri izvajanju programa za predšolske otroke v oddelku 

(pri osebnostnih, čustvenih in vedenjskih stiskah otrok, o delu z otroki s posebnimi 

potrebami ...) in sodeluje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev (Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina, 2009, 2016; Poročilo letnega 

delovnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

Opravlja tudi svetovalno delo s starši in nudi pomoč vzgojiteljem in vodstvu vrtca pri 

razvijanju oblik kakovostnega sodelovanja med vrtcem in starši, nudi pomoč staršem pri 

postopnem uvajanju otroka v vrtec in pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja 

ter učenja v predšolskem obdobju, pri opravljanju starševske vloge idr. (Pravilnik o 

sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina 2009, 2016; Poročilo letnega delovnega načrta 

Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 
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3.3.5 Organizator zdravstveno higienskega režima ter organizator prehrane in 

vsebina dela 

 

Organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane mora imeti najmanj 

višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in opravlja delo s področja prehrane, s področja 

zdravstveno higienskega režima ter s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne 

varnosti (Poročilo letnega delovnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17).  

 

Delo organizatorja zdravstveno-higienskega režima in organizatorja prehrane zajema 

vodenje, načrtovanje, nadziranje in strokovno svetovanje ter spremljanje dela s področja 

prehrane zaposlenih v kuhinji ter strokovnih delavcev v oddelkih. Pomemben del pri 

organizaciji prehrane predstavlja priprava jedilnikov in dietne prehrane otrok in zaposlenih, 

sodelovanje pri javnih razpisih za nakup živil, preverjanje cen, kakovosti in doslednosti 

dobavljenih živil. Izvaja higienski nadzor in organizira delo v kuhinji, nadzira izpolnjevanja 

zakonskih predpisov idr. Delo zajema tudi sodelovanje s starši z namenom zagotavljanja 

optimalnih prehranskih in zdravstvenih pogojev za otroke (Pravilnik o sistematizaciji 

delovnih mest Vrtca Ledina, 2009, 2016; Poročilo letnega delovnega načrta Vrtca Ledina za 

šolsko leto 2016/17). 

 

Delo s področja zdravstveno-higienskega režima vsebuje nadziranje zdravstveno-

higienskega režima, preglede in pripravljanje poročil nad izvajanjem splošnih higienskih 

ukrepov v kuhinjah, igralnicah, nadzor nad izvajanjem osebne higiene osebja in otrok, 

ukrepanje in svetovanje pri nalezljivih boleznih, izvajanje ukrepov inšpekcijskih služb, 

vodenje dokumentacije (Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest Vrtca Ledina, 2009, 2016; 

Poročilo letnega delovnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

Izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti pa 

vključuje opravljanje pregledov delovnih pogojev in naprav s področja varnosti in zdravja 

pri delu in požarne varnosti ter sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci tega področja, 

vodenje evidence, organizacijo tečajev prve pomoči, promocije zdravja na delovnem mestu, 

pripravo strokovnega gradiva in navodil ter sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom 

specialistom medicine dela idr. Sodeluje tudi pri nakupu osnovnih sredstev, kot so delovna 

obleka, obutev in zaščitna sredstva za delo za vse zaposlene in druga dela po navodilu 
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ravnatelja (Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest Vrtca Ledina, 2009, 2016; Poročilo 

letnega delovnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

3.3.6 Kompetence strokovnih delavcev v povezavi s kakovostjo dela v vrtcu 

 

Strokovni delavci v vrtcu prevzemajo ključno, povezovalno vlogo med vsemi udeleženci v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, ki se kaže tudi na področju odnosov in učenja tako otrok 

kot odraslih (Caserman, 2014). D. Logar (2014) meni, da se strokovni delavci v praksi čutijo 

vedno bolj obremenjeni (vnos politike v pedagoško področje, različna mnenja strokovnjakov 

z različnih področij, vizija vodstva in na drugi strani pričakovanja staršev), »saj se pri svojem 

delu srečujejo tudi z obveznostmi, za katere se niso šolali, niti se zanj niso strokovno 

izpopolnjevali« (prav tam, str. 13). Zaradi pomanjkanja kompetenc strokovni delavci na 

svojem delovnem mestu čutijo vse večje obremenitve in za kvalitetno opravljanje svojega 

dela potrebujejo nova znanja (Devjak in Polak, 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

 

Ob pojmu znanja se je začel v šolskem in vrtčevskem prostoru pojavljati tudi pojem 

kompetence (Bela knjiga, 2011). Definicijo kompetenc Svetlik (2006) razume kot 

»zmožnosti posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, 

raznovrstnih in nepredvidljivih situacij« (prav tam, str. 4). V Organisation for Economic Co-

operation and Development (2005, str. 4) so navedli, da so »kompetence več kot samo znanje 

in spretnost. Vključujejo sposobnost reševanja situacij z mobilizacijo psihosocialnih virov 

(vključno s spretnostmi in stališči) v določenem kontekstu«. Svetlik (2006) navaja, da lahko 

izhajamo iz nabora kompetenc na določenem delovnem mestu ali pa poskušamo določiti 

seznam ključnih kompetenc, uporabnih v različnih situacijah. Kot pomembne kompetence 

navaja: obvladanje maternega jezika, ustvarjalnost in zmožnost reševanja problemov, 

kritično presojanje itn. T. Devjak in A. Polak (2007) definicijo kompetenc označujeta kot 

sposobnost učinkovitega delovanja v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah. 

K. Romstein in Staković (2017) opredeljujeta, da kakovostno pedagoško delo temelji na 

»poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja« (prav tam, str. 32) in razmišljanju o lastnih 

dejanjih ter dodajata, da se v raziskavi o želenih značilnostih sodobnega vzgojitelja 

pojavljajo predvsem vzgojiteljeve kompetence, moralne vrednote in komponente implicitne 

pedagogike. Poleg moralnih in osebnih karakternih značilnostih vzgojitelja so se visoko na 

lestvici pojavile tudi empatija, strpnost, razumevanje in potrpežljivost. Med pomembne 

kompetence sodijo sposobnost dela z različnimi ljudmi, znanje o razvoju otrok in izbira 

ustreznih načinov za zadovoljevanje potreb otrok.  
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P. Oberhuemer (2000, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 4, str. 45) ugotavlja, da je v 

poznih 90. letih v različnih državah nastal nov profil poklicnih dejavnosti v predšolskem 

obdobju, kar je zahtevalo kakovostno usposobljenost vzgojiteljev ne samo za delo z otroki, 

temveč tudi z njihovimi starši, s člani lokalne skupnosti in z različnimi strokovnimi profili 

in združenji. Tudi Vandenbroeck in Peeters (2013) poudarjata, da so za profesionalno 

delovanje sodobnega vzgojitelja potrebne širše kompetence in različne lastnosti: 

prizadevanje za spremembe, odprta komunikacija in omogočanje vzajemnega dialoga, 

kritična refleksija, zmožnost soočanja z zapletenimi vprašanji z različnih zornih kotov in 

učenja z različnih nasprotujočih se pogledov, ukvarjanje z nepredvidljivim in negotovim, 

sodelovanje v gradnji nove prakse in znanja z otroki, družinami in s sodelavci. Obstaja več 

definicij kompetenc, skupaj pa jih lahko interpretiramo kot skupek odnosov, vrednot, 

sposobnosti, spretnosti in znanja (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2005). 

 

T. Devjak, M. Batistič Zorec in Vogrinc (2006) so opravili analizo kompetenc vzgojiteljev 

predšolskih otrok. Raziskava je pokazala, da bi morali biti bodoči vzgojitelji predšolskih 

otrok najbolje usposobljeni pri delu s pomočniki vzgojitelja ali z vzgojitelji, torej za delo v 

tandemu oziroma za timsko delo, za nudenje čustvene varnosti in spodbujanje otrok k 

samostojnosti in notranji motivaciji ter aktivnemu učenju otrok. Največji razkorak med 

želenimi in dejansko razvitimi kompetencami se je pokazal na naslednjih področjih: 

specialno pedagoška znanja, delo z otroki s posebnimi potrebami, načrtovanje specifičnih 

interventnih načrtov in teoretično poznavanje dela svetovalne službe. To pa so v večini 

kompetence, ki so značilne za specialno usmerjene študijske programe. Po mnenju avtorjev 

bi morali biti diplomanti predšolske vzgoje z njimi seznanjeni vsaj v osnovni obliki. 

 

V Srbiji so izdelali standarde, ki naj bi pomagali vzgojiteljem, učiteljem, praktikom, vodjem 

in izobraževalnim institucijam in s katerimi želijo doseči in ohraniti kakovost na področju 

izobraževanja. Zato so razvili nabor kompetenc, zasnovanih posebej za strokovne delavce, 

ki podpirajo osebno usmerjenost, samoevalvacijo in motivacijo zaposlenih. Cilj vzgojno-

izobraževalnih institucij je izdelava načrta za strokovni razvoj in napredek v praksi, ki mora 

zajemati začetno izobraževanje, pripravništvo, strokovno usposabljanje, napredovanje v 

karieri ter spremljanje in ocenjevanje dela strokovnih delavcev (Romstein in Staković, 

2017).  
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V analizi, ki so jo pripravili predstavniki Eurydice1 (2003, v Erčulj, 2007), ugotavljajo, da 

danes prav nobena država, ko postavlja zahteve za učitelje/vzgojitelje, ne razmišlja več samo 

o klasičnih (specifičnih) kompetencah, ki se nanašajo na delo z učenci, na učenje in 

poučevanje. V analizi so navedli pet področij kompetenc, ki se jih pričakuje od 

učiteljev/vzgojiteljev in jih ocenjujejo kot nove - »New competences now expected of 

teachers« (Eurydice, 2003, str. 6), in sicer poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne 

tehnologije, delo s skupinami različnih otrok, tudi iz multikulturno mešanih skupin, 

integracija otrok s posebnimi potrebami, menedžment šole/vrtca in različna administrativna 

opravila ter konfliktni menedžment. 

 

Pred vse strokovne delavce delovno okolje prinaša nove izzive in zahteve, zato morajo 

strokovni delavci razviti kompetence za učinkovito in »razvojno procesno načrtovanje, za 

učinkovito poučevanje ter kompetence za profesionalni razvoj in sodelovanje« (Ašenberger, 

2009, str. 23). Ravno razvoj lastnih kompetenc pomaga strokovnim delavcem, da lažje 

razberejo potrebe otrok ali staršev, jim nudijo pomoč in podporo, ali pa jim omogočajo 

prepoznavnosti, kdaj se je potrebno umakniti in otrokom prepustiti igro (Ašenberger, 2009). 

 

  

                                                 
1 Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju, v katerem sodeluje 38 

državah in centralne enote v Bruslju.  
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4 VLOGA IN NALOGE RAVNATELJA V PROCESU 

UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI DELA V 

VRTCU  

 

4.1 Vsebine dela in naloge ravnatelja 

 

Ravnatelj javnega vrtca je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok ali 

svetovalnega delavca. Poleg tega mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju ter naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor in 

opravljen ravnateljski izpit (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

1996, 2016, 53. člen). 

 

Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 

2016) ravnatelj opravlja dela poslovodnega organa in pedagoške vodje javnega vrtca ali šole 

ter opravlja naslednje naloge: zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost 

poslovanja na vseh delovnih področjih; organizira, načrtuje in vodi delo zavoda ter pripravlja 

predlog letnega delovnega načrta in program razvoja vrtca ter je odgovoren za njegovo 

izvedbo. Ravnatelj oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za izvedbo sprejetih 

programov, zagotavlja in ugotavlja kakovost v vrtcu s samoevalvacijo in pripravo letnega 

poročila o samoevalvaciji vrtca, sprejema splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen svet 

zavoda ali drug organ zavoda, določa sistemizacijo delovnih mest zavoda in letno usklajuje 

število delovnih mest glede na obseg dela in normative, sklepa pogodbe o zaposlitvi, 

podjemne pogodbe, odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev, 

sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi zanj odgovorne osebe. 

 

Kot poslovodni in pedagoški vodja ravnatelj prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu 

vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov vzgojitelja, spremlja njihovo delo in jim 

svetuje pri delu, vodi delo vzgojiteljskega zbora, spodbuja strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri 

vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga 

napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v plačilne 

razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za promocijo zavoda, skrbi za sodelovanje z 

zunanjimi institucijami in uporabniki storitev zavoda, za sodelovanje z zdravstveno službo, 

podaja informacije o delu zavoda javnosti in medijem idr. (Zakon o organizaciji in 
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financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 2016, 49. člen; Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina, 2017). 

 

Delo in odgovornost ravnatelja zajema tudi področje uresničevanja pravic otrok ter skrbi za 

sodelovanje zavoda s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki otrok (roditeljski 

sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja) in obvešča starše o delu zavoda idr. 

(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 2016; Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina, 2017). 

 

4.2 Vloga ravnatelja v vzgojno izobraževalnem procesu 

 

M. Zavašnik Arčnik (2015) navaja, da ravnatelji s preučevanjem delovanja svojega zavoda 

lahko spodbujajo sistemsko učenje, ki omogoča vpogled v delovanje vrtčevskega sistema 

kot celote, razvijajo in vrednotijo nove prakse in strukture, kar vrtcu omogoča okrepljeno 

delovanje. Zato morajo biti ravnatelji naprej sami pripravljeni se učiti in biti zgled učenja 

sodelavcem, saj raziskave kažejo, da se ravnateljev vpliv na učenje prenaša na strokovne 

delavce in posledično tudi na otroke. Avtorica navaja, da je naloga ravnatelja pri 

spreminjanju stališč in prepričanj strokovnih delavcev pomembna in to ne samo z nudenjem 

podpore, zaupanja ali ustvarjanja učnega okolja, temveč tudi s prepoznavanjem in 

obvladovanjem medgeneracijskih razlik, Hargreaves in Fullan (2000) pa dodajata še 

razumevanje vzgojiteljevega dela ter spodbujanje k izboljšavam. 

 

Na podlagi raziskavi projekta Vodenje za učenje, ki so jo izvedli v Šoli za ravnatelje (Širec, 

Babuder, Brusnjak, Drofenik in Leskovar, 2008), vzgojiteljice predšolskih otrok, vključene 

v raziskavo, vidijo vlogo ravnatelja v zagotavljanju izobraževalnih priložnosti, zaupanju 

vanje, v kritičnem in korektnem spodbujanju s pohvalo, v spremljanju njihovega dela, 

ustvarjanju pogojev za uspešno delo in klimo, ki neguje kompetence, ustvarjalnost in 

spoštovanje za dobre delovne odnose. 

 

Gordon (2004) opozarja, da ni dovolj le pomagati strokovnim delavcem pri uvajanju in 

vpeljevanju novosti oziroma novih pristopov v delo, temveč jim je treba zagotoviti, da 

razvijejo »zdravo pojmovanje sebe« (prav tam, str. 201), oziroma oblikovanje pozitivne 

samopodobe. J. Erčulj (2011a) pri svojem delu s strokovnimi delavci opaža, da je njihova 

profesionalna samozavest razmeroma šibka in se posledično bojijo sprejemati bolj tvegane 
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odločitve. Prav zato avtorica opozarja, da je treba strokovne delavce opolnomočiti predvsem 

na osebnostni ravni, saj le tako lahko pričakujemo celotnega učitelja/vzgojitelja ali 

svetovalnega delavca. 

 

A. Lepšina (2008) pravi, da je učinkovito izobraževanje in vseživljenjsko učenje ključ za 

najkonkurenčnejšo, na znanju temelječo ekonomijo. Pri tem meni, da je nujno potrebno 

povečati kakovost izobraževanja in spodbujati vseživljenjsko učenje ter povečevati vlaganja 

sredstev v raziskave in razvoj same organizacije. 

 

4.3 Ravnateljevo razumevanje profesionalnega razvoja 

 

Ker se profesionalni razvoj preprosto ne dogaja sam od sebe, ga je potrebno učinkovito 

načrtovati, voditi in usmerjati, saj le tako lahko dosežemo pozitiven učinek ter dobre 

rezultate (tudi glede na vložena sredstva). Naloga ravnatelja je, da zagotovi neprestan 

profesionalni razvoj, saj kontinuiteta vpliva na resnost pristopa udeležencev in posledično 

na dejansko izboljšanje šole/vrtca (Bubb, 2013). Raziskave potrjujejo (Vulević, 2009), da je 

vloga ravnatelja zelo pomembna, predvsem je pomemben njegov stil vodenja in seveda tudi 

njegov osebni pogled na profesionalni razvoj zaposlenih. »Kot prvi človek organizacije ima 

moč, da blokira ali spodbuja udeležbo na strokovnem izobraževanju.« (Vulević, 2009, 

str. 224)  

 

Avtorice P. Peček (2009), J. Erčulj (2011b, 2014) in M. Zavašnik Arčnik (2015) menijo, da 

ko govorimo o procesu profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, ne moremo mimo vloge ravnatelja. Ravnatelj mora biti motivator in vzornik 

strokovnim delavcem, poskrbeti mora za zagotavljanje in ustvarjanje pogojev za njihov 

profesionalni razvoj ter kakovostno delo predstavljati kot vrednoto in skrbeti tudi za dobro 

klimo v vrtcu. Njegova vloga pri podpori profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je 

mnogo širša, saj mora povezovati in usklajevati razvoj in cilje šole, potrebe zaposlenega in 

strmeti k izboljšavam vzgojno-izobraževalnega procesa, ki morajo biti vodene smiselno in 

načrtovano. Za učinkovit razvoj zaposlenih mora vodja vlagati v sodelovanje med 

zaposlenimi, povečevati možnosti za usklajeno delovanje in predvsem ceniti prispevek 

posameznika ali skupine, ki pripomore k razvoju posameznika in organizacije kot celote 

(Erčulj, 2011b). P. Peček (2009) zapiše tudi, da je prav vsak posameznik pomemben 

dejavnik pri uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti organizacije, zato je zelo potrebno 
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vlaganje v razvoj zaposlenih, saj je to dolgoročna naložba za vsako organizacijo. Omogoča 

namreč razvoj, najboljšo usposobljenost za delo, upošteva individualne interese, motivacijo 

za delo, cilje in perspektivo organizacije ter tudi potrebe zaposlenih. Ključna vloga vodstva 

je, da zagotavlja in ustvarja pogoje ter mnogo različnih možnosti za zaposlene, da bi 

strokovni delavci postali boljši strokovnjaki za učenje otrok (Stoll, 2002; Erčulj, 2014). 

J. Erčulj (2014) meni, da je ravnateljeva vloga večplastna in obsega zagotavljanje ustreznih 

struktur in ustvarjanje pogojev, kot so načrtovanje časa, sredstev in organizacije dela. 

Zagotavljanje razmer povezuje z organizacijsko kulturo šole/vrtca tj. z učenjem in s 

povezovanjem šole/vrtca kot vrednote (Hargreaves, 2012, v Bubb, 2013), ki jo mora v prvi 

vrsti spoštovati in uresničevati ravnatelj, torej mora biti vzor vsem na šoli/vrtcu. Pomembni 

dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih delavcev, so ravnateljevo 

razumevanje in odnos do profesionalnega razvoja sodelavcev in njegova pripravljenost za 

učenje, kar se odraža v kulturi in klimi šole/vrtca. Kultura šole/vrtca je osnova za 

profesionalni razvoj. Kakovost tima, skupnosti, oddelka ali delovne skupine pa lahko 

pomembno prispeva k profesionalnemu razvoju posameznika (Peček, 2009; Bubb, 2013; 

Erčulj, 2014). J. Erčulj (2014) to potrjuje tudi z mnenji strokovnih delavcev (iz devetih 

slovenskih osnovnih šol), ki so leta 2010 sodelovali v raziskavi Šole za ravnatelje.  

 

Šibko delovno okolje lahko strokovnega delavca prikrajša za priložnost doseganja svojega 

polnega potenciala oziroma ga spodbudi k odhodu v druge šole/vrtce z boljšo profesionalno 

skupnostjo (Goldrick, Osta, Barlin in Burn, 2012). Coldwell in Simkins (2011) povezujeta 

vodenje s kontekstualnimi dejavniki, ki pomagajo pojasniti, zakaj imajo navidezno podobne 

aktivnosti različne posledice pri različnih posameznikih, timih in šolah/vrtcih. Kot šibko 

točko profesionalnega razvoja S. Bubb (2013) vidi v tem, da ga pogosto vodijo osebe, ki 

kompleksnemu načrtovanju namenijo premalo časa predvsem zaradi preobremenjenosti s 

številnimi drugimi nalogami in tako lahko šole/vrtci neuspešno porabijo veliko denarja in 

časa za profesionalni razvoj zaposlenih. 

 

Fullan (2010, v Zavašnik Arčnik in Mihovar Globokar, 2015) meni, da je mogoče vzgojno-

izobraževalni sistem (šolski ali vrtčevski) izboljševati in nadgrajevati le na podlagi 

individualnih in skupnih ciljev, nalog in strategij, ki so med seboj usklajene in povezane. 

M. Zavašnik Arčnik in K. Mihovar Globokar (2015) sta mnenja, da se izboljšave in napredek 

v zavodu/vrtcu lahko pojavijo le na podlagi usklajenih skupnih prizadevanj, sodelovanja in 

znanja. V kontekstu vodenja in profesionalne odgovornosti to ni več samo stvar ravnatelja, 
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ampak celotnega kolektiva, z vidika profesionalne odgovornosti pa zavoda ne vodi le 

ravnatelj, ampak praktično tudi zaposleni (razvojni in projektni timi, pomočniki ravnatelja, 

strokovni sodelavci, učiteljski in vzgojiteljski zbori, vodje aktivov), ki pomembno vplivajo 

na delovanja vrtca, hkrati pa tudi svet zavoda, svet staršev, lokalna skupnost, saj imajo ti 

zakonodajno možnost vplivanja. A. Lepšina (2008) dodaja, da je učinkovito izobraževanje 

in vseživljenjsko učenje ključ za najkonkurenčnejšo, na znanju temelječo ekonomijo. Pri 

tem je nujno potrebno povečati kakovost izobraževanja in spodbujati vseživljenjsko učenje 

ter povečevati vlaganja sredstev v raziskave in razvoj organizacije. 

 

Kakovostno delo ravnatelja je zelo dobro motivacijsko sredstvo za strokovne delavce glede 

njihovega profesionalnega razvoja. Njegova naloga je spodbujanje zaposlenih k nadaljnjemu 

usposabljanju in izobraževanju, k njihovi strokovni in osebni rasti ter zagotavljanju pogojev 

in podpore pri njihovem razvoju (Peček, 2009). 
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5 PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

5.1 Opredelitev profesionalnega razvoja 

 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vrtcu (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja 

predšolskih otrok idr.) je vseživljenjski proces, ki se začne s poklicnim izobraževanjem, z 

dodiplomskim študijem, pri nekaterih pa se nadaljuje tudi s podiplomskim izobraževanjem. 

Vsi pa se profesionalno razvijajo med svojo poklicno potjo z nenehnim izobraževanjem in 

usposabljanjem, s samoizobraževanjem in pridobivanjem novih kompetenc tako po formalni 

kot neformalni poti (Devjak in Polak, 2007; Devjak, 2012). V širšem smislu ga avtorici 

M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014, str. 43) definirata kot »proces, ki poteka od 

odločitve vsakega posameznika za opravljanje pedagoškega poklica oziroma vse do njegove 

upokojitve«. M. Valenčič Zuljan (2012, str. 17) profesionalni razvoj pojmuje kot proces 

»signifikantnega in vseživljenjskega izkustvenega učenja« (prav tam, str. 17) pri katerem 

posamezniki osmišljajo svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso ter vključuje 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, s katerim dosežemo uravnoteženost v 

uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti in s tem tudi višjo kvaliteto vzgojiteljevega 

dela ter zadovoljstva pri delu (Vonta, 2005; Žnidaršič, 2012). B. Bell in Gilbert (1996, v 

Devjak in Berčnik, 2010) poudarjata, da je profesionalni razvoj predvsem razvoj zavedanja 

o pestrosti vlog vsakega strokovnega delavca in nenehnega prilagajanja vlog spremenljivim 

delovnim okoliščinam in ciljnim skupinam. Pomembnost profesionalnega razvoja 

strokovnega delavca K. Smith (2003) vidi predvsem v tem, da si želi vzgojitelj po svoji 

poklicni poti in osebnem razvoju postati boljši profesionalec, saj mu ponuja nova znanja, 

spretnosti in sposobnosti. Meni tudi, da je poklicni razvoj sredstvo za izboljševanje vsakega 

vzgojno-izobraževalnega sistema in je hkrati sredstvo za ohranjanje zanimanja v poklicu. 

Vzgojitelj s tem promovira svoj osebni in poklicni razvoj, ki je nujen za napredovanje in 

uspešno vodenje lastne kariere ter uspešno vzgojiteljevo delo (Kozoderc, 2006; Valenčič 

Zuljan, 2012; Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). V Beli knjigi (2011) zasledimo tudi 

raziskavo med slovenskimi vzgojitelji, ki menijo, da je strokovna usposobljenost 

najpomembnejša veščina, ki omogoča uspešno opravljanje pedagoškega poklica, zato 

morajo strokovni delavci načrtovati ter spremljati svoj strokovni in profesionalni razvoj, kar 

pomeni, da mora ta postati del njihov način življenja (Gordon, 2004). 
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5.2 Pomen profesionalnega razvoja v povezavi z otroki, starši in sodelavci 

 

Spremembe v okolju vplivajo tudi na delo zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 

ki morajo svoje delo prilagajati nastalim situacijam, zato avtorji H. Dumont, Istance in 

Benavides (2010) opozarjajo na močno potrebo po profesionalnem razvoju in nujnosti 

učenja strokovnih delavcev s ciljem uvajanja inovativnih metod, oblik dela ter učnega okolja 

in posledično spreminjanje pogledov na njegovo vlogo kot prenašalcev znanja. Osebno 

zavedanje pomembnosti učenja kot dela profesionalnega razvoja posameznika M. Zavašnik 

Arčnik (2015) vidi kot pogoj za odlično delovanje vrtca kot učeče se organizacije, kjer je 

pomembna povezanost med učenjem otrok, učenjem strokovnih delavcev, učenjem zavoda 

kot sistema in tudi vodstva. Strokovni delavci za kvalitetno poučevanje in opravljanje 

svojega dela potrebujejo znanje, ustrezne spretnosti in lastnosti, posebno če želimo, da je 

učenje otrok najpomembnejši rezultat vseh udeleženih v procesu izobraževanja. T. Vonta 

(2009) meni, da noben »faktor v vzgojno-izobraževalni instituciji ne vpliva na otroke bolj 

kot osebna in profesionalna rast vzgojitelja« (prav tam, str. 166), kjer razvoj vzgojitelja vidi 

v tem, da se je ta sposoben učiti, analizirati svoje delo, učne pristope, uporabo materialov za 

otroke in ob tem spreminjati svoje delo tudi na podlagi informacij, ki so mu bile posredovane 

od otrok in staršev. Vsak strokovni delavec se mora zavedati, kaj se dogaja v oddelku, v 

drugih oddelkih in tudi kaj od njega pričakujejo starši, vodstvo, lokalna skupnost … 

Pripravljenost posameznika za učenje in njegova učljivost kot cilj izobraževanja pa ne smeta 

biti ločeni od moralnega oblikovanja osebnosti, ki skupaj s svojim pridobljenim znanjem 

vzpostavlja trdnost značaja posameznika (Bela knjiga, 2011, str. 21).  

 

J. Erčulj (2011b) opozarja na potrebo po upoštevanju dejstva spreminjajočega se okolja, 

predvsem pa zavedanja, iz kakšnega ekonomsko-socialnega okolja prihajajo otroci. V 

programu Vodenje za učenje, ki ga izvajajo na Šoli za ravnatelje, so strokovni delavci 

izpostavili predvsem potrebo po drugačnem načinu dela z otroki (vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami), s sodelavci ter starši. Avtorica meni, da čeprav je bil pred leti 

pedagoški poklic individualističen, se sedaj izrazito spreminja v sodelovalnega. Za uvajanje 

vseh teh sprememb pa strokovni delavci potrebujejo močno podporo v delovnem okolju in 

pri njihovem profesionalnem razvoju. P. Peček (2009) velik pomen predpisuje predanosti 

strokovnih delavcev nenehnemu izobraževanju in usposabljanju z upoštevanjem lastnih 

potreb po novem znanju, potreb organizacije in tudi širše družbe, ob tem pa (Erčulj, 2011a) 
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poudarja, da mora strokovni delavec slediti ciljem in ob uvajanju novega znanja nenehno 

načrtovati izboljšave ter slediti razvojnim načrtom vrtca.  

 

Pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, njihovem izobraževanju in 

usposabljanju ter razvojnih nalogah vrtca, vezanih na nenehno uvajanju sprememb za 

izboljševanje vrtca, ne smemo pozabiti na temeljne naloge vrtca, otrok in družin ter 

ustvarjanje pogojev za optimalni razvoj otrokovih sposobnosti (Jurkošek, Drofenik in Valek, 

2011). J. Erčulj (2007) zapiše tudi, da ima pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

zaposlenih ravnatelj izredno pomembno vlogo, saj v času naglih in obsežnih sprememb ni 

mogoče pričakovati, da bodo fakultete nudile vse potrebno znanje in spretnosti za delo v 

razredu ali oddelku vrtca, zato mora šola ali vrtec prevzeti razvoj strokovnih delavcev, 

ravnatelj pa je dolžan usmerjati delo na način, da oblikuje »skupnost učečih se 

strokovnjakov« (prav tam, str. 73) kjer zaposleni medsebojno sodelujejo, evalvirajo svoje 

delo in ga nenehno izboljšujejo. Gordon (2004) pravi, da morajo strokovni delavci sami 

načrtovati in spremljati svoj strokovni in profesionalni razvoj, kar pomeni, da mora ta postati 

njihov način življenja. 

 

5.3 Kritičen pogled na profesionalni razvoj 

 

Nekateri raziskovalci (Easton, 2008, Opfer in Pedder, 2011, v Bubb, 2013) imajo kritičen 

odnos do izraza profesionalni razvoj, saj verjamejo, da ta poudarja poenostavljeno 

usmerjenost v programe in aktivnosti. Cole (2004) zapiše, da kadar je profesionalni razvoj 

in izobraževanje le formalne narave, kjer ima strokovni delavec zgolj možnost udeležbe na 

usposabljanju ali izobraževanju, to lahko omejuje njegov pogled in razumevanje učenja. V 

kolikor strokovni delavec razume izobraževanje in strokovni razvoj kot del osebne rasti, 

potem to pozitivno vpliva na njegov profesionalni razvoj (Cole, 2004; Fullan, 2007). S. Bubb 

(2013) meni, da je med oblikovalci vzgojno-izobraževalne politike, raziskovalci ter tudi 

vodji šol in vrtcev prisotno pomanjkanje razumevanja, kaj profesionalni razvoj pravzaprav 

je. Nekateri ga vidijo kot obliko aktivnosti, ki jih strokovni delavci izvajajo oziroma »so jim 

bile posredovane« (prav tam, str. 18) na izobraževanjih, torej prenos znanja od strokovnjaka 

k strokovnemu delavcu. Drugi ga vidijo kot lastno učenje strokovnega delavca, tretji pa kot 

spremembe, ki so rezultat učenja, kar vodi do sprememb v vrtcu in oddelku in se nato prenaša 

tudi na otroke. 
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Strokovni delavci morajo imeti priložnosti za razvoj tovrstnih lastnosti, spretnosti in znanj v 

interakciji z drugimi strokovnimi delavci, saj le tako lahko vidijo svojo prakso drugače in 

iščejo rešitve k spremembi (Zavašnik Arčnik, 2015). Podobno razmišljajo tudi drugi avtorji 

(Stoll, Fink in Earl 2003), ki menijo, da na učenje strokovnih delavcev vplivajo osebne 

izkušnje in prepričanja, stališča, individualnost, čustva, motivacija, zaupanje itn. 

M. Zavašnik Arčnik (2015) dodaja, da so določena stališča in osebna mnenja pri nekaterih 

strokovnih delavcih »globoko zasidrana v preteklih izkušnjah« (prav tam, str. 12), lahko tudi 

v učnih in njihovih vzgojnih modelih, kar jih lahko ovira pri njihovih delu. Posebej avtorica 

(prav tam) opozori na starejše strokovne delavce, ki so bili na začetku svojega kariernega 

razvoja preveč usmerjeni vase in ne v otroka, pozneje pa so na podlagi novih znanj, svoja 

stališča in ravnanja spremenili. Pomembno tezo je izpostavila R. S. Barth (v Vonta, 2009) 

ki meni, da vzgojitelji tudi danes pogosto počnejo v oddelku to, kar so počeli včeraj, pri tem 

gre za ponavljanje ustaljenih vzorcev, ker menijo, da se to od njih pričakuje. Zaskrbljujoče 

pa je predvsem dejstvo, da otroci pridobivajo znanja na podlagi poučevanja odraslih, 

posebno v vrtcih, kjer z »romantičnim gledanjem na otroka, ki je še tako majhen« (prav tam, 

str. 176) in mnenjem, da otrok še ni sposoben resnega učenja, ampak samo igre, delo z otroki 

še vedno poteka po starih, ustaljenih vzorcih. 

 

B. Marentič Požarnik (2011) opozarja predvsem na negativne elemente: nespremenjeno 

pripravništvo, neustrezni načini uvajanja ter metod dela študentov, omejeni seznami 

kompetenc strokovnih delavcev, premalo zavedanja nevidnih vidikov poučevanja (čustva, 

potrebe), s katerimi ne zagotavljamo resničnega profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev za spodbujanje kakovostnega znanja pri otrocih. T. Devjak in A. Polak (2007), 

J. Erčulj (2011a) in B. Marenčič Požarnik (2011) so predvsem kritične glede krajših oblik 

predavanj oziroma izobraževanj in menijo, da pri strokovnih delavcih ne prihaja do resničnih 

sprememb v pojmovanju učenja in znanja ali učinka na njihovo delo, ampak od njih »ostane 

zgolj dober občutek« (Erčulj 2011a, str. 23). T. Devjak in A. Polak (2007, str. 96) sta na 

podlagi raziskave med strokovnimi delavci povzeli njihove razloge za slabo prenašanje novo 

pridobljenih znanj v pedagoško prakso. Strokovni delavci so kot razlog navedli: sistem 

izobraževanja, program izobraževanja, vodstvo zavoda, delovne pogoje, socialno delovno 

okolje idr. Predvsem so mnenja, da je na izobraževalnih seminarjih preveč poudarka na 

teoretičnem delu in premalo na praktičnih izkušnjah, ki bi povezovale teorijo in prakso z 

njihovim delom, premalo specifično uporabnega znanja in premalo navodil in konkretnih 

vsebin. 
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5.4 Modeli profesionalnega razvoja 

 

V strokovni literaturi (Devjak in Polak, 2007; Devjak, 2012; Valenčič Zuljan, 2012; Devjak 

in Berčnik, 2018) je opisanih več definicij pojma profesionalni razvoj, vsem pa je skupno, 

da z vseživljenjskim učenjem preoblikujejo svoj pogled na subjektivne teorije in načine dela, 

v odnosu do vseh deležnikov se spreminjajo skozi različna obdobja ali faze in tako 

profesionalno ter strokovno opravljajo svoje delo. Linearno pridobivanje pedagoških 

izkušenj, ki se z leti delovne dobe in posledično s spreminjanjem in pridobivanjem praktičnih 

izkušenj povečujejo, se kaže tudi v prehajanju posameznikovega napredka skozi različne 

faze profesionalnega razvoja. Le redko pa zasledimo časovno opredelitev profesionalnega 

razvoja po posameznih fazah, saj se časovna dimenzija lahko postavi le okvirno, ker je od 

vsakega posameznika odvisno, kdaj bo prehajal iz ene faze v drugo. Kljub temu pa avtorja 

Hargreaves in Fullan (1999, v Devjak in Polak, 2007, str. 74) povezujeta poklicno delovno 

dobo s profesionalnim razvojem strokovnega delavca. Delovno dobo delita na: začetek (od 

prvega do tretjega leta), stabilizacijo (od četrtega do šestega leta), krizo sredine (od sedmega 

do osemnajstega leta), umirjenost (od dvanajstega do tridesetega leta poučevanja) in 

odmikanje (od enaintridesetega do štiridesetega leta poučevanja). Kljub mnogim poskusom 

znanstvenega razčlenjevanja posameznih modelov pa proces prehajanja iz enega obdobja v 

drugega še vedno ostaja »zelo aktualno polje raziskovanja in iskanja ključnih mejnikov« 

(Devjak in Polak 2007, str. 71) profesionalnega razvoja strokovnih delavcev (Devjak in 

Berčnik, 2018). Zgoraj predstavljeni model (Hargreaves in Fullan, 2000) predstavlja 

povezavo profesionalnega razvoja s poklicno delovno dobo, spodnja dva predstavljena 

modela (Berlinerjev in Ryanov fazni model) pa temeljita na pridobljenih pedagoških 

izkušnjah, ki se odražajo v učiteljevem/vzgojiteljevem prehajanju skozi različna obdobja 

poklicnega razvoja (Devjak in Polak 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

 

5.4.1 Berlinerjev fazni model 

 

Učiteljev profesionalni razvoj Berliner (1988, 1992, v Valenčič Zuljan, 2012) opredeljuje 

kot povezovanje mentalnih procesov (kognicije) z ravnanji in odločanjem v razredu. 

Profesionalni razvoj, ki vodi od učitelja začetnika do izkušenega učitelja eksperta, razdeli na 

pet stopenj (učitelj novinec, učitelj začetnik, usposobljeni učitelj, uspešni učitelj, učitelj 

ekspert). 
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1. stopnja - učitelj novinec: v začetni fazi se posameznik osredotoči na znanje, ki ga 

je pridobil med šolanjem, in pristop k poučevanju »na ravni splošnih receptov« (prav tam, 

str. 29). Njegovo poučevanje je togo, tudi v smislu postavljanja odzivanja na otrokove 

pobude, npr. vedno pohvali otroka, kadar mu uspe, ko otroku postavi zahtevno nalogo, mu 

omogoča čas, otroka ne kritizira in podobno. »Usmerjen je k temeljnim pravilom, po katerih 

togo ravna in ne upošteva okoliščin.« (Devjak in Berčnik 2018, str. 241) 

 

2. stopnja - učitelj začetnik: učitelj začne povezovati svoje izkušnje z znanjem ter pridobi 

vpogled v zajemanje celote. V tej fazi spozna, da je pri odločanju in ravnanju potrebno 

poznati okoliščine (zmožnosti in lastnosti učenca, učno okolje ipd.). Učitelj se začne 

zavedati, da je pohvala dobra za motivacijo, vendar pa pri običajno sposobnem otroku pri 

občasnem neuspehu raje uporabi opozorilo ali grajo kot pa pohvalo, saj ta na otroka deluje 

bolj spodbudno. Učitelj še ne ločuje bistvenega od manj bistvenega in še nima razvitega 

zavedanja o pomenu lastnih ravnanj, ki so običajno rezultat refleksije v povezavi z analizo 

ravnanj. Ta faza je značilna za učitelje, ki imajo od 2 do 3 let delovnih izkušenj (Valenčič 

Zuljan, 2012). 

 

3. stopnja - usposobljeni učitelj (praktik): glede na svoje izkušnje začne učitelj v tej fazi 

razlikovati bistveno od manj bistvenega in se začne zavedati, kaj je pomembnejše. Svoja 

ravnanja načrtuje bolj zavestno in premišljeno, cilji pa so bolj jasno usmerjeni. Možne 

spodrsljaje ali uspehe doživlja drugače, saj ti temeljijo na preteklih izkušnjah. Za svoja 

ravnanja postaja odgovornejši, posledično pa svoje uspehe in dejanja doživlja intenzivneje 

kot v začetnem obdobju, vendar njegova ravnanja še niso fleksibilna (Valenčič Zuljan, 

2012). 

 

4. stopnja - uspešni učitelj: po približno petih letih izkušenj začneta učitelja pri poučevanju 

voditi intuicija in znanje. Zmožen je intuitivne analize pouka, pri kateri ni potreben zavesten 

napor, vendar ob tem razmere zajame celostno, kar mu omogoča boljše napovedovanje 

izidov. Kljub temu pa je pri odločanju še vedno previden, »ima pa izdelano filozofijo 

poučevanja in vzgajanja« (Devjak in Berčnik, 2018, str. 241). 

 

5. stopnja - učitelj ekspert: učiteljeva ravnanja in poučevanje sta intuitivna, analitično pa 

pristopa le v zahtevnih situacijah. Poučevanje učitelja poteka strokovno, ob ustvarjanju 

optimalnih učnih razmer in spodbud. Njegove kompetence se kažejo v ustvarjanju 
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optimalnih učnih razmer in spodbudnega učnega okolja za učence ter v posledičnem 

doseganju boljših učnih rezultatov. Faze ekspertnosti ne dosežejo vsi učitelji/vzgojitelji. V 

tej fazi Berlinger opozarja na avtomatizem v ravnanjih posameznika, saj navadno oži 

kontekst človeškega delovanja in ji avtor v metafori pravi »avtomatsko pilotiranje« 

(Valenčič Zuljan, 2012, str. 31). 

 

5.4.2 Ryanov fazni model 

 

Avtorji, ki spremljajo, analizirajo in se strokovno ukvarjajo z raziskovanjem profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev, najpogosteje uporabljajo Ryanov model (Devjak in Polak, 

2007). Ta model vzgojiteljev profesionalni razvoj deli na tri osnovna obdobja ali stadije 

(obdobje idealnih predstav, obdobje preživetja, obdobje izkušenosti). 

 

1. obdobje - obdobje idealnih predstav (ang. fantasy stage) se prične takrat, ko začne 

posameznik razmišljati o svojem poklicu in poučevanju. Sebe si v učiteljski/vzgojiteljski 

vlogi predstavlja »v lepši luči, kot svoje lastne učitelje« (prav tam, str. 71). To obdobje 

poteka v času študija, to je dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja (Devjak in 

Polak, 2007). 

 

2. obdobje - obdobje preživetja (ang. servival stage) je obdobje, v katerem je predvidoma 

mišljen čas pripravništva oziroma prvo leto poučevanja, kjer učitelj/vzgojitelj ugotovi, da je 

svojo poklicno vlogo preveč idealiziral. Sooča se z realnostjo, kot je ukvarjanje z vodenjem 

razreda/oddelka, uveljavljanjem discipline in »obvladovanjem« posebno zahtevnih otrok ter 

se ob tem sprašuje o svojih odločitvah in sposobnostih za opravljanje tega poklica, pri čemer 

se zaveda odgovornosti do otrok, staršev in vodstva. Hitro ugotovijo, da nasveti, pridobljeni 

od starejših kolegov, v njegovem razredu/oddelku ne učinkujejo. Preživetje te faze je v veliki 

meri odvisno od njegovih osebnostnih značilnosti in samozavesti ter od podpore, ki jo je 

deležen od mentorja, kolegov, staršev. To preživetveno obdobje traja vse do tretjega leta 

službovanja (Devjak in Polak, 2007).  

 

3. obdobje - obdobje izkušenosti (ang. mastery stage) nastopi postopoma s pridobljeni 

občutki samozavesti in individualne pripravljenosti za obvladovanje učnih strategij in dela z 

otroki ter z oblikovanjem primernih aktivnosti. Nasvete mentorja in sodelavcev spoštuje, 

upošteva, predvsem pa jih zna umestiti v svoje delo z otroki. Navedene značilnosti 
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predstavljajo, da je pedagoški delavec prešel v fazo izkušenosti, saj je njegovo delo mnogo 

bolj načrtovano in tudi sistematično, učno ciljno naravnano. C. Razdevšek Pučko (v Devjak 

in Polak, 2007) meni, da ta faza nastane s tretjim letom poučevanja in navaja še druge 

značilnosti, kot so: strah pred uvajanjem novosti in sprememb zaradi tveganja, ki bi jih nove 

metode dela prinesle, saj se jim zdijo »tradicionalne metode dela bolj zanesljive in 

predvidljive« (prav tam, str. 72). Pogosto so tudi bolj kritični do programov, učbenikov in 

predvsem šolskega sistema ter premajhne moralne in materialne podpore pri uvajanju 

novosti (Devjak in Polak, 2007). 

 

Nekateri avtorji dodajajo še 4. fazo - obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje (ang. 

impact stage). V tej fazi učitelj/vzgojitelj ponovno analizira svoje delo, delo z učenci in svoj 

doprinos k učenju in napredku otrok. Delo se mu zdi brez pravega učinka, prihaja do 

preutrujenosti in izgorelosti. Rutino zamenja za odkrivanje novih vsebin, uvaja nove metode 

dela in se zopet odloča za nadaljnje izobraževanje (Devjak in Polak, 2007). 

 

Izhajajoč iz teoretičnih podmen in raziskav o profesionalnem razvoju (Valenčič Zuljan, 

1999; Devjak in Polak, 2007), dejavnikov pedagoškega inoviranja (Fullan, 2007; Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2007) ter kognitivno-konstruktivističnega pristopa k poklicnemu učenju 

(Marentič Požarnik, 1993, v Valenčič Zuljan, 1999, 2001), lahko v grobem razlikujemo dva 

pristopa k profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev: tradicionalnega in refleksivnega. 

Pristopa slonita na različnem razumevanju narave poklica in poklicnega učenja, kar se 

nadalje kaže v različnem razumevanju dejavnikov, ki so potrebni za profesionalni razvoj 

posameznika (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, str. 51). 

 

5.5 Dejavniki profesionalnega razvoja 

 

Odgovornost za posameznikov profesionalni razvoj ni samo odgovornost države ali 

ravnatelja, temveč gre tudi za profesionalno odgovornost posameznika, ki je dolžan svoj čas 

nameniti nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju in biti odprt za spreminjanje ter 

nenehno izboljševati svoje delo in tako zagotavljati najboljše možne storitve (Devjak in 

Berčnik, 2010; Erčulj, 2011a; Flere, 2011). Kako posameznik pristopi k profesionalnemu 

učenju, koliko izkoristi priložnosti za učenje in ali se je pripravljen učiti iz vsakodnevnih 

izkušenj, je odvisno tudi od njegovega razumevanja profesionalnega razvoja (Valenčič 

Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). 
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Na profesionalni razvoj strokovnih delavcev (Ivanuš Grmek in Lepičnik Vodopivec, 2008; 

Štemberger in Vesel, 2016) vplivajo različni dejavniki, ki jih lahko v grobem delimo na dve 

večji skupini: notranji in zunanji. Med notranje dejavnike prištevamo predvsem 

vzgojiteljeva pojmovanja, prepričanja in sposobnost prepoznavanja svojih subjektivnih 

teorij in upoštevanja subjektivnih teorij drugih. Pomemben dejavnik vzgojiteljeve 

profesionalne rasti M. Javornik Krečič (2008) predpisuje refleksiji, ki je pomemben proces 

izkustvenega učenja na podlagi analize lastne prakse, ki usmerja posameznikova dejanja in 

prepričanja. Med zunanje dejavnike pa uvrščamo različne oblike neformalnega in 

formalnega izobraževanja in usposabljanja, uvajanje novosti in sprememb v 

šolskem/vrtčevskem sistemu ter različne neformalne vplive (kot so klima v vrtcih, vpliv 

staršev, okolja in podobno) (Ivanuš Grmek in Lepičnik Vodopivec, 2008). B. Marentič 

Požarnik (1988 v Ivanuš Grmek, Čargan in Sadek, 2009) je dejavnike podrobneje opredelila. 

Notranje dejavnike (vzgojitelj) deli na fiziološke dejavnike, ki se kažejo v genski zasnovi 

oziroma dednosti posameznika, kot so zdravstveno stanje, stanje čutil, živčevje, 

senzomotorična koordinacija in psihološke dejavnike, ki se kažejo predvsem v umskih in 

drugih sposobnostih posameznika, motiviranosti za učenje, predznanju, učnih navadah in 

osebnostnih lastnostih (npr. samozavest). Zunanje dejavnike (okolje) deli na fizikalne 

dejavnike (materialni pogoji in pripomočki za delo) in socialne dejavnike (vpliv družine, 

vrtca, šole, širšega okolja). 

 

Davies in Elisson (1997, v Vršnik Perše idr., 2012) navajata, da je kakovost dela le v 10 % 

odvisna od zunanjih dejavnikov in kar v 90 % od dela učitelja/vzgojitelja, zato jim je 

potrebno dajati občutek pomembnosti in odgovornosti, jim nuditi podporo pri delu, dajanju 

povratnih informacij v smislu kritičnega prijatelja, izvajanja supervizije idr. Tudi M. Ivanuš 

Grmek (2015) opozarja na osebnostno vlogo učitelja/vzgojitelja.  Zagotavljanje pogojev in 

možnosti za pridobivanje novih znanj v javnem izobraževalnem sistemu in rasti v 

profesionalnem razvoju brez učiteljeve/vzgojiteljeve lastne aktivnosti ne prinese želenih 

rezultatov. Vključevanje v posamezne aktivnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

zaradi sistemske ureditve in ne zaradi lastnega interesa po novem znanju in napredku 

povzroči, da je učinek takšnega izobraževanja in delovanja zanemarljiv.  
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5.6 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju 

 

V današnjem času je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje osnovni cilj profesionalnega 

razvoja, ki predstavlja osebno in strokovno rast vsakega strokovnega delavca in vpliva na 

njegovo delo in posledično celotnega vrtca, saj to ne sme biti izbira ali odločitev določenih 

posameznikov, ampak nujnost in tudi »dolžnost slehernega strokovnega delavca« (Devjak, 

2012, str. 21; Devjak in Berčnik, 2018). Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih) 

potrebujejo dodatna znanja, ki vplivajo na učinkovitost in kakovost dela na različnih 

področjih in v različnih obdobjih svojega poklicnega delovanja. »Pojem znanja kot 

osnovnega cilja izobraževanja je torej izredno kompleksen in večdimenzionalen« (Marentič 

Požarnik, 2011, str. 40), saj povezuje celo vrsto spoznavnih zmožnosti (učenje, razumevanje, 

mišljenje, reševanje problemov) in različne vsebine. Jelenc (2007) meni, da je vseživljenjsko 

učenje dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, ki poteka v različnih učnih 

okoliščinah, od rojstva, skozi zgodnje otroštvo in odraslost do konca življenja, da bi se 

izboljšalo posameznikovo znanje in spretnosti in se razvilo v nov razvojni koncept, ki 

nadgrajuje izobraževanje, ki se je gradilo in oblikovalo v preteklosti (Lepšina, 2008). Glede 

na načela in strategijo vseživljenjskega izobraževanja in učenja sta Jelenc (2007) in 

A. Lepšina (2008) postavila vprašanje, kaj je čemu nadrejeno, izobraževanje učenju ali 

učenje izobraževanju. Avtorja menita, da je zastopano stališče, da velja učenje za širši pojem 

in da pomeni izobraževanje le eno od možnosti za njegovo uresničevanje.  

 

Znanje, ki ga z učenjem dobimo v začetnem izobraževanju oziroma »nevidni kapital«, ne 

zadostuje za vse spremembe, ki so jih zaposleni deležni v zaposlitvenem obdobju, zato A. 

Lepšina (2008, str. 43) meni, da je »vseživljenjsko učenje naloga celotne družbe«. Asociacija 

nacionalnih sindikatov (European Trade Union Communitee for Education) poudarja pomen 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ter kakovostno izobraževanje in usposabljanje 

ob upoštevanju več elementov: strokovnim delavcem mora biti omogočeno dovolj časa za 

njihov profesionalni razvoj, spoznati morajo pomembnost pridobivanja novega znanja, 

delodajalci pa jim morajo to omogočiti« (Bela knjiga, 2011, str. 500–501). 

 

Končni cilj učenja in poučevanja ob podajanju različnih učnih snovi je razviti 

posameznikovo sposobnost fleksibilne uporabe znanja in spretnosti, ki jim omogoča njihovo 

uporabo v različnih situacijah. Ob tem gre za pripravljenost in sposobnost spreminjanja 
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ključnih kompetenc in nenehne razširitve in globine svojega strokovnega znanja, zato je 

vseživljenjsko izobraževanje in »učenje ključnega pomena« (Dumount, Istance in 

Benavides, 2010, str. 14).  

 

Kot smo že omenili, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju spodbuja profesionalni razvoj posameznika in predstavlja vseživljenjski 

proces, kjer zaposleni pridobivajo nova znanja na svoji poklicni poti v obliki formalnega ali 

neformalnega izobraževanja, pa naj si bo to »naključno ali priložnostno« (Jelenc, 2007, 

str. 10). Jelenc (2007) formalno izobraževanje pojmuje tisto izobraževanje, ki naj bi 

prispevalo k formalno potrjenim rezultatom oziroma doseženi stopnji izobrazbe (kot so 

diploma, poklicna kvalifikacija),  k neformalnemu pa uvršča tisto izobraževanje ali učenje, 

ki zadosti posameznikovim interesom ali drugim potrebam, ki jih želi z izobraževanjem 

pridobiti. Naključno ali priložnostno učenje pa Jelenc (2007) pojmuje kot proces, ki poteka 

vse življenje, pri katerem vsak posameznik oblikuje svoja stališča, vrednote, iz 

vsakodnevnih izkušenj pridobiva znanja in spretnosti, v svojem okolju, v družini ali pa pri 

delu, ob tem pa pridobiva vrednote, značajske poteze, odnos do samega sebe in drugih ter 

druge osebnostne lastnosti. Rosić (2009) pojasnjuje, da ni potrebno dokazovati, da lahko 

vzgojitelj uspešno vzgaja in izobražuje otroke, samo če je tudi sam izobražen. Meni, da »je 

stalno izobraževanje vzgojitelja eden bistvenih elementov« (prav tam, str. 17) za delo 

šole/vrtca. Kot piše v Memorandumu o vseživljenjskem učenju, nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje ni namenjeno samo ekonomskemu statusu in zaposljivosti, ampak »pomaga 

pri opremljanju posameznika z novimi kompetencami, ki jih zahtevajo družba znanja in 

spremembe na delovnem mestu« (Devjak in Polak, 2007, str. 7). 

 

Splošni namen izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja je izboljšati uspešnost pri delu 

posameznikov in tudi organizacije (Cole, 2004). Rezultati izobraževanja morajo biti 

takojšnji, (vnos znanja v prakso), specifični in merljivi (uspehi otrok). Poklicni razvoj 

strokovnih delavcev je proces, katerega cilj je izboljšati kakovost in strokovnost poučevanja, 

tako da se znanje otrok izboljša in s tem tudi uspešnost šole ali vrtca. V kolikor politika 

vodstva ali vsebina izobraževanj ali način podajanja ali sprejemanja novih vsebine ni 

usklajen (Fullan, 2007, str. 36) in je razmišljanje strokovnih delavcev »usmerjeno v 

izobraževanje« (in ne v vsebino), da ti delajo nekaj pomembnega, potem večine 

izobraževalnih dejavnosti zelo verjetno ne bodo izpolnile svojega namena. Zato morajo imeti 

strokovni delavci vso podporo vodstva, sodelavcev in staršev v profesionalnem razvoju, ki 
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mora vključevati tudi njihovo samostojno izbiro programov, oblik in vsebin nadaljnjega 

usposabljanja in izpopolnjevanja (Devjak in Polak, 2007).  

 

5.7 Programi profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja 

 

Pedagoško delo je zelo razvejano, saj poleg dela z otroki vključuje sodelovanje s starši, 

sodelavci, z vodstvom, lokalno skupnostjo in zunanjimi institucijami, zato strokovni delavci 

potrebujejo širok spekter znanja, ki si ga lahko pridobijo s programi za izpopolnjevanje 

izobrazbe, programi profesionalnega usposabljanja ali z drugimi oblikami nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja (Devjak in Berčnik, 2018). Na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, v Sektorju za razvoj kadrov 

v šolstvu vodijo vse postopke za zagotavljanje programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, pripravljajo razpise za izvajalce programov na podlagi Pravilnika o izboru in 

sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017). Izbrani 

programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v 

aplikaciji Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju (Katis). Zaposleni v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji 

in učitelji) na splošno sami izbirajo programe usposabljanja in se (v soglasju z vodstvom 

zavoda) tudi sami prijavijo na izbrano izobraževanje. Program jim poleg izbrane vsebine 

izobraževanja omogoča vse informacije v zvezi z evidenco lastnih izobraževanj. Programe 

razpisuje in potrjuje Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport. Pravilnik o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004, 2017), 

ki v 3. členu govori o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, vrste programov deli na: programe za izpopolnjevanje izobrazbe, 

programe profesionalnega usposabljanja, druge programe, programe računalniškega 

opismenjevanja, tematske konference, objavljene programe, izobraževanje v študijskih 

skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih 

vrtcev oziroma šol idr. Predstavili bomo le tri vrste programov (programe za izpopolnjevanje 

izobrazbe, programe profesionalnega usposabljanja in druge programe).  

 

Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo 

znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali s podzakonskimi predpisi 

določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za opravljanje strokovnega oziroma drugega dela 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13060
https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx
https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx
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v vzgoji in izobraževanju (Devjak in Polak, 2007; Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2004, 2017, 3. člen). 

 

Programi profesionalnega usposabljanja so programi, ki strokovnim delavcem omogočajo 

kontinuiran profesionalni razvoj v vzgoji in izobraževanju ter jim nudijo usposabljanje za 

izboljšanje njihovega dela in doseganje ciljev novih učnih načrtov. Strokovni delavci imajo 

možnost posodabljanja specifičnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanja z 

učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami, izmenjave izkušenj in uspešnih pristopov 

za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove 

učinkovitosti (Devjak in Polak, 2007; Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2004, 2017, 3. člen). 

 

Drugi programi so programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, a so njihovi 

cilji skladni s cilji, 2. člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004, 2017). V teh programih se izvajajo 

izobraževanja v študijskih skupinah ali mentorskih mrežah, mreženje oziroma povezovanje 

strokovnih delavcev različnih vrtcev ali šol ali tematske konference. Te organizirajo Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Center Republike 

Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Šola za 

ravnatelje, Državni izpitni center in Šola za ravnatelje (Devjak in Polak, 2007; Pravilnik o 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

2004, 2017, 3. člen). 

 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, 2004, 2017, 11. člen) opredeljuje Programe profesionalnega usposabljanja, 

ki jih deli na naslednje sklope programov za profesionalno usposabljanje: programe, 

navedene v prilogah k pravilnikom, ki določajo izobrazbene pogoje strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju: predpisani programi), posodobitvene programe, 

programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in programe za profesionalni razvoj. 

 

V katalogu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so ga izdali na Zavodu za šolstvo 

Republike Slovenije za šolsko leto 2016/17, so programi nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju razdeljeni na: posodobitvene 

programe, tematske konference, dodatno ponudbo, posvete in konference ter svetovalne 
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storitve (Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 

2016/17). 

 

Opaziti je, da Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (2004, 2017) oblike programov ločuje; v 3. členu govori o programih 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v 

11. členu pa o programih profesionalnega usposabljanja. Opazimo še lahko, da se imenovani 

programi razlikujejo tako med členi zakona kot razpisanimi programi Zavoda za Šolstvo 

Republike Slovenije. 

 

Strokovni delavci na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v katalogu 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Katis), praviloma obliko in vsebino nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja izbirajo sami glede na potrebe  svojega profesionalnega 

razvoja (Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju, 2004, 2017). 

 

5.8 Oblike profesionalnega razvoja v povezavi z nadaljnjim 

izobraževanjem in usposabljanjem 

 

Oblike profesionalnega razvoja nudijo strokovnim delavcem poleg pridobivanja oziroma 

nadgrajevanja izobrazbe tudi možnost pridobivanja novih znanj, obnavljanja in razširjanja 

znanja ali pa seznanitev z novostmi stroke (Devjak in Berčnik, 2018). A. Ašenberger (2009) 

meni, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev z različnimi oblikami 

nudi pridobitve novih znanj, vključevanje novih metod dela, razvijanje samozavesti in 

kompetenc … Vzgojitelji mentorji, ki v pedagoški proces uvajajo začetnika, poskušajo svojo 

lastno prakso in znanje posredovati mlajšim sodelavcem ter se ob tem učiti tudi od njih. Meni 

tudi, da vse oblike izobraževanj in usposabljanj nudijo strokovnim delavcem možnost 

učenja, razvijanje sodelovalne kulture, ozaveščanja in spoštovanja lastnih vrednot, kar 

prinaša posamezniku zadovoljstvo ob delu. 

 

K. Kwakman (2003, v Zavašnik Arčnik, 2015) je prepoznala štiri oblike učno-profesionalnih 

dejavnosti strokovnih delavcev, ki lahko vplivajo na njihov profesionalni razvoj:  

 branje strokovne in znanstvene literature, katerega namen je pridobivanje novega 

znanja in informacij;  
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 namensko preizkušanje oziroma eksperimentiranje (npr. uporaba novih oblik in metod, 

sestavljanje testov);  

 refleksija kot predpogoj za prepoznavanje napak in posledično spreminjanje dela (npr. 

povratna informacija od učencev, sodelavcev, coaching, hospitacije);  

 sodelovanje med sodelavci, pomaga izboljšati samozaupanje in spodbuja refleksijo, 

zmanjšuje stres (npr. pomoč idejami, nasveti, delitev učnega gradiva ali učnih priprav, 

skupno načrtovanje, tandemi). 

 

M. Zavašnik Arčnik (2015) meni, da strokovni delavci za svoje učenje in strokovni razvoj 

zelo malo izkoristijo obliko opazovanja kot del učne situacije, skupno pripravo učnih ur s 

kolegi, mnenje ali povratne informacije učencev o izvedenem pouku ter branje strokovne in 

znanstvene literature. Najpogostejše oblike pa so izmenjava nasvetov in zamisli z drugimi 

strokovnimi delavci ter samoreflektiranje poučevanja. 

 

V katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17 in Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004, 2017) so objavljene 

različne oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (seminarji, seminarji z 

delavnicami, konference in posveti, študijska srečanja, strokovni aktivi, tematske 

konference, mentorstvo), predstavili pa bomo le štiri oblike (seminarji, študijska srečanja, 

tematske konference in strokovni aktivi), ki so pogoste izbrane oblike izobraževanj in 

usposabljanj v vrtcih. 

 

Seminarji so krajše ali daljše oblike usposabljanja; namenjeni so nadgrajevanju že usvojenih 

znanj, pridobivanju novih znanj in ponujajo možnost za strokovno in osebnostno rast 

posameznika ali celotnega kolektiva. Predstavljajo najpogostejšo obliko izobraževanja v 

sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter povezujejo strokovne delavce 

različnih področij, ravni ali pa se navezujejo na posamezne predmete in so vsebinsko ciljno 

naravnani (Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 

2016/17, 2016, Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju, 2004, 2017, 3. člen). 

 

Študijska srečanja so že ustaljena oblika, namenjena srečanjem učiteljev in vzgojiteljev. So 

krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in 
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predstavljajo obliko aktivnega izobraževanja, sodelovanja in srečanja strokovnih delavcev 

zaposlenih v vrtcih ali šoli. Namenjena so strokovnim razpravam, razvoju in srečanjem 

učiteljev ter vzgojiteljev in omogočajo seznanjanje s strokovnimi novostmi, izmenjavi 

izkušenj in seznanjanja z aktualnimi spremembami, ki so pomembne za delo samega vrtca 

ali šole. Poudarek je na medsebojnem povezovanju teorije s prakso in obratno (novi koncepti 

dela in didaktični pristopi, strokovni poudarki na učenje učenja, inkluzijo) (Muršak, 2012; 

Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2016/17, 2016). 

 

Tematske konference so namenjene celotnemu kolektivu ali vzgojiteljskemu/učiteljskemu 

zboru ali le delu kolektiva (Devjak in Polak, 2007) in izhajajo iz potreb samega vzgojno-

izobraževalnega zavoda, torej vrtca ali šole. Vsebino tematske konference sooblikujejo 

skupaj z vodstvom zavoda glede na vizijo, potrebe in interese zavoda. Pri tem poleg vnašanja 

novih vsebin v kolektiv podpirajo aktivno vključenost strokovnih delavcev v proces 

izboljševanja pedagoške prakse znotraj zavoda in neposredne izkušnje iz prakse. So 

predvidoma 8-urne oblika izobraževanja, lahko pa tudi 16 ali 24-urne, ki ponuja tudi 

dodatno, 4-urno srečanje, ki je namenjeno podpori pri uvajanju sprememb in izboljševanju 

prakse, kjer z udeleženci kritično reflektirajo uvedene spremembe in skupaj iščejo možnosti 

za njihovo nadgradnjo. Njena izvedba poteka v več ločenih delih, tako da imajo posamezniki 

možnost preizkusiti novo pridobljena znanja v praksi in nato izkušnje deliti ter evalvirati z 

udeleženci izobraževanja (Devjak in Polak, 2007; Zavodov katalog nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2016/17, 2016). 

 

Strokovni aktivi so oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, kjer strokovni delavci 

obravnavajo problematiko, ki se nanaša na izvajanje strokovnega področja, dajejo predloge 

za izboljšanje kvalitete dela, obravnavajo predloge in pripombe staršev ali sodelavcev, 

pripravljajo ali predlagajo izobraževalne vsebine, sodelujejo pri vnašanju novosti pri delu 

(Muršak, 2012; Zakon o financiranju vzgoje in izobraževana, 1996, 2016). 

 

5.9 Zakonodajna pojmovanja profesionalnega razvoja 

 

Politike izobraževanja in usposabljanja so ključne za razvoj civilne družbe, socialne 

kohezije, trajnostno rast in kakovostno delo. Njihov cilj je, da morajo vsi državljani imeti 

enakovreden dostop do možnosti za učenje in pridobivanje znanj ter spretnosti, ki jih 

potrebujejo za poklicno življenje, pravico do vseživljenjskega učenja, pravico do nadaljnjega 

usposabljanja in izobraževalni dopust. Poudarja tudi vlogo sindikata pri spodbujanju dostopa 
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do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu in podpiranje pravice 

vseh zaposlenih, da nenehno izboljšujejo svoje znanje in sposobnosti, saj so v mnogih 

evropskih državah varčevalni ukrepi ogrozili splošno pravico do izobraževanja (European 

Trade Union Confederation–ETUC2, 2015). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je v 

Sloveniji urejeno z različnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki vplivajo na njegovo 

dostopnost, kot so Zakon o javnih uslužbencih (2007), Zakon o delovnih razmerjih (2013, 

2017), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2016), 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (1994, 2017), Pravilnik o 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev (2004, 2017), Pravilnik o 

napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002, 2010).  

 

M. Zavašnik Arčnik in K. Mihovar Globokar (2015) pri preučevanju ravnateljevega 

profesionalnega razvoja (kar lahko prenesemo tudi na strokovne delavce) opozarjata na 

neusklajenost zakonodajnih pojmovanj in navajata primere različnega jezikovnega 

pojmovanja oziroma imenovanja profesionalnega razvoja v naši zakonodaji. »Pregled 

zakonodaje pokaže, da se pojem pojavi zgolj v Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in sicer kot »vrsta programa« 

(tj. programi za profesionalni razvoj), druga pravna besedila pa pojem profesionalni razvoj 

izmenično nadomeščajo z več različnimi pojmi in jih ponekod niti ne razložijo dovolj …« 

(prav tam, str. 82) Terminološki labirint v slovenski zakonodaji dokazuje, da je uporaba 

pojma profesionalni razvoj z vidika tistega, ki določa pravno normo, v slovenski zakonodaji 

morda nekoliko nedosledna, kar dokazujejo terminološki izrazi, ki so zapisani v tabeli 1 

(Zavašnik Arčnik in Mihovar Globokar 2015, str. 83). 

 

  

                                                 
2 ETUC je organizacija delavcev in predstavlja 45 milijonov članov iz 89 sindikalnih organizacij v 39 evropskih 

državah in desetih evropskih sindikalnih zvez. 

http://etuc.org/
http://etuc.org/
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Tabela 1: Pregled uporabljenih pojmov, ki se pojavljajo in »nadomeščajo« pojem 

profesionalnega razvoja v zakonodaji  

Zakonski predpis Uporabljeni termin 

Zakon o javnih uslužbencih 
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, 

izobraževanje 

Zakon o delovnih razmerjih 
(stalno) izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja 

nadaljnje izobraževanje, (strokovno) izobraževanje, 

(strokovno) usposabljanje 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja  
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev 

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, strokovni 

in profesionalni razvoj, profesionalno usposabljanje 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v naziv 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

 

Zakon o delovnem razmerjih (2013, 2017, 170. člen) določa, da ima delavec »pravico in 

dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami 

delovnega procesa«, delodajalec pa mu je dolžan zagotoviti potrebno izobraževanje in 

usposabljanje.  

 

Zakonodaja zaposlenim v svojih predpisih narekuje stalno strokovno izpopolnjevanje in 

usposabljanje ter profesionalni razvoj, hkrati pa z Kolektivno pogodbo za vzgojo in 

izobraževanje (1994, 2017, 53. člen) postavlja omejitve glede števila izobraževalnih dni. 

Zaposleni imajo pravico, da se letno izobražujejo in usposabljajo najmanj 5 dni. Stroške 

strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, vključno z nadomestilom 

plače ter potne stroške in stroške bivanja, plača zavod. 

 

M. Zavašnik Arčnik in K. Globokar Mihovar (2015) navajata, da se v zakonodaji, v 

strokovni in znanstveni literaturi ter v praksi uporablja različna terminologija (profesionalni, 

razvojni, karierni ali poklicni razvoj in vseživljenjsko ali profesionalno učenje), čeprav pa je 

vsem skupni cilj profesionalni razvoj strokovnega delavca. 

 

V povezavi s strokovnim razvojem oziroma z izobraževanjem strokovnih delavcev je 

zanimiva še ugotovitev M. Ivanuš Grmek (2015), ki meni, da je v Sloveniji »specifična in 

posebej zanimiva povezava med izobraževanjem oz. strokovnim izobraževanjem in 

usposabljanjem učiteljev in nagrajevanjem le-teh na delovnem mestu oz. povezava med 

profesionalnim razvojem in napredovanjem po plačni lestvici ali plačni mreži oz. matrici« 

(prav tam, str. 53). Slovenija ima izmed vseh evropskih držav, ki omogočajo strokovnim 

delavcem napredovanja v plačnem sistemu, največje možno število kombinacij, ki jih je 
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okoli 60. Zaradi zapletenosti slovenskega plačnega sistema in s tem tudi napredovanja v 

sistemu, kjer ne obstaja le ena plačna lestvica, temveč kot pravi avtorica, »obstaja plačna 

mreža« (str. 54), se v evropskih državah postavljajo v ospredje iskanje enostavnejših rešitev 

za napredovanje strokovnih delavcev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem. V 

Sloveniji lahko glede na zakonodajne predpise zaposleni v vzgoji in izobraževanju 

napredujejo v plačne razrede in nazive. 

 

5.10 Napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive 

 

Strokovni delavci (vzgojitelji, vzgojitelji v prilagojenem programu za predšolske otroke, 

svetovalni delavci, pomočnik ravnatelja, ravnatelj) v vzgoji in izobraževanju napredujejo v 

nazive v skladu s 105. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, 2016) 

in na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanji v nazive (2002, 

2010). Napredujejo lahko v naziv mentor, svetovalec in svetnik, pridobljeni naziv pa je 

trajen. 

 

V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ki ima najmanj 4 leta delovne dobe, je 

uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma je pridobil dodatna funkcionalna znanja, s 

katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke, je opravil različna 

dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke (prav tam, 8. 

člen). Strokovni delavec lahko napreduje v naziv svetovalec, če je imel naziv mentor najmanj 

4 leta, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja oziroma je pridobil dodatna funkcionalna znanja in je zbral dovolj točk (5 

točk, za dodatna strokovna dela in najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna 

strokovna dela, ki so ovrednotena z dvema točkama ali več točkami) po tem pravilniku (prav 

tam, 9. člen). Tudi za napredovanje v naziv svetnik lahko strokovni delavec napreduje, če je 

imel naziv svetovalec najmanj 5 let, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, kjer je zbral dovolj 

točk za izpolnjevanje 11. člena tega pravilnika (izkaže najmanj 7 točk za dodatna strokovna 

znanja ter 38 točk, od tega najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem 

pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami). V vrtcu je napredovanje v nazive 

omogočeno samo vzgojiteljem predšolskih otrok, svetovalnim delavcem, pomočniku 

ravnatelja ter ravnatelju vrtca (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanji 
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v nazive 2002, 2010, 1. člen). Napredovanje v plačni razred pa je omogočeno vsem 

zaposlenim (Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razred, 2008, 2009). 

 

5.11 Napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede 

 

Pogoje napredovanja v plačne razrede urejata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (2009, 

2017) in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (2008, 2009). 

Delodajalec/ravnatelj zaposlene oceni na podlagi opravljenega dela v času od 1. januarja do 

31. decembra preteklega leta in je dolžan delavcu vročiti pisno oceno najkasneje do 

15. marca tekočega leta. Pri ocenjevanju javnega uslužbenca (v našem primeru strokovnega 

delavca) se upošteva naslednje elemente: rezultate dela, samostojnost, ustvarjalnost in 

natančnost, zanesljivost, kvalitetno sodelovanje, organizacijo dela in druge sposobnosti v 

povezavi z opravljenim delom. Ocena delovne uspešnosti strokovnega delavca je lahko: 

odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo. Oceno odlično (to je visoko nad 

pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja) lahko strokovni delavec pridobi, v kolikor je 

odlično opravljal svoje delo, oceno zelo dobro (nad pričakovanji glede na kriterije 

ocenjevanja) lahko pridobi strokovni delavec, ki je zelo dobro opravljal delo, oceno dobro 

(to je v skladu s pričakovanji) lahko pridobi z dobro opravljenim delom (prav tam, 3. člen). 

Zaposleni lahko napreduje vsake tri leta, preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na 

osnovi treh letnih ocen delovne uspešnosti in izpolnjevanja pogojev 5. člen uredbe. Skladno 

z drugim odstavkom 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (2009, 2017) lahko 

vzgojitelji, svetovalni delavci, idr., ki na delovnem mestu napredujejo v strokovne nazive, v 

posameznem nazivu napredujejo skupaj za največ 5 plačnih razredov. Pomočniki vzgojitelja, 

ki ne napredujejo v strokovne nazive, pa lahko na delovnem mestu napredujejo največ za 10 

plačnih razredov (Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 2008, 2009). 

 

  



47 

6 VRTEC LEDINA 

 

6.1 Temeljna naloga 

 

Vrtec Ledina je eden od 23 vrtcev v Mestni občini Ljubljana in se nahaja v centru mesta. Je 

javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana 

1. junija 2004. Čeprav letnica rojstva sega v leto 2004, imamo za sabo dolgo in bogato 

tradicijo. Ob razdružitvi vrtca Ljubljana Center smo bili omenjenega leta postavljeni pred 

zahtevno nalogo in hkrati nov izziv, da postanemo samostojni vrtec, ki poudarja 

vseživljenjsko učenje, ustvarjalno mišljenje in je odprt za vse, ki nas želijo pobližje spoznati. 

 

Nahajamo se v mestnem središču Ljubljane, obiskuje pa ga 440 otrok v starosti od enajstih 

mesecev do vstopa otrok v šolo. Zaznamuje nas odprtost in prilagajanje potrebam staršev 

(Letni delovni načrt Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

V Vrtcu Ledina sledimo nenehnim družbenim spremembam. Otrokom, ki obiskujejo naš 

vrtec, omogočamo učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v oporo vse življenje. 

Veliko pozornost namenjamo spoznavanju skupin in otrok med seboj, medkulturnih razlik 

in spoznavanju drugačnosti (Letni delovni načrt Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Bistveno vlogo predšolske dejavnosti v vrtcu vidimo v povezovanju otrokovega doma in 

družine z vrtcem v različnih okoljih, kjer se otrok lahko giblje, ustvarja, spoznava in doživlja. 

Odpiranje vrtca v prostor širi pomen poslanstva predšolske vzgoje in oblikuje sodoben 

pogled na otrokov razvoj, na njegove osnovne potrebe in pravice v najbolj občutljivem 

obdobju rasti in razvoja. Vrtec omogoča otroku razvijanje socialnih kompetenc, ki 

predstavljajo ključni segment za vključevanje otroka v širše družbeno okolje. Delo gradimo 

na področju vrednot, prepoznavanju skozi ravnanja, ozaveščanja in tudi spreminjanja. 

Dejavnosti oddelkov se v projektih nadgrajujejo, znanje in dejavnosti pa obogatijo v 

sodelovanju z zunanjimi sodelavci, društvi, umetniki, športniki, vzgojno-izobraževalnimi in 

kulturnimi ustanovami idr. Skupaj s starši v vrtcu otrokom nudimo ustvarjalne pogoje za 

učenje, doživljanje in z raznovrstnimi načrtovanimi in spontanimi dejavnostmi podpiramo 

otrokov optimalni razvoj (Publikacija Vrtca Ledina, 2017). 
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Na podlagi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ledina (2009, 2016) je v vrtcu 

poleg ravnatelja in pomočnika ravnatelja za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 

zaposlenih 60 strokovnih delavcev.  

 

Program vrtca: Glede na potrebe staršev se v vrtcu izvaja dopoldanski, popoldanski, 

izmenični program ter prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. Dopoldanski 

program in prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami poteka od 5.30 do 17.30, 

izmenični program en teden od 5.30 do 17.30 in drugi teden od 11.30 do 21.00 ter 

popoldanski program od 11.30 do 21.00. Pred začetkom in po zaključku programa oddelka, 

v času do 7.30 in po 16.15 za dopoldanske oddelke in do 13.00 za popoldanske oddelke, so 

otroci več oddelkov združeni (Letni delovni načrt Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

6.2 Program dela v vrtcu 

 

Življenje in delo v vrtcu se začne s prihodom otrok v vrtec glede na odpiralni čas in potrebe 

staršev. Dejavnosti v enakem zaporedju otroku razvijajo občutek varnosti in dobrega 

počutja, zato program vrtca oziroma oddelka vključuje: 

 prihod otrok, individualno igro in igro v manjših skupinah, 

 zajtrk in načrtovane dejavnosti po področjih dejavnosti kurikuluma, ki se odvijajo v 

vrtcu, kulturno umetniških ustanovah, društvih …  

 kosilo ter sproščanje in počitek oziroma spanje glede na individualne potrebe otrok,   

 načrtovane dejavnosti, ki potekajo individualno, v večjih ali manjših skupinah,  

 popoldansko malico, igre po želji otrok in odhod iz vrtca.  

 

Strokovno podlago za delo v vrtcu daje Kurikulum za vrtce, ki omogoča vsem otrokom 

enake možnosti oz. pogoje za njihov telesni, duševni in socialni razvoj, strokovnim 

delavcem pa avtonomno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega 

dela. Otrokom se zagotavlja pestra ponudba vsebin, metod in oblik dela ter programe, ki 

še dodatno bogatijo življenje in delo v vrtcu. Dejavnosti načrtujemo po kurikularnih 

področjih (umetnost, jezik, gibanje, matematika, narava, družba) (Letni delovni načrt Vrtca 

Ledina za šolsko leto 2016/17). 

 

Dnevni program vrtca obogatimo z gibalno-športnimi aktivnostmi v telovadnici, 

računalniškimi kotički v igralnicah, s tehnično delavnico, z naravoslovno delavnico in 
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otroško kuhinjo. Na podlagi sodelovanja z zunanjimi izvajalci otrokom nudimo dodatne 

aktivnosti na področju umetnosti, narave (ekologija, gozdna pedagogika), družbe (obiski 

kulturno umetniških ustanov), jezika (projekti vrtca, spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja, Odprimo srce, Mesec brez igrač) (Letni delovni načrt Vrtca Ledina za šolsko 

leto 2016/17). 

 

Sodelujemo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport in smo vključeni v različne 

projekte na temo: Spremenjena vloga odraslih pri procesno razvojnem načinu dela na 

likovnem področju, Rekonceptualizacija delovnega časa v vrtcih, Formativno spremljanje.  

 

Več let smo bili tudi mentorski vrtec, da bi delili svoje izkušnje s strokovnimi sodelavci 

vrtcev, ki so bili vključeni v našo mrežo. Tri strokovne delavke našega vrtca vodijo študijske 

skupine za strokovne delavce drugih vrtcev. 

 

Zaključili smo triletni projekt »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«, ki ga je vodil 

Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj. Program je bil zastavljen kot triletni projekt z 

aktivnostmi, kot so: izobraževanje strokovnih delavcev, analiza obstoječega stanja, 

priprava poročil o izvedenih dejavnostih, izmenjava izkušenj, priprava etičnega kodeksa 

vrtca in raznovrstnih aktivnosti v oddelkih (Letni delovni načrt Vrtca Ledina za šolsko leto 

2016/17). 

 

Z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana smo sodelovali v okviru projekta Erasmus + na 

temo »Jezikovni razvoj otrok«. Namen projekta je bilo iskanje načinov za spodbujanje 

jezikovnega razvoja predšolskih otrok in izmenjava izkušenj za delo z njimi. Izvedli smo 

primerjalno študijo med predšolskimi otroki, z in brez posebnosti v govornem razvoju. V 

projekt so bili vključeni tudi partnerji iz Velike Britanije.  

 

V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo bili partnerji v projektu 

»Kulturno žlahtenje najmlajših«, kjer smo na način induktivnega pristopa skozi jezike 

umetnosti otrokom omogočili spoznavanje sebe in drugih. 

 

Z Vrtcem Mladi rod iz Ljubljane smo sodelovali v projektu z naslovom »Ko se staro zapre, 

skok v neznano vabi te«. Namen projekta je bil pridobivanje novih znanj in metodoloških 

pristopov za delo s predšolskimi otroki na področju gibanja, matematičnega mišljenja, 
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socialnega in čustvenega razvoja. Pomemben del je bila izmenjava izkušenj med vrtci, zapisi 

primerov dejavnosti z otroki in refleksija vloge odraslega pri spodbujanju otrokovih 

potencialov in razvoja. Projekt nadaljujemo z internim strokovnim aktivom NTC-učenje. V 

izobraževanje in delo vključujemo tudi starše (Poročila letnih delovnih načrtov Vrtca Ledina 

med letoma 2010 in 2017). 

 

6.3 Sodelovanje s starši v Vrtcu Ledina 

 

Različne oblike sodelovanja izvajamo z namenom razvijanja optimalnih pogojev za učenje 

in vzgojo otrok. V mesecu juniju seznanimo starše z organizacijo in vsebino dela vrtca ter 

načinom uvajanja otrok. Na tak način otrokom omogočimo lažji prehod iz družinskega ali 

zasebnega varstva v vrtec. Z namenom seznanjanja staršev o razvoju in učenju otrok ter 

poteku dejavnosti v vrtcu se mesečno izvajajo pogovorne in govorilne ure. Starši se 

najmanj dvakrat letno vabljeni na roditeljske sestanke ali delavnice za starše in otroke. 

Tako imajo starši možnost vpogleda v načrte dela vrtca in oddelka, način izvajanja 

dejavnosti ter sodelovanja s predlogi za delo (Letni delovni načrt Vrtca Ledina za šolsko 

leto 2016/17). 

 

Poleg že ustaljenih oblik sodelovanja s starši želimo vsako leto naše sodelovanje še 

poglobiti. V ta namen smo organizirali aktiv strokovnih delavk na temo sodelovanja s starši 

in si postavili cilje v smislu reševanja nastalih težav in izmenjave izkušenj - primeri dobre 

prakse. Na začetku nam je podporo in svetovanje pri tej vsebini nudila višja svetovalka za 

predšolsko vzgojo Nives Zore iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport (Poročilo 

letnega delovnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 2013/14). 

 

Staršem organiziramo tematske okrogle mize, strokovna predavanja in razgovore s 

strokovnjaki različnih področij na teme, ki jih izberemo na podlagi predlogov staršev ter 

strokovnih delavcev vrtca. Srečanja za starše smo kar nekaj let organizirali v sodelovanju 

z Mestno občino Ljubljana, Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 

Uradom za preprečevanje zasvojenosti, zadnja leta pa glede na aktualnost in 

zainteresiranost staršev sami poiščemo strokovnjake z različnih področji in organiziramo 

srečanja za starše - izobraževanja, kjer skupaj z zaposlenimi ob pomoči zunanjih izvajalcev 

pridobivamo nova znanja in predloge glede vzgoje in izobraževanja otrok ter na tak način 

posredno prispevamo k iskanju skupnih ciljev (Zdravje v vrtcu, Načini spodbujanja 
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otrokovih potencialov v predšolskem obdobju - teoretične vsebine in Načini spodbujanja 

otrokovih potencialov v predšolskem obdobju- preizkušanje praktičnih primerov in vsebin, 

Postavljanje meja, Pomen družinske vzgoje ...). Ob zaključku šolskega leta pa kakovost 

našega vrtca preverjamo z anketnim vprašalnikom za starše. Dobljene rezultate posamezni 

oddelki in vrtec uporabi za nadaljnje načrtovanje in kakovostno opravljanje dela in s tem 

tudi zadovoljstvo uporabnikov (Poročila letnih delovnih načrtov Vrtca Ledina med letoma 

2010 in 2016). 

 

Zavedamo se, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben del kakovosti predšolske 

vzgoje, zato jih spoštujemo in upoštevamo kot primarne vzgojitelje, jim dajemo možnost 

sodelovanja in jih povabimo k sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju vzgojno - 

izobraževalnih dejavnosti (Poročilo letnega delovnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 

2016/17). 

 

6.4 Pomen vrtca pri vzgoji in izobraževanju otrok 

 

Lokacija vrtca strokovnim delavcem in otrokom omogoča izvajanje kvalitetne vzgojne 

dejavnosti (bližina galerij, gledališč, knjižnic, igrišč, železniške in avtobusne povezave).V 

vrtec se vključujejo otroci od dopolnjenega enajstega meseca starosti, različnih narodnosti, 

kultur in vrednot (Letni delovni načrt vrtca Ledina 2016/17). V rednih oddelkih vrtca je 

vedno večje število vzgojno zahtevnejših otrok, otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki 

potrebujejo sistematično individualno načrtovanje in spremljanje, ter nadarjenih otrok, za 

katere je tudi potrebna vsakodnevna individualna prilagoditev dejavnosti. Spremenjeni 

pogledi staršev na vzgojo, dostopnost do informacij z uporabo informacijske tehnologije, 

individualna pričakovanja do vrtca (Erčulj, 2011a; Devjak in Polak; 2007, Rosić, 2009; 

Vonta, 2009; Valenčič Zuljan, 2012) v delo vrtca prinašajo nove izzive, prilagajanja novim 

situacijam, uvajanju sprememb, učenja ipd. G. W. Olsen in M. L. Fuller (2012) predpisujeta 

velik pomen poznavanju družine. Menita, da morajo vzgojitelji za dobro poznavanje otrok 

najprej poznati družino: njihove vrednote, poglede na vzgojo, kulturo, strukturo in 

spremembe, ki se dogajajo v družini in individualne posebnosti otrok. Kot pravi Rosić 

(2009), ravno poznavanje otroka z vsemi njegovimi sposobnostmi omogoča vzgojitelju 

strokoven pristop pri delu z njim. 
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M. Domicelj, N. Zore, M. Turk, F. Fras Berro in M. Uhelj Oštir (2006) menijo, da imajo 

vrtci veliko odgovornost, saj jim je zaupana vzgoja otrok. Vrtce zavezuje k ustvarjanju 

dobrih pogojev za otroke in pozitivnega okolja, ki omogoča dobro počutje otok in odraslih. 

K celovitemu razvoja otroka prispeva dobra organizacija dela in življenja v vrtcu z 

upoštevanjem individualnih razlik otrok (razvojne, kognitivne, osebnostne …) ter 

zagotavljanje pestrih ponudb vsebin, oblik in metod dela ter strokovna avtonomija vseh 

strokovnih delavcev vrtca. 

 

V Vrtcu Ledina se zavedamo nujnosti učenja zaposlenih, katerega cilj je uvajanje inovativnih 

metod, vsebin in oblik dela, ter učnega okolja, ki prispeva k spreminjanju njihovega dela in 

podpira teorijo mnogih avtorjev (Devjak in Polak, 2007; Dumont, Istance in Benavides, 

2010; Erčulj, 2011a; Valenčič Zuljan, 2012). Da svoje delo opravljamo kakovostno, 

avtonomno in strokovno, veliko pozornost namenjamo nadaljnjemu izobraževanju in 

usposabljanju zaposlenih in načrtovanemu spremljanju profesionalnega razvoja z letnimi 

razgovori, hospitacijami, strokovnimi aktivi. Kljub dejstvu, da z Anketo o kakovosti vrtca 

za opravljanje našega dela dobimo od staršev odlične ocene (v letu 2017 nas je ocenjevalo 

242 staršev, M =  4,76), se zaposleni zavedamo, da kot meni T. Devjak (2012), se strokovni 

delavci med svojo poklicno potjo lahko profesionalno razvijamo le z nenehnim 

izobraževanjem in usposabljanjem (Poročilo letnega delovnega načrt Vrtca Ledina za šolsko 

leto 2016/17). 
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7 METODOLOGIJA 

 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V strokovni literaturi je zelo veliko zapisanega o profesionalnem razvoju, predvsem 

učiteljev, ob tem pa se ponekod omenja tudi vzgojitelja predšolskih otrok. Tudi raziskav, ki 

so preučevale profesionalni razvoj učiteljev, je mnogo več kot raziskav, ki so preučevale 

profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok v vrtcih. Obstajajo raziskave (Hmelak, 

2012; Ule, 2012; Žnidaršič, 2012 in Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj, 2014), v katerih so 

avtorice in avtorji proučevali posamezne elemente ali oblike profesionalnega razvoja, vendar 

tudi T. Štemberger in N. Vesel (2016, str. 88), pravita, da je bila »večina teh raziskav 

opravljena na manjših in priložnostnih vzorcih, kar pomeni omejitev pri dobljenih 

rezultatih.« Tudi M. Žnidaršič (2012) ugotavlja, da je raziskav o pomenu nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja za profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok manj, 

vendar meni, da te lahko posplošimo tudi na vzgojitelje predšolskih otrok, ki kot strokovni 

delavci v vzgoji in izobraževanju doživljajo podoben profesionalni razvoj. 

 

V magistrskem delu želimo z raziskavo ugotoviti poglede strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja z namenom profesionalnega razvoja, 

dviga profesionalizma in prepoznavanja potrebnih vsebin in oblik nadaljnjih usposabljanj in 

izobraževanj za dvig kakovosti njihovega dela. Z analizo Poročil letnih delovnih načrtov in 

internih evalvacijskih zapisov Vrtca Ledina od leta 2010 do leta 2017 bomo ugotovili, 

katerih oblik in vsebin nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so se strokovni delavci 

najpogosteje udeleževali in kolikšno je bilo število izobraževalnih dni na leto.  

 

Rezultati raziskave nam bodo poleg odgovorov na postavljena raziskovalna vprašanja 

omogočili razumevanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in dejavnikov 

(kazalnikov), ki vplivajo na njihov profesionalni razvoj, motivacijo in ovire pri udeležbi na 

izobraževanjih. Preverili bomo, katerih oblik izobraževanj so se udeležili, kakšen vpliv ima 

posamezna oblika profesionalnega usposabljanja in izobraževanja na kakovostno delo 

zaposlenih ter kateri dejavniki vplivajo na kakovost njihovega dela. 
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7.2 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, kateri dejavniki profesionalnega razvoja po mnenju strokovnih 

delavcev vplivajo na njihov profesionalni razvoj, kaj jih motivira k udeležbi na 

izobraževanjih in usposabljanjih, katere oblike so imele največji vpliv na kakovostno 

opravljanje dela in na katerih področjih bi še potrebovali dodatno usposabljanje in 

izobraževanje, da bi te obogatile njihovo delo in možnost vnosa novih znanj v prakso. 

Zanimajo nas tudi pojmovanja strokovnih delavcev o lastnem profesionalnem razvoju, 

motivih za izobraževanje in usposabljanje ter ovire na njihovi profesionalni poti.  

 

Glede na problem raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV 1: Kako strokovni delavci Vrtca Ledina razumejo profesionalni razvoj?  

RV 2: Kateri dejavniki po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Ledina pomembno vplivajo na 

njihov profesionalni razvoj? 

RV 3: Kaj strokovne delavce Vrtca Ledina najbolj motivira za udeležbo na nadaljnjih 

izobraževanjih in usposabljanjih?  

RV 4: Katerih oblik izobraževanja in usposabljanja z namenom razvijanja profesionalne rasti 

so se strokovni delavci Vrtca Ledina najpogosteje udeleževali v preteklih letih in katerih v 

zadnjih 12 mesecih? 

RV 5: Katera oblika profesionalnega izpopolnjevanja in usposabljanja po mnenju strokovnih 

delavcev Vrtca Ledina najbolj vpliva na njihovo nadaljnje kakovostno delo?  

RV 6: Kateri elementi (dejavniki) profesionalnega razvoja po mnenju strokovnih delavcev 

Vrtca Ledina omogočajo dvig kakovosti pri njihovem delu? 

RV 7: Katere vsebine strokovni delavci Vrtca Ledina potrebujejo v prihodnjih 

izobraževanjih in usposabljanjih? 

RV 8: Katere so najpogostejše ovire, ki po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

vplivajo na (ne)izbiro udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih? 

 

Glede na raziskovalna vprašanja pa smo oblikovali naslednje raziskovalne hipoteze:  

 

H 1: Vzgojitelji predšolskih otrok v Vrtcu Ledina bolj kot pomočniki vzgojitelja razumejo 

profesionalni razvoj kot sredstvo vseživljenjskega učenja. 
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H 2: Na profesionalni razvoj strokovnih delavcev Vrtca Ledina najbolj pomembno vplivajo 

osebni interes in možnost udeležbe na izobraževanju. 

H 3: Vzgojitelje predšolskih otrok v Vrtcu Ledina bolj kot pomočnike vzgojitelja motivira 

za izobraževanje na programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja osebni interes za 

pridobitev novega znanja.  

H 4: Strokovni delavci so se v preteklih letih na področju profesionalne rasti najpogosteje 

udeleževali seminarjev, v zadnjem letu pa aktivov s strokovno vsebino. 

H 5: Na nadaljnje kakovostno delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina bolj pomembno 

vplivajo strokovna interna srečanja kot udeležba na zunanjih seminarjih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. 

H 6: Na dvig kakovosti dela strokovnih delavcev, tako vzgojiteljev kot pomočnikov 

vzgojitelja v Vrtcu Ledina, najbolj vplivata elementa, kot sta aktivno učenje in prepletanje 

teorije in prakse.  

H 7: Strokovni delavci Vrtca Ledina v prihodnjih izobraževanjih in usposabljanjih najbolj 

potrebujejo vsebine iz programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za delo z otroki 

s posebnimi potrebami. 

H 8: Najpogostejše ovire, ki po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Ledina vplivajo na 

(ne)izbiro udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih, so delovni čas, 

pomanjkanje ustreznih vsebin izobraževanja in kompetentnih izvajalcev izobraževanja. 

 

7.3 Osnovna raziskovalna metoda  

 

V raziskovalnem delu bomo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja in študijo primera.  

 

7.4 Opis vzorca 

 

V raziskavi smo uporabili namenski, neslučajnostni način vzorčenja. 

 

Tabela 2: Struktura anketirancev glede na naziv delovnega mesta 

 Delovno mesto f f (%) 

1. Vzgojitelj predšolskih otrok 28 49,1 

2. Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok 29 50,9 

3. Skupaj 57 100,0 
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V raziskavi je sodelovalo 57 strokovnih delavcev. Od tega jih je bilo 28 vzgojiteljev 

predšolskih otrok (49,1 % vzorca) in 29 pomočnikov vzgojitelja (50,9 % vzorca). Vzorec je 

bil izbran ne slučajno oziroma namensko. 

 

V sklopu demografskih podatkov smo z anketnim vprašalnikom preverjali delovno dobo, 

naziv in stopnjo izobrazbe anketirancev. Rezultate demografskih spremenljivk predstavlja 

naslednja tabela. 

 

Tabela 3: Struktura anketirancev glede na delovno dobo, naziv in stopnjo izobrazbe 

 

Delovno mesto Strokovni delavci 

Vzgojitelj predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

predšolskih otrok. 

Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Delovna 

doba 

Od 0 do 4 let 3 10,7 7 24,1 10 17,5 

Od 5 do 9 let 4 14,3 3 10,3 7 12,3 

Od 10 do 19 let 5 17,9 8 27,6 13 22,8 

Več kot 20 let 16 57,1 11 37,9 27 47,4 

Naziv Brez naziva 4 14,3 29 100,0 33 57,9 

Mentor 10 35,7 0 0,0 10 17,5 

Svetovalec 8 28,6 0 0,0 8 14,0 

Svetnik 6 21,4 0 0,0 6 10,5 

Stopnja 

izobrazbe 

1 Srednješolska 7 25,0 24 82,8 31 54,4 

2 Višješolska 4 14,3 0 0,0 4 7,0 

3 Visokošolska 12 42,9 4 13,8 16 28,0 

4 Univerzitetna 4 14,3 1 3,4 5 8,8 

5 Magisterij, doktorat 1 3,6 0 0,0 1 1.8 

 

Delovna doba 

Demografski profil delovne dobe anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina kaže, da ima 

10 anketiranih strokovnih delavcev (17,5 %) manj kot 4 leta delovne dobe (od tega 3 

anketirani vzgojitelji predšolskih otrok in 7 anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Od 5 do 9 

let delovne dobe ima 7 anketiranih strokovnih delavcev (12,3 % oz. 4 anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok in 7 anketiranih pomočnikov vzgojitelja), 13 anketiranih strokovnih 

delavcev (22,8 %), ima od 10 do 19 let delovne dobe (5 anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok in 8 anketiranih pomočnikov vzgojitelja) ter 27 anketiranih strokovnih delavcev 

(47,7 %) ima več kot 20 let delovne dobe (16 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 

11 anketiranih pomočnikov vzgojitelja), kar predstavlja najvišji odstotek obeh profilov 

delovnih mest. Preverili smo tudi rezultate analize delovne dobe anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok med seboj in ugotovili, da ima 16 anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok (57,1 %) več kot 20 let delovne dobe, kar predstavlja več kot polovico med vsemi 

anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok, sledi 5 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok 
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(17,9 %), ki ima 10 do 19 let delovne dobe, nato 4 anketirani vzgojitelji predšolskih otrok 

(14,3 %) s 5 do 9 let delovne dobe in 3 anketirani vzgojitelji - začetniki (10,7 %), ki imajo 

od 0 do 4 let delovne dobe. Rezultati analize delovne dobe anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja so nekoliko razlikujejo od rezultatov anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 

saj so glede delovne dobe bolj enakomerno razporejeni kot anketirani vzgojitelji predšolskih 

otrok. Ugotovili smo, da ima 11 anketiranih pomočnikov vzgojitelja (37,9 %) več kot 20 let 

delovne dobe, kar predstavlja najvišji odstotek med anketiranimi pomočniki vzgojitelja, 

sledi 8 anketiranih pomočnikov vzgojitelja (27,6 %), ki imajo 10 do 19 let delovne dobe, 

nato sledi 7 anketiranih pomočnikov vzgojitelja (24,1 %) z od 0 do 4 let delovne dobe in 

nazadnje 3 anketirani pomočniki vzgojitelja (10,3 %), ki imajo 5 do 9 let delovne dobe.  

 

Naziv vzgojitelja predšolskih otrok 

Pri anketiranih vzgojiteljih predšolskih otrok smo še preverili razporeditev v nazive. 

4 anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (14,3 %) še nimajo naziva, kar je sorazmerno z 

njihovo delovno dobo. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 

nazive (2002, 2010) v 8. členu opredeljuje pogoje napredovanja za naziv mentor, ki pravi, 

da mora biti vzgojitelj predšolskih otrok uspešen pri svojem delu, je uspešno končal 

programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter ima najmanj 4 leta delovne dobe. 

Naziv mentor si je pridobilo 10 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (35,7 %), kar 

predstavlja največji delež med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok, naziv svetovalec 

pa si je pridobilo 8 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (28,6 %). Naziv svetnik pa ima 

le 6 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (21,4 %). Napredovanje v naziv svetnik je 

tudi najtežje dosegljiv naziv, saj mora vzgojitelj predšolskih otrok poleg delovne dobe in 

predhodnega naziva izpolnjevati še ostale pogoje, ki jih v 11. členu opredeljuje omenjeni 

pravilnik (najmanj 18 točk, oziroma ob izrednem napredovanju 16 točk za dodatna strokovna 

dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami). Vzgojitelji 

predšolskih otrok imajo težave predvsem zaradi izpolnjevanja pogojev opisanih v 17. členu 

Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002, 2010). 

 

Stopnja izobrazbe strokovnih delavcev 

Več kot polovica, to je 31 anketiranih strokovnih delavcev, sodelujočih v raziskavi (54,4%), 

ima srednje šolsko izobrazbo (od tega 7 anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 24 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja), kar je za anketirane pomočnike vzgojitelja razumljivo, 

saj za opravljanje tega dela zakonodaja ne predpisuje višje stopnje izobrazbe. Rezultat pri 
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anketiranih vzgojiteljih predšolskih otrok je primerljiv s številom let delovne dobe, saj jim 

to omogoča Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (2002, 2017) in Zakon o vrtcih (56. člen, 

1996, 2017). Visokošolko izobrazbo ima 16 anketiranih strokovnih delavcev (28,0 %) (4 

anketirani pomočniki vzgojitelja in 1 anketirani vzgojitelj predšolskih otrok), 5 anketiranih 

strokovnih delavcev (8,8 %) ima univerzitetno izobrazbo (4 anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok in 1 anketirani pomočnik vzgojitelja), 1 (1,8 %) anketirani vzgojitelj 

predšolskih otrok ima magisterij oziroma doktorat. 

 

7.5 Opis merskega inštrumenta 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki vključuje demografska vprašanja 

ter vprašanja, vezana na področje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v Vrtcu Ledina. Vprašalnik vsebuje ocenjevalne lestvice, lestvice stališč in odprta 

vprašanja. Anketni vprašalnik za strokovne delavce Vrtca Ledina je bil sestavljen iz 

dvanajstih vprašanj (štiri vprašanja zaprtega tipa, sedem vprašanj delno-odprtega tipa in eno 

vprašanje odprtega tipa), ki se vsebinsko nanašajo na nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje strokovnih delavcev vrtca na področju profesionalnega razvoja. Pri treh 

vprašanjih (pri katerih smo preverjali, kaj pomembno vpliva in motivira strokovne delavce 

za izobraževanje ter dvig kakovosti dela in oblike profesionalnega razvoja), smo uporabili 

pet-stopenjsko lestvico Likertovega tipa. Pri štirih vprašanjih smo uporabili ocenjevalne 

lestvice, pri katerih smo rangirali vpliv posameznih oblik, elementov, področij dela in ovir 

za neudeležbo na izobraževanjih. Iz Poročil letnih delovnih načrtov Vrtca Ledina smo 

povzeli oblike in področja izobraževanj, ki so se jih udeležili in število izobraževalnih dni. 

Pri analizi podatkov smo uporabili tudi interne evalvacijske zapise in Poročila letnih 

delovnih načrtov Vrtca Ledina od leta 2010 do leta 2017. 

 

7.6 Postopek zbiranja podatkov 

 

Postopek zbiranja podatkov je potekal z anketnim vprašalnikom za strokovne delavce in z 

zbiranjem podatkov iz Letnih poročil delovnih načrtov Vrtca Ledina v letih od 2010 do 2017 

in internih evalvacijskih zapisov. Pred končno uporabo anketnega vprašalnika smo na 

manjšem številu anketirancev izvedli pilotsko raziskavo in v skladu s pomanjkljivostmi 

izboljšali ter dopolnili vprašanja, ki se vsebinsko nanašajo na profesionalno rast strokovnih 

delavcev. V mesecu septembru 2017 smo razdelili 59 vprašalnikov strokovnim delavcem 
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Vrtca Ledina. Vprašalnik so strokovni delavci izpolnjevali pisno, vrnjenih je bilo 57 

vprašalnikov. Vprašalnik je bil anonimen. Vsi anketirani strokovni delavci so bili seznanjeni 

z namenom in ciljem raziskave. 

 

7.7 Postopki obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnih programov SPSS in Microsoft 

Office Exel. Kvantitativna obdelava je potekala na ravni deskriptivne statistike ter uporabi 

osnovne deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk (frekvenčni in odstotni prikazi 

atributivnih spremenljivk), izračunane so bile mere srednje vrednosti, mediana, standardni 

odklon, izveden je Mann-Whitneyjevim U testom in hi-kvadrat test. Rezultati so 

predstavljeni s pomočjo tabel in grafikonov.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

8.1 Razumevanje profesionalnega razvoja  

 

V prvem raziskovalnem vprašanju (RV 1) nas je zanimalo, kako strokovni delavci Vrtca 

Ledina razumejo profesionalni razvoj. V ta namen smo postavili hipotezo H 1: Vzgojitelji 

predšolskih otrok v Vrtcu Ledina bolj kot pomočniki vzgojitelja razumejo profesionalni 

razvoj kot sredstvo vseživljenjskega učenja. Anketirancem smo postavili odprto vprašanje: 

»Kaj za vas pomeni profesionalni razvoj?«. Njihove odgovore smo razdelili v pet kategorij 

(tabela 4). 

 

Tabela 4: Razumevanje profesionalnega razvoja  

Profesionalni razvoje je 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 
Pomočnik 

vzgojitelja 
Skupaj 

f f % f f % f f % 

1. Vseživljenjsko učenje 10 35,7 8 27,6 18 31,6 

2. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 17 60,7 17 58,6 34 59,6 

3. Pridobivanje in vnašanje novega znanja 

za uspešno delo in večanje kompetenc 18 64,3 18 62,1 36 63,2 

4. Osebna rast in poklicni razvoj 13 46,4 14 48,3 27 47,4 

5. Izmenjava znanj in izkušenj s sodelavci 

in preoblikovanje odnosa do otrok, 

staršev in sodelavcev 17 60,7 8 27,6 25 43,9 

 

Kot je razvidno iz tabele 4, tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (64,3 %) kot 

anketirani pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina (62,2 %) profesionalni razvoj najpogosteje 

razumejo kot pridobivanje in vnašanje novega znanja za uspešno delo ter večanje 

kompetenc. Več kot polovica anketirancev je zapisala tudi, da gre pri profesionalnem 

razvoju za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (60,7 % anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok, 58,6 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Tri petine anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok (60,7 %) je zapisalo tudi, da gre pri profesionalnem razvoju 

za izmenjavo znanj in izkušenj s sodelavci ter za preoblikovanje odnosa do otrok, staršev in 

sodelavcev, čemur pa manjši pomen pripisujejo anketirani pomočniki vzgojitelja, saj jih je 

enako zapisala le slaba tretjina (27,6 %). Nekoliko več anketiranih pomočnikov vzgojitelja 

(48,3 %) kot anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (46,4 %) profesionalni razvoj razume 

kot osebno rast in poklicni razvoj. Najmanj anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja pa profesionalni razvoj razume kot proces 
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vseživljenjskega učenja (35,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 27,6 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja).  

 

V pogledu odločitev strokovnih delavcev o njihovem pojmovanju profesionalnega razvoja 

ni bistvenih razlik med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja. 

Pokazale pa so se razlike med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki 

vzgojitelja pri izmenjavi znanj in izkušenj s sodelavci in preoblikovanju odnosa do otrok, 

staršev in sodelavcev, kjer podatki kažejo, da je frekvenca odgovorov pri anketiranih 

vzgojiteljih predšolskih otrok (60,7 %) višja kot pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja 

(27,6 %). Razloge bi lahko utemeljevali z delovnim mestom in dejstvom, da so anketirani 

vzgojitelji predšolskih otrok vodje skupin in nosilci izvedbenega kurikuluma. Anketirani 

vzgojitelji predšolskih otrok tudi pogosteje izmenjujejo znanja in izkušnje na kolegialnih 

hospitacijah, na strokovnih aktivih in v sodelovanju v projektih, posvetih in konferencah, 

kjer predstavljajo primere dobre prakse. Eden izmed anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok je tako zapisal, da mu profesionalni razvoj pomeni »večanje kompetenc, preverjanje, 

večanje in nadgradnja znanja o otrokovem razvoju, načinu dela, izkušenj, študirati literaturo, 

preverjanje lastnih izkušenj, rešitev, sodelovanje z drugimi sodelavci, uporaba vsega 

naštetega pri delu z upoštevanjem objektivne kritike, uvajanje izboljšav s ciljem razvoja«.3 

Nižji odstotek (27,6 %) pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja pa lahko povežemo s premalo 

priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj, delovnim mestom, morda pa je tudi razlog v 

pomanjkanju znanja in zavedanja, da je odnos eno od temeljnih orodij našega dela. Kot 

zapišeta T. Devjak in A. Polak (2007), se profesionalni razvoj strokovnih delavcev začne ob 

začetku študijskega obdobja in nadaljuje z nadaljnjim usposabljanjem in izobraževanjem 

celo poklicno pot, torej z vseživljenjskim učenjem, ki pomaga posamezniku pri njegovem 

delu in izpolnjevanju zahtev družbe znanja in zahtev delovnega mesta.  

 

Večina anketirancev (63,2 %) je sicer zapisala, da profesionalni razvoj razumejo kot 

pridobivanje in vnašanje novega znanja za uspešno delo in večanje kompetenc, vendar pa 

lahko postavljeno prvo hipotezo H 1 vseeno potrdimo, saj je večji delež anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok (35,7 %) kot anketiranih pomočnikov vzgojitelja (27,6 %) 

zapisal, da profesionalni razvoj razumejo kot vseživljenjsko učenje.  

                                                 
3 Dobesedni zapisi strokovnih delavcev Vrtca Ledina o pojmovanju in razumevanju njihovega profesionalnega 

razvoja so v prilogi 11.2, tabela 24. 
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8.2 Dejavniki, ki pomembno vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev Vrtca Ledina 

 

V drugem raziskovalnem vprašanju (RV 2) nas je zanimalo, kateri dejavniki po mnenju 

strokovnih delavcev Vrtca Ledina pomembno vplivajo na profesionalni razvoj. V ta namen 

smo postavili hipotezo H 2: Na profesionalni razvoj strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

najbolj pomembno vplivajo osebni interes in možnost udeležbe na izobraževanju. V 

anketnem vprašalniku smo oblikovali petstopenjsko lestvico, na kateri so anketiranci 

označili, kako pomembno posamezni dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj (tabela 5).  

 

Tabela 5: Dejavniki profesionalnega razvoja  

Dejavniki 

Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Delovni pogoji 28 4,57 5,00 0,742 29 4,66 5,00 0,484 

2. Opremljenost igralnice 28 3,75 4,00 0,701 29 3,83 4,00 0,848 

3. Material za delo 28 4,07 4,00 0,716 29 4,31 4,00 0,761 

4. Dostopnost do informacijsko 

komunikacijske tehnologije 28 4,25 4,00 0,585 29 4,10 4,00 0,860 

5. Finančna sredstva vrtca 28 3,96 4,00 0,838 29 4,34 5,00 0,897 

6. Osebni interes 28 4,93 5,00 0,262 29 4,86 5,00 0,351 

7. Klima v vrtcu 28 4,79 5,00 0,418 29 4,48 5,00 0,574 

8. Možnost udeležbe na 

izobraževanju 28 4,86 5,00 0,356 29 4,59 5,00 0,568 

9. Mentorstvo študentom 28 4,00 4,00 0,609 29 3,66 4,00 0,974 

10. Vključenost v projekte 28 4,18 4,00 0,612 29 4,14 4,00 0,743 

11. Svetovanje in podpora 

sodelavcev 
28 4,54 5,00 0,576 29 4,45 5,00 0,632 

12. Svetovanje in podpora vodstva 27 4,63 5,00 0,565 29 4,62 5,00 0,561 

Legenda: N - numerus, M - povprečje, Me - mediana, SD - standardni odklon 

 

Rezultati naše raziskave4 (tabela 5) nam pokažejo, da je po mnenju anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok Vrtca Ledina dejavnik, ki najpomembneje vpliva na njihov profesionalni 

razvoj, osebni interes (92,9 %, M = 4,93), sledi možnost udeležbe na izobraževanju (85,7 %, 

M = 4,86), klima v vrtcu (78,6 %, M = 4,79) ter svetovanje in podpora vodstva (66,7 %, 

M = 4,63).  

  

Dejavnik, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok najmanj pomembno 

vpliva na njihov profesionalni razvoj, pa je opremljenost igralnice (14,3 %, M = 3,75). Po 

mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina pa je dejavnik, ki najpomembneje 

                                                 
4 Glej prilogo 11.2, tabela 25. 
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vpliva na njihov profesionalni razvoj, ravno tako osebni interes (86,2 %, M = 4,86), sledijo 

delovni pogoji (65,5 %, M = 4,66), svetovanje in podpora vodstva (65,5 %, M = 4,62) ter 

možnost udeležbe na izobraževanju (62,1 %, M = 4,59). Najmanj pomemben dejavnik po 

njihovem mnenju pa je mentorstvo študentom (20,7 %, M = 3,66). Tako anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok (92,9 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (86,2 %) torej menijo, da na 

profesionalni razvoj najpomembneje vpliva osebni interes. Na profesionalni razvoj 

strokovnega delavca vpliva veliko dejavnikov, vsekakor pa osebni interes za nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje predstavlja zelo pomemben dejavnik. Osebni interes bi lahko 

povezali s profesionalno odgovornostjo strokovnih delavcev do vseh deležnikov v procesu, 

še posebej pomemben pa je tisti vidik, ki ga avtorica J. MacBeat (2006, v Erčulj 2011a) 

pojmuje kot »profesionalno dolžnost, da spremljaš spremembe v svetu, se pogovarjaš o njih 

in spreminjaš svojo vlogo« (prav tam, str. 15).  

 

Osebni interes je tako po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (M = 4,93) Vrtca 

Ledina kot anketiranih pomočnikov vzgojitelja (M = 4,86) dejavnik, ki najpomembneje 

vpliva na njihov profesionalni razvoj, kar je razvidno tudi iz grafikona 1. 

 

 

Grafikon 1: Pomembnost dejavnikov profesionalnega razvoja anketiranih vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina  

 

Kadar govorimo o profesionalnem razvoju v vrtcu, izhajamo iz dejstva, da se mora vrtec kot 

učeča organizacija neprestano razvijati, napredovati, prilagajati okolju in izboljševati svoje 
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cilje in poslanstvo. Slednje pa ni možno brez nenehnega sodelovanja, izpopolnjevanja in 

prilagajanja dela strokovnih delavcev (Erčulj, 2011b). 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in anketiranimi pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede dejavnikov 

profesionalnega razvoja, zato smo podatke zaradi majhnega števila anketirancev preverili z 

Mann-Whitneyjevim U testom (tabela 6). 

 

Tabela 6: Testiranje razlik glede dejavnikov profesionalnega razvoja z Mann-

Whitneyjevim U testom 

Dejavniki: 

Mann-

Whitney 

U test 

p-vrednost 

1. Delovni pogoji 405,500 0,992 

2. Opremljenost igralnice 372,500 0,564 

3. Material za delo 325,000 0,159 

4. Dostopnost do informacijsko komunikacijske tehnologije 380,000 0,650 

5. Finančna sredstva vrtca 292,000 0,051 

6. Osebni interes 379,000 0,418 

7. Klima v vrtcu 294,000 0,031 

8. Možnost udeležbe na izobraževanju 308,000 0,041 

9. Mentorstvo študentom 327,000 0,171 

10. Vključenost v projekte 401,500 0,933 

11. Svetovanje in podpora sodelavcev 379,000 0,624 

12. Svetovanje in podpora vodstva 387,500 0,937 

 

Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostma pri 

dejavnikih: klima v vrtcu (p = 0,031, p < 0,05) možnost udeležbe na izobraževanju 

(p = 0,041, p < 0,05) in finančna sredstva vrtca (p = 0,051, p < 0,05). Statistično pomembne 

razlike se med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok in anketiranimi pomočniki 

vzgojitelja Vrtca Ledina pojavijo pri dejavniku klima v vrtcu, možnost udeležbe na 

izobraževanju in pri dejavniku finančna sredstva vrtca.  

 

Hipotezo H 2 lahko potrdimo. Raziskava je pokazala, da se tako anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok (92,2 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (86,2 %) strinjajo, da je 

dejavnik »osebni interes« pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju najpomembnejši 

dejavnik za njihov profesionalni razvoj, pomembna je tudi možnost sodelovanja na 

izobraževanjih tako za anketirane vzgojitelje predšolskih otrok (85,7 %), kot za anketirane 

pomočnike vzgojitelja (62,1 %). 
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8.3 Dejavniki, ki strokovne delavce Vrtca Ledina motivirajo za udeležbo 

na programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

 

V tretjem raziskovalnem vprašanju (RV 3) nas je zanimalo, kaj strokovne delavce vrtca 

Ledina najbolj motivira za udeležbo na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih. V ta 

namen smo postavili hipotezo H 3: Vzgojitelje predšolskih otrok v Vrtcu Ledina bolj kot 

pomočnike vzgojitelja motivira za izobraževanje na programih nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja osebni interes za pridobitev novega znanja. Vprašanje je bilo polodprtega 

tipa. V anketnem vprašalniku smo oblikovali petstopenjsko lestvico na kateri so anketiranci 

označili motivacijske dejavnike, ki pomembno vplivajo na udeležbo na programih 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter posledično na njihov profesionalni razvoj 

(tabela 7). Imeli so tudi možnost dodati svoje mnenje. 

 

Eno od pomembnih vprašanj pri profesionalnem razvoju in načrtovanju izobraževanj je 

vprašanje, kaj strokovne delavce motivira za udeležbo na programih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. 

 

Tabela 7: Motivacijski dejavniki udeležbe na izobraževanjih na programih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja 

Motivacijski dejavniki 

Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Pridobitev novega znanja - osebni interes 28 4,93 5,00 0,262 29 4,86 5,00 0,351 

2. Pridobitev novega znanja - vnašanje 

novosti v delo 28 4,93 5,00 0,262 29 4,79 5,00 0,412 

3. Pridobitev novega znanja - težave pri delu 28 4,61 5,00 0,629 29 4,69 5,00 0,660 

4. Nadgrajevanja obstoječega znanja 28 4,86 5,00 0,356 29 4,69 5,00 0,471 

5. Preverjanja lastnega znanja 28 4,50 5,00 0,577 29 4,31 4,00 0,660 

6. Srečanje s strokovnimi delavci, izmenjava 

izkušenj 28 4,54 5,00 0,637 29 4,48 5,00 0,634 

7. Širša razgledanost 28 4,71 5,00 0,460 29 4,62 5,00 0,494 

8. Dvig samopodobe in kompetenc 28 4,82 5,00 0,390 29 4,59 5,00 0,501 

9. Priporočilo strokovnih sodelavk 28 4,07 4,00 0,716 29 3,93 4,00 0,799 

10. Napredovanje v naziv - plačni razred 28 3,50 4,00 0,923 29 3,83 4,00 0,966 

11. Zakonodaja (delovna obveznost) 28 3,57 4,00 1,069 29 3,62 4,00 1,265 

12. Podpora vodstva 28 4,71 5,00 0,460 29 4,41 5,00 0,780 

13. Menjava delovnega mesta 28 2,68 2,50 1,389 29 3,14 4,00 1,382 

Legenda: N - numerus, M - povprečje, Me - mediana, SD - standardni odklon 
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Podatki naše raziskave5 kažejo, da sta najpomembnejša motiva za udeležbo anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok Vrtca Ledina na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja osebni interes za pridobitev novega znanja (92,9 %, M = 4,93) ter vnašanje 

novosti v delo (92,9 %, M = 4,93). Kot pomemben motivacijski dejavnik sta se pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok pokazala tudi nadgradnja obstoječega znanja (85,7 %, 

M = 4,86) ter dvig samopodobe in kompetenc (82,1 %, M = 4,82), sledita še širša 

razgledanost (71,4 %, M = 4,71) in podpora vodstva (71,4 %, M = 4,71). Kot najmanj 

pomemben motiv na programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pa je po mnenju 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok Vrtca Ledina menjava delovnega mesta (7,1 %, 

M = 2,68) in napredovanje v plačni razred oziroma napredovanje v naziv (7,1 %, M = 3,50). 

Anketirane pomočnike vzgojitelja Vrtca Ledina pa najbolj motivira za udeležbo na 

programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja osebni interes za pridobitev novega 

znanja (86,2 %, M = 4,86) in vnašanje novosti v delo (79,9 %, M = 4,79), sledita pridobitev 

novega znanja zaradi težav pri delu (79,3 %, M = 4,69) in nadgradnja obstoječega znanja 

(69,0 %, M = 4,69). Najmanj pomembni motiv pa sta za pomočnike vzgojitelja Vrtca Ledina 

menjava delovnega mesta (13,8 %, M = 3,14) in priporočila strokovnih delavcev (20,7 %, 

M = 3,93) ter napredovanje v plačni razred (24,1 %, M = 3,83), kar je razvidno iz grafikona 2. 

 

 

Grafikon 2: Motivi za izobraževanje anketirancev Vrtca Ledina  

                                                 
5 Glej prilogo 11.2, tabela 25. 
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Tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (92,9 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja 

Vrtca Ledina (86,2 %) menijo, da jih za udeležbo na programih nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja najbolj motivira osebni interes za pridobitev novega znanja ter vnašanje 

novosti pri delu (92,9 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 79,3 % anketiranih 

pomočnikov vzgojitelja). Kot menijo avtorji Bele knjige (2011) pripravljenost posameznika 

za učenje in njegova učljivost, ne sme biti ločena od moralnega oblikovanja osebnosti. 

 

Manjša razlika se je glede pomembnosti pri anketirancih Vrtca Ledina pokazala pri motivu 

napredovanje v plačni razred ali naziv, kjer je manj anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok (7,1 %, M = 2,68) ta motiv ocenilo kot zelo pomemben kot anketirani pomočniki 

vzgojitelja (24,1 %, M = 3,83). Menimo, da je razlika v mnenjih pri tem motivu razumljiva, 

predvsem s finančnega vidika anketiranih pomočnikov vzgojitelja. Strokovni delavci v 

vrtcih namreč sodijo v kategorijo javnih uslužbencev, zato se jim osnovna plača določa 

skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (2009, 2017). Ob nastopu dela je 

vzgojitelj predšolskih otrok uvrščen v 30. plačni razred in lahko napreduje do 35. plačnega 

razreda (napredovanje ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačane razrede, 

2008, 2009) ter lahko napreduje v nazive (pogoje napredovanj smo opisali v poglavju 5.10 

in 5.11). Pomočniki vzgojitelja pa so ob nastopu dela uvrščeni v 21. plačni razred in lahko 

napredujejo do 31. plačnega razreda. 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede motiva za udeležbo na 

programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, zato smo podatke preverili z Mann-

Whitneyjevim U testom. Rezultati so prikazani v tabeli 8. 
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Tabela 8: Testiranje razlik glede motivov za udeležbo na izobraževanju z Mann-

Whitneyjevim U testom 

Motivi 

Mann-

Whitney 

U test 

p-vrednost 

1. Pridobitev novega znanja – osebni interes 379,000 0,418 

2. Pridobitev novega znanja – vnašanje novosti v delo 351,000 0,145 

3. Pridobitev novega znanja – težave pri delu 367,000 0,419 

4. Nadgrajevanja obstoječega znanja 338,000 0,135 

5. Preverjanja lastnega znanja 345,500 0,280 

6. Srečanje s strokovnimi delavci, izmenjava izkušenj 385,500 0,708 

7. Širša razgledanost 368,000 0,458 

8. Dvig samopodobe in kompetenc 310,500 0,054 

9. Priporočilo strokovnih sodelavk 370,500 0,520 

10. Napredovanje v naziv/plačni razred 327,000 0,175 

11. Zakonodaja (delovna obveznost) 381,000 0,676 

12. Podpora vodstva 328,000 0,141 

13. Menjava delovnega mesta 333,000 0,228 

 

Rezultati Mann-Whitneyjevega U testa niso pokazali statistično pomembnih razlik med 

nobenim motivom za udeležbo na programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja. Pri motivu osebni 

interes rezultati raziskave ne pri anketiranih vzgojiteljih predšolskih otrok ne pri anketiranih 

pomočnikih vzgojitelja Vrtca Ledina niso pokazali razlike med povprečnima vrednostma 

(p < 0,05).  

 

Hipotezo H 3 lahko potrdimo. Rezultati raziskave so pokazali, da tako anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok (92,9 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina (86,2 %) 

menijo, da jih najbolj motivira k udeležbi na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja osebni interes za pridobitev novega znanja. 

 

Podobne rezultate je dobila tudi H. Ule (2012, str. 62), ki je v raziskavi, izvedeni med 

strokovnimi delavci v vrtcu, zapisala ugotovitev glede motiva odločitve, da se anketirane 

vzgojiteljice »v največji meri za izobraževanje odločajo same«. Osebno zavedanje 

pomembnosti učenja kot dela profesionalnega razvoja posameznika predstavlja pogoj za 

odlično delovanje vrtca, učenje otrok in učenje strokovnih delavcev, posebno če želimo, da 

je učenje otrok najpomembnejši rezultat vseh udeležencev v izobraževanju (Zavašnik 

Arčnik, 2015). 
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8.4 Oblike izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih strokovni delavci 

Vrtca Ledina udeleževali v preteklih letih, z namenom razvijanja 

profesionalne rasti 
 

V četrtem raziskovalnem vprašanju (RV 4) nas je zanimalo, katerih oblik izobraževanja na 

programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja z namenom razvijanja profesionalne 

rasti so se strokovni delavci Vrtca Ledina najpogosteje udeleževali v preteklih letih in katerih 

v zadnjih 12 mesecih. V ta namen smo postavili hipotezo H 4: Strokovni delavci so se v 

preteklih letih na področju profesionalne rasti najpogosteje udeleževali seminarjev, v 

zadnjem letu pa aktivov s strokovno vsebino. 

 

V anketnem vprašalniku smo navedli 14 oblik izobraževanj z namenom razvijanja 

profesionalne rasti. Vprašanje je bilo delno odprtega tipa. Ker nas je zanimalo ali se izbira 

oblik izobraževanj na programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja anketiranih 

strokovnih delavcev Vrtca Ledina skozi leta spreminja, smo pripravili analizo podatkov, 

povzetih iz Poročil letnih delovnih načrtov Vrtca Ledina6 in internih evalvacijskih zapisov7. 

Rezultati so prikazani v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Izbira oblike izobraževanj strokovnih  delavcev  Vrtca Ledina v obdobju od 

2010–2016 

Izbira oblik izobraževanj v letih 

2010–2016 

Delovno mesto 

Vzgojitelj  
Pomočnik 

vzgojitelja 
Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Strokovna interna srečanja 27 96,4 29 93,5 56 94,9 

2. Aktivi s strokovno vsebino 26 92,9 30 96,8 56 94,9 

3. Hospitacije 16 57,1 22 71,0 38 64,4 

4. Seminarji 13 46,4 14 45,2 27 45,8 

5. Seminarji z delavnicam 24 85,7 23 74,2 47 79,7 

6. Študijske skupine 7 25,0 13 41,9 20 33,9 

7. Projekti 4 14,3 3 9,7 7 11,9 

8. Strokovne ekskurzije 20 71,4 21 67,7 41 69,5 

9. Posveti in konference 6 21,4 1 3,2 7 11,9 

10. Mentorstvo 11 39,3 11 35,5 22 37,3 

 

Iz tabele 9, ki prikazuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev Vrtca Ledina, 

ki so se jih udeleževali v šestletnem obdobju (med letoma 2010 in 2016), je razvidno, da so 

                                                 
6 Izbira 10 oblik izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih strokovnih delavcev Vrtca Ledina udeleževali med 

letoma 2010 in 2016. Oblik izobraževanj, ki so bila organizirana v vrtcu za vse strokovne delavce, nismo vnesli 

v raziskavo. Poročila letnih delovnih delavnih načrtov Vrtca Ledina niso predmet priloge in se nahajajo v 

arhivu Vrtca Ledina. 

7 Interni evalvacijski zapisi hospitacij med letoma 2010 in 2016, ki niso predmet priloge in se nahajajo v arhivu 

Vrtca Ledina. 
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skoraj vsi anketirani strokovni delavci (94,9 %) izbirali strokovna interna srečanja (96,4 % 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 93,5 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja) in 

aktive s strokovno vsebino (92,9 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 96,8 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Velik odstotek anketiranih strokovnih delavcev 

(79,7 %) se je udeleževal tudi seminarjev z delavnicami (85,7 % anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok, 74,2 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Najnižji odstotek pri izbiri 

oblik izobraževanj programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev pa imata obliki sodelovanje v projektih (11,9 %) ter sodelovanje na posvetih in 

konferencah (11,9 %). Pri obeh navedenih oblikah je bil delež udeležbe anketiranih 

strokovnih delavcev Vrtca Ledina nizek, kar bi lahko pojasnili tudi s tem, da je ponudbe 

razpisanih oziroma ponujenih oblik izobraževanj na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja na voljo manj kot pa naslednjih oblik: seminarji, seminarji z delavnicam, 

študijske skupine ... Posveti in konference so oblike izobraževanj in usposabljanj, ki 

večinoma potekajo dva ali tri dni. Zaradi nemotenega procesa dela se teh oblik izobraževanj 

ne more istočasno udeležiti večje število strokovnih delavcev. Posebnost projektov, v katerih 

so v preteklih letih sodelovali strokovni delavci Vrtca Ledina, pa je v tem, da so ti trajali 

večinoma od dveh do treh let, zato je delež udeležbe tako pri anketiranih vzgojiteljih 

predšolskih otrok kot pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja manjši, kar je prikazano v 

spodnjem grafikonu 3. 

 

 

Grafikon 3: Izbira oblike izobraževanj strokovnih delavcev Vrtca Ledina v obdobju od 

2010–2016 
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Strokovna interna srečanja in aktivi s strokovno vsebino so se v Vrtcu Ledina pokazali kot 

primer dobre prakse, kjer si strokovni delavci izmenjujejo izkušnje, se seznanjajo z novimi 

vsebinami, pristopi dela in te sprotno vnašajo v svoje delo, kar bogati njihov profesionalni 

razvoj in posledično njihovo strokovnost. Vsebine izobraževanj vsako leto predlagajo in 

izberejo strokovni delavci glede na potrebe po novem znanju in se za udeležbo na posamezno 

obliko izobraževanj odločajo glede na osebni interes.  

 

Zanimalo nas je, katerih oblik izobraževanja na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja z namenom razvijanja profesionalne rasti so se strokovni delavci Vrtca Ledina 

najpogosteje udeleževali v preteklih 12 mesecih. Podatki, zbrani v raziskavi, so predstavljeni 

v tabeli 10. 

 

Tabela 10: Oblike izobraževanj v zadnjih 12 mesecih 

Oblike izobraževanj v zadnjih 

12 mesecih 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 
Pomočnik 

vzgojitelja 
Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Strokovna interna srečanja 24 85,7 18 62,1 42 73,7 

2. Aktivi s strokovno vsebino 24 85,7 26 89,7 50 87,7 

3. Hospitacije 12 42,9 3 10,3 15 26,3 

4. Seminarji 24 85,7 21 72,4 45 78,9 

5. Seminarji z delavnicam 18 64,3 14 48,3 32 56,1 

6. Študijske skupine 5 17,9 4 13,8 9 15,8 

7. Projekti 18 64,3 10 34,5 28 49,1 

8. Strokovne ekskurzije 19 67,9 21 72,4 40 70,2 

9. Posveti in konference 8 28,6 3 10,3 11 19,3 

10. Mentorstvo 5 17,9 3 10,3 8 14,0 

11. Okrogla miza 2 7,1 0 0,0 2 3,5 

12. Študij strokovne literature 20 71,4 11 37,9 31 54,4 

13. Izobraževanje za pridobitev višje 

stopnje izobrazbe 1 3,6 3 10,3 4 7,0 

14. Svetovanje ravnatelja 8 28,6 4 13,8 12 21,1 

 

Rezultati raziskave (tabela 10) nam pokažejo, da je večina anketiranih strokovnih delavcev 

Vrtca Ledina v zadnjem letu kot najpogostejšo obliko izobraževanja navedla aktive s 

strokovno vsebino (87,7 %). Za to obliko izobraževanj se je odločilo več kot tri četrtine 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (85,7 %) in še nekaj več anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja (89,7 %). Sledijo strokovna interna srečanja, ki jih je izbralo tri četrtine vseh 

anketiranih strokovnih delavcev (73,7 %), med njimi pa več anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok (85,7 %) kot anketiranih pomočnikov vzgojitelja (62,1 %). Tudi seminarje 

je izbralo več kot tri četrtine vseh anketiranih strokovnih delavcev (78,9 %), od tega pa več 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (85,7 %) kot anketiranih pomočnikov vzgojitelja 
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(72,4 %). Le malo več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev (56,1 %) je izbrala 

seminarje z delavnico.  

 

Najmanj (3,5 %) pa so se anketirani strokovni delavci udeleževali sodelovanja na okroglih 

mizah, in sicer le anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (7,1 %), ter izobraževanja za 

pridobitev višje stopnje izobrazbe (3,6 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 10,3 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Razlog za nizko izbiro sodelovanja na okrogli mizi 

verjetno predstavlja nepoznavanje in manjkrat ponujena možnost oblike izobraževanja. 

Nadaljnje izobraževanje, vezano na pridobitev višje stopnje izobrazbe, je pri vzgojiteljih 

predšolskih otrok pogojeno z že doseženo stopnjo izobrazbe in delovno dobo, pri 

pomočnikih vzgojitelja pa je lahko odločitev za študij za pridobitev višje stopnje izobrazbe 

povezana z željo po menjavi delovnega mesta – to je vzgojitelj predšolskih otrok. 

Predvidevamo, da so razlogi majhnega števila anketiranih strokovnih delavcev, ki se 

udeležujejo izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe, povezani z osebnim 

interesom, delovno dobo, s finančnimi sredstvi in z 185. členom Zakona o uravnoteženju 

javnih financ (2012, 2017), ki je delodajalcem med letoma 2012 in 2017 prepovedoval 

sklepanje pogodb o izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe z zaposlenimi.  

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da so kot najpogostejšo obliko nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja v zadnjem letu izbrali aktive s strokovno vsebino tako anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok (85,7 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (89,7 %) Vrtca Ledina, kar 

je razvidno tudi iz grafikona 4. 
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Grafikon 4: Oblike izobraževanj, ki so se jih strokovni delavci Vrtca Ledina udeležili v 

zadnjih 12 mesecih 

 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v različnih oblikah 

izobraževanja nudi pridobitev novih znanj, izmenjavo izkušenj, uvajanje novosti v svoje delo 

in pomaga ozaveščati spoznanja o razvoju in potrebi otrok in tudi staršev. Z vključevanjem 

v študijske skupine, posvete ter z aktivnim sodelovanjem na strokovnih aktivih lahko 

posamezniku poleg izmenjave izkušenj ter prispevkov dobre prakse in uvajanja novih metod 

dela omogoča razvijanje samopodobe in kompetenc (Ašenberger, 2009). 

 

Rezultati izbire oblik strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju profesionalne 

rasti so pokazali, da se oblike in odstotki udeležbe med anketiranimi strokovnimi delavci 

Vrtca Ledina med leti v manjši meri razlikujejo. V letu 2017 se je več kot štiri petine 

anketiranih strokovnih delavcev (87,7 %) udeležilo oblike aktivi s strokovno vsebino 

(85,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 89,7 % anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja), v obdobju šestih let pa skoraj vsi anketirani strokovni delavci (94,9 %), od tega 

v visokem deležu tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (92,2 %) kot anketirani 

pomočniki vzgojitelja (96,8 %). Velik delež udeležbe je v vseh letih viden tudi pri obliki 

strokovna interna srečanja. V letu 2017 se je za to obliko izobraževanj odločilo skoraj štiri 

petine strokovnih delavcev (73,7 %, od tega 85,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok in 89,7 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja), v zadnjih šestih letih pa skoraj vsi 

anketirani strokovni delavci (94,9 %, 96,4 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 
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93,5 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Večje razlike pa se pojavljajo pri oblikah 

seminarji in seminarji z delavnicami. Leta 2107 se je oblik seminarji udeležilo štiri petine 

vseh anketiranih strokovnih delavcev (78,9 %, 85,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok in 72,4 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja), v zadnjih šestih letih pa le nekaj manj 

kot polovica vseh anketiranih strokovnih delavcev (45,8 %, od tega 46,4 % anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok, 45,2 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Velika razlika 

se kaže tudi pri izbiri oblike seminarji z delavnicami, saj je bil delež izbrane oblike za skoraj 

eno petino nižji v zadnjem letu kot v obdobju šestih let. V letu 2017 je tako polovica (56,1 %) 

anketiranih strokovnih delavcev (64,3 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 48,3 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja) izbralo to obliko izobraževanj, v zadnjih šestih letih pa 

štiri petine (79,7 %) anketiranih strokovnih delavcev (85,7 % anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok, 74,2 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). 

 

Hipotezo H 4 lahko potrdimo. Rezultati kažejo, da se je v preteklih letih skoraj polovica 

anketiranih strokovnih delavcev (45,8 %) udeležila seminarjev, štiri petine anketirancev pa 

seminarjev z delavnicami (79,7 %). V zadnjem letu se je aktivov s strokovno vsebino 

udeležilo več kot štiri petine vseh anketiranih strokovnih delavcev (87,7 %) Vrtca Ledina. 

 

8.5 Vpliv posamezne oblike profesionalnega izpopolnjevanja in 

usposabljanja, ki vplivajo na kakovostno delo strokovnih delavcev 

Vrtca Ledina  

 

V petem raziskovalnem vprašanju (RV 5) nas je zanimalo, katera oblika profesionalnega 

izpopolnjevanja in usposabljanja po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Ledina najbolj vpliva 

na njihovo nadaljnje kakovostno delo. V ta namen smo postavili hipotezo H 5: Na nadaljnje 

kakovostno delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina bolj pomembno vplivajo strokovna 

interna srečanja kot udeležba na zunanjih seminarjih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja. Vprašanje je bilo polodprtega tipa. V anketnem vprašalniku smo oblikovali 

petstopenjsko lestvico, na kateri so anketiranci označili, kako pomembno posamezna oblika 

vpliva na njihovo kakovostno delo, zapisali pa so lahko tudi svoja razmišljanja. Rezultate 

smo prikazali v tabeli 11.  
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Tabela 11: Vpliv oblike profesionalnega izpopolnjevanja in usposabljanja na kakovostno 

delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

Oblika 

Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M M SD 

1. Strokovna interna srečanja 28 4,25 4,00 0,752 29 4,31 4,00 0,761 

2. Aktivi s strokovno vsebino 28 4,54 5,00 0,637 29 4,52 5,00 0,634 

3. Hospitacije 28 3,75 4,00 0,967 29 3,55 3,00 1,121 

4. Seminarji 28 4,50 5,00 0,577 29 4,62 5,00 0,622 

5. Seminarji z delavnicami 28 4,57 5,00 0,573 29 4,76 5,00 0,435 

6. Študijske skupine 28 3,86 4,00 0,756 29 3,79 4,00 0,819 

7. Projekti 28 4,07 4,00 0,663 29 4,10 4,00 0,618 

8. Strokovne ekskurzije 28 3,82 4,00 0,772 29 4,10 4,00 0,817 

9. Posveti in konference 28 4,14 4,00 0,705 29 4.00 4,00 0,886 

10. Mentorstvo 28 3,75 4,00 0,844 29 3,52 4,00 1,214 

11. Okrogla miza 27 3,59 4,00 0,888 29 3,59 4,00 0,907 

12. Študij strokovne literature 28 4,64 5,00 0,559 29 4,38 4,00 0,622 

13. Izobraževanje za pridobitev 

višje stopnje izobrazbe 28 3,43 4,00 1,200 29 3,76 4,00 1,154 

14. Svetovanje ravnatelja 28 4,21 4,00 0,738 29 4,28 4,00 0,841 

Legenda: N - numerus, M - povprečje, Me - mediana, SD - standardni odklon 

 

Rezultati (tabela 11) nam pokažejo, da je po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok Vrtca Ledina oblika, ki naj pomembneje vpliva na njihovo nadaljnje kakovostno delo, 

študij strokovne literature (M = 4,64), sledijo seminarji z delavnicami (M = 4,57), aktivi s 

strokovno vsebino (M = 4,54), seminarji (M = 4,50) in strokovna interna srečanja (M = 4,25). 

Oblika, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok najmanj vpliva na kakovost 

njihovega dela, pa je izobraževanje za pridobitev višnje stopnje izobrazbe (M = 3,43). Po 

mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina najbolj vplivajo na kakovost 

njihovega dela seminarji z delavnicami (M = 4,76), sledijo seminarji (M = 4,62), aktivi s 

strokovno vsebino (M = 4,52), študij strokovne literature (M = 4,38) in strokovna interna 

srečanja (M = 4,31). Oblika, ki po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina 

najmanj pomembno vpliva na kakovost njihovega dela, pa je mentorstvo (M = 3,52). 

Rezultati mnenj glede pomembnosti posameznih oblik izobraževanj, ki po mnenju 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina vplivajo 

na njihovo nadaljnje kakovostno delo, so prikazani v grafikonu 5.  
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Grafikon 5: Vpliv oblike profesionalnega izobraževanja in usposabljanja na kakovostno 

delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (M = 4,64), 

študij strokovne literature ocenili kot najpomembnejšo obliko, ki kakovostno vpliva na 

njihovo delo, anketirani pomočniki vzgojitelja (M = 4,38) pa so tej obliki namenili nekoliko 

nižji vpliv in jo uvrstili na četrto mesto. Po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca 

Ledina pa najbolj vplivajo na kakovost njihovega dela seminarji z delavnicami (M = 4,76), 

medtem ko so anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (M = 4,57) tej obliki namenili malo 

nižji vpliv na kakovost njihovega dela, kar obliko uvršča na drugo mesto. Pri obliki aktivi s 

strokovno vsebino pa so rezultati ankete bolj poenoteni. Tako anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok (M = 4,54) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (M = 4,52) so obliki aktivi 

s strokovno vsebino pripisali enak vpliv. Podatki naše raziskave kažejo, da obliki seminarji 

anketirani pomočniki vzgojitelja (M = 4,62) predpisujejo večji vpliv in se oblika glede 

pomembnosti vpliva uvrsti na drugo mesto, medtem ko so anketirani vzgojitelji predšolskih 

otrok (M = 4,50) seminarje ocenili kot obliko, ki ima manjši vpliv na njihovo delo, in rezultat 

obliko uvrsti na četrto mesto. Najbolj nepomemben vpliv na njihovo delo pa ima po mnenju 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (M = 3,43) izobraževanje za pridobitev višje 

stopnje izobrazbe, za anketirane pomočnike vzgojitelja (M = 3,52) pa mentorstvo.  
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Po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (M = 4,64) in anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja Vrtca Ledina (M = 4,38) na njihovo delo pomembno vpliva študij strokovne 

literature, ki kot del samoizobraževanja predstavlja pomemben del profesionalnega razvoja. 

Študij strokovne literature jim (zaradi težav pri delu, osebnega interesa za določeno vsebino 

ali želje po seznanjanju z novostmi stroke) omogoča hitro dostopnost do pridobivanja novih 

znanj. M. Ivanuš Grmek (2015) meni, da samostojno raziskovanje teme ali področja oziroma 

študij strokovne literature od strokovnega delavca zahteva lastno aktivnost, spodbuja lastno 

učenje, kjer lahko uporabnost vsebin uporabijo v svoji praksi. Strokovni delavec s svojim 

osebnim interesom in aktivnostjo usmerja ter spreminja svoje znanje in delo ter lastni 

profesionalni razvoj. 

 

Ker smo želeli podatke preveriti tudi v odstotkih, smo opravili še frekvenčno analizo. 

Rezultati naše raziskave8 nam pokažejo, da je obliko seminarji z delavnicami izbralo kot 

zelo pomembno malo manj kot štiri petine anketiranih pomočnikov vzgojitelja (75,9 %) in 

tri petine anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok Vrtca Ledina (60,7 %), kar pomeni, da 

se po mnenju anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina (68,4 %) oblika seminarji z 

delavnicami glede pomembnosti vpliva na kakovost njihovega dela, uvrsti na prvo mesto. 

 

Podatki raziskave kažejo, da je pri anketiranih vzgojiteljih predšolskih otrok frekvenca 

odgovorov za 15 % nižja kot pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja. Sledi oblika seminarji, 

ki jo je izbralo tri petine vseh anketiranih strokovnih delavcev (61,4 %), med njimi pa zopet 

več anketiranih pomočnikov vzgojitelja (69,0 %) kot anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok (53,6 %). Več kot polovica vseh anketiranih strokovnih delavcev (59,6 %) je izbrala 

aktive s strokovno vsebino (60,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 58,5 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja) ter študij strokovne literature (56,1 %), ker je obliko 

izbralo več anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (67,9 %) kot anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja (44,8 %). Po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (14,8 %) in 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja (13,8 %) so okroglo mizo anketirani strokovni delavci 

(14 %) izbrali kot manj pomembno. Ravno tako anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina 

(17,5 %) ne predpisujejo pomembnosti mentorstvu študentom z vplivom na njihovo delo, 

kar menijo tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (14,3 %) kot anketirani pomočniki 

vzgojitelja (20,7 %). 

 

                                                 
8 Več v prilogi 11.2, tabela 27. 
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O razlogih, zakaj anketirani strokovni delavci menijo, da mentorstvo najmanj vliva na 

kakovost njihovega dela, bi težko sodili, saj gre pri ocenjevanju pomembnosti vpliva oblik 

na njihovo delo za osebne poglede, izkušnje ter dojemanje posameznika. M. Juriševič (2000, 

v Vršnik Perše idr., 2012) meni, da mentorstvo dijakom, študentom ali pripravnikom lahko 

vpliva na profesionalni razvoj strokovnih delavcev, saj mentor ob mentorirancu lahko 

razmišlja o svojih dejanjih, razvija svoj raziskovalni pristop ter na podlagi svojih izkušenj 

poglablja in razširja svoje znanje. Tako lahko mentor in dijak oziroma študent ali pripravnik 

vplivata drug na drugega, strokovno rasteta, se medsebojno bogatita in hkrati učita drug od 

drugega.  

 

Rezultati kažejo, da sta dve petini anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina (42,1 %, 

39,3 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 44,8 % anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja) obliko strokovna interna srečanja navedli kot obliko izobraževanja na programih 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki ima pomembnejši vpliv na njihovo 

kakovostno delo. Za obliko seminarji pa se je odločilo tri petine anketiranih strokovnih 

delavcev Vrtca Ledina (61,4 %, 53,6 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 69 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja), zato hipotezo H 5 zavrnemo. 

 

8.6 Elementi profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki 

vplivajo na dvig kakovost dela strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

 

V šestem raziskovalnem vprašanju (RV 6) nas je zanimalo, kateri elementi profesionalnega 

razvoja po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Ledina omogočajo dvig kakovosti pri 

njihovem delu. V ta namen smo postavili hipotezo H 6: Na dvig kakovosti dela strokovnih 

delavcev, tako vzgojiteljev kot pomočnikov v Vrtcu Ledina najbolj vplivata elementa kot sta 

aktivno učenje in prepletanje teorije in prakse. V anketnem vprašalniku smo navedli 

dejavnike, izmed katerih so jih anketiranci izbrali 5 in jih rangirali na petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa. Tako smo v tabeli 14 s frekvenčno analizo preverili izbrane odgovore 

dejavnikov profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki po mnenju anketirancev 

najbolj vplivajo na njihovo delo, in v tabeli 16 zapisali stopnjo rangiranja posameznega 

dejavnika.  

 

Zanimalo nas je, kako pogosto so anketirani vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki 

vzgojitelja Vrtca Ledina izbirali posamezni dejavnik. Podatki so prikazani v tabeli 12. 
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Tabela 12: Frekvenčna analiza elementov, ki vplivajo na kakovost dela  

 

Kot je razvidno iz tabele 12, so tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (85,7 %) kot 

anketirani pomočniki vzgojitelja (96,6 %) mnenja, da izobraževanja, ki vključujejo praktične 

primere, najpomembneje vplivajo na dvig njihovega kakovostnega dela. Skoraj štiri petine 

(78,9 %) anketirancev, tako vzgojiteljev predšolskih otrok (75,0 %) kot pomočnikov 

vzgojitelja (82,8 %), je mnenja, da je možnost uporabe novih znaj in idej za delo pomemben 

dejavnik. Naslednji element, ki pomembno vpliva na njihovo kakovostno delo, je nadgradnja 

znanj, saj se je zanj odločilo več kot štiri petine anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok 

(82,1 %) in tri petine anketiranih pomočnikov vzgojitelja (65,5 %) oziroma nekaj manj kot 

štiri petine vseh anketiranih strokovnih delavcev (73,7 %). Najnižji vpliv na nadaljnje 

kakovostno delo pa ima po mnenju anketirancev (12,3 %) dolžina izobraževanja (trajalo je 

dalj časa); zanj se je odločila manj kot ena petina anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok 

(14,3 %) in pomočnikov vzgojitelja (10,2 %), kar lahko razberemo iz grafikona 6. 

 

Dejavniki, ki vplivajo  

na kakovost dela 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 
Pomočnik 

vzgojitelja. 
Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Omogočanje aktivnega učenja 19 67,9 16 55,2 35 61,4 

2. Vključevanje praktičnih primerov 24 85,7 28 96,6 52 91,2 

3. Prepletanje teorije in prakse 18 64,3 21 72,4 39 68,4 

4. Bilo organizirano v vrtcu 5 17,9 10 34,5 15 26,3 

5. Trajala je dalj časa 4 14,3 3 10,3 7 12,3 

6. Usmerjenost na vsebino, ki sem jo 

potreboval/-a za svoje delo 21 75,0 20 69,0 41 71,9 

7. Nadgradnja znanj 23 82,1 19 65,5 42 73,7 

8. Možnost uporabe novih znanj in 

idej za delo 21 75,0 24 82,8 45 78,9 

9. Zagotavljanje spremljanja in 

povratne informacije 5 17,9 4 13,8 9 15,8 
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Grafikon 6: Elementi, ki po mnenju anketirancev najbolj vplivajo na kakovost dela  

 

Rezultati raziskave sovpadajo z mnenjem M. Valenčič Zuljan (2012), ki pravi, da je 

profesionalni razvoj vseživljenjsko izkustveno učenje, pri katerem posamezniki osmišljajo 

svoja razumevanja in spreminjajo prakso, s katero dosegamo uresničevanje vseh plati 

profesionalnosti. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede pogostosti izbire 

posameznega elementa, ki vpliva na kakovost dela. Podatke smo preverili s Kullbackovim 

2 I preizkusom (tabela 13). 

 

Tabela 13: Testiranje razlik frekvenčne analize elementov, ki vplivajo na kakovost dela, s 

Kullbackovim 2 I preizkusom 

Oblike izobraževanj 

Vrednost 

Kullbackovega 

2 I preizkusa 

p-vrednost 

1.  Omogočanje aktivnega učenja 4,239 0,039 

2. Vključevanje praktičnih primerov 2,218 0,136 

3. Prepletanje teorije in prakse 0,436 0,509 

4. Bilo organizirano v vrtcu 2,063 0,151 

5. Trajala je dalj časa 0,206 0,650 

6. Usmerjenost na vsebino, ki sem jo potreboval/-a za svoje delo 0,258 0,612 

7. Nadgradnja znanj 2,063 0,151 

8. Možnost uporabe novih znanj in idej za delo 0,517 0,472 

9. Zagotavljanje spremljanja in povratne informacije 0,177 0,674 
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Rezultati so med frekvencami pokazali statistično pomembne razlike pri elementu 

omogočanje aktivnega učenja (p = 0,039, p < 0,05). Element aktivno učenje je izbralo 19 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (67,9 %) in 16 anketiranih pomočnikov vzgojitelja 

(55,2 %) Vrtca Ledina. Zanimivo je, da so anketirani pomočniki vzgojitelja izbirali 

elemente, ki so povezani s praktičnimi primeri: vključevanje praktičnih primerov (96,6 %), 

možnost uporabe novih znanj in idej za delo (82,8 %) ter prepletanje teorije in prakse 

(72,4 %). Element omogočanje aktivnega učenja pa je izbrala malo več kot polovica vseh 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja (55,2 %), čeprav je uvedba praktičnih primerov v 

njihovo delo neposredno povezana z aktivnim učenjem. 

 

Preverili smo še, kako posamezni element vpliva na dvig kakovosti dela anketiranih 

strokovnih delavcev, tako anketiranih vzgojiteljev kot anketiranih pomočnikov vzgojitelja 

Vrtca Ledina. V anketnem vprašalniku smo navedli elemente, izmed katerih so jih 

anketiranci izbrali pet, in jih rangirali na petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Rezultati so 

prikazani v tabeli 14. 

 

Tabela 14: Elementi, ki po mnenju anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina najbolj 

vplivajo na kakovost dela   

Elementi 

Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Omogočanje aktivnega učenja 19 3,74 4,00 1,628 16 3,56 4,00 1,413 

2. Vključevanje praktičnih primerov 24 3,50 4,00 1,474 28 3,75 4,00 1,404 

3. Prepletanje teorije in prakse 18 3,22 3,50 1,478 21 3,43 3,00 1,287 

4. Bilo organizirano v vrtcu 5 2,20 2,00 1,304 10 2,30 2,00 1,337 

5. Trajala je dalj časa. 4 3,00 3,00 0,816 3 1,67 1,00 1,155 

6. Usmerjenost na vsebino, ki sem jo 

potreboval/-a za svoje delo 21 3,10 3,00 1,221 20 3,15 3,00 0,745 

7. Nadgradnja znanj 23 2,26 2,00 1,010 19 2,32 2,00 1,057 

8. Možnost uporabe novih znanj in idej za 

delo 21 2,24 2,00 1,375 24 2,50 2,00 1,668 

9. Zagotavljanje spremljanja in povratne 

informacije 5 2,00 2,00 1,225 4 1,50 1,50 0,577 

Legenda: N - numerus, M - povprečje, Me - mediana, SD - standardni odklon 

 

Rezultati raziskave (tabela 14) nam pokažejo, da je po mnenju anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok Vrtca Ledina element, ki najbolj vpliva na kakovost njihovega dela, 

aktivno učenje (M = 3,74), sledi vključevanje praktičnih primerov (M = 3,50), prepletanje 

teorije in prakse (M = 3,22) in usmerjenost na vsebino, ki so jo potrebovali za svoje delo 

(M = 3,10). Element, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok najmanj 

pomembno vpliva na kakovost njihovega dela, pa je zagotavljanje in spremljanje povratne 
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informacije (M = 2,0). Po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina je 

element, ki najbolj vpliva na kakovost njihovega dela, vključevanje praktičnih primerov 

(M = 3,75), sledi aktivno učenje (M = 3,56), prepletanje teorije in prakse (M = 3,43) in 

izobraževanje je trajalo dlje časa (M = 1,67). Element, ki po mnenju anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja najmanj pomembno vpliva na kakovost njihovega dela, pa je zagotavljanje in 

spremljanje povratne informacije (M = 1,5), kar lahko preberemo v grafikonu 7. 

 

 

Grafikon 7: Elementi, ki po mnenju anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja Vrtca 

Ledina najbolj vplivajo na kakovost dela  

 

Na profesionalni razvoj strokovnih delavcev vpliva mnogo elementov/dejavnikov, vsekakor 

pa se strinjamo z M. Javornik Krečič (2008), ki pravi, da so vzgojiteljeva pojmovanja, 

prepričanja in sposobnost izkustvenega učenja tista, s katerimi vzgojitelj na podlagi analize 

svoje prakse spreminja svoja ravnanja in svoje delo. 

 

Rezultati naše raziskave9 nam pokažejo, da je po mnenju anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok Vrtca Ledina element, ki ima največji vpliv na kakovost njihovega dela, 

aktivno učenje (47,4 %), sledi vključevanje praktičnih primerov (33,3 %), prepletanje teorije 

in prakse (22,2 %) ter možnost uporabe novih znanj in idej za delo (14,3 %). Elementi, ki po 

                                                 
9 Glej prilogo 11.2, tabela 28. 
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mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok najmanj pomembno vplivajo na kakovost 

njihovega dela, pa so: bilo organizirano v vrtcu, trajalo je dalj časa in nadgradnja znanj, saj 

izmed vseh anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok omenjenih elementov ni izbral nihče 

(5 – ima največji vpliv). Po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja je element, ki najbolj 

vpliva na kakovost njihovega dela, vključevanje praktičnih primerov (42,9 %), sledi aktivno 

učenje (31,3 %), prepletanje teorije in prakse (28,6 %) in možnost uporabe novih znanj in 

idej za delo (20,8 %). 

 

Elementi, ki po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja najmanj pomembno vplivajo na 

kakovost njihovega dela, pa so: trajalo je dalj časa in nadgradnja znanj, usmerjena na 

vsebino, ki sem jo potreboval, in zagotavljanje povratne informacije, saj izmed vseh 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja omenjenih elementov ni izbral nihče (5 – ima največji 

vpliv).  

 

Zanimiva je ugotovitev raziskave, da je element aktivno učenje izbralo malo več kot tri 

petine (67,9 %) anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok Vrtca Ledina, kar med 

anketiranimi vzgojitelji izbrani element uvršča na peto mesto. Polovica anketiranih 

pomočnikov vzgojitelja (55,2 %) je prav tako izbrala element aktivnega učenja in se tako 

omenjeni element glede na pogostost izbire uvrsti na šesto mesto. Pri ocenjevanju 

posameznega elementa, ki vpliva na kakovost njihovega dela, pa so tako anketirani 

vzgojitelji predšolskih otrok (M = 3,74) kot pomočniki vzgojitelja (M = 3,56) omenjenemu 

elementu namenili nižji pomen, tako da glede na ocenjevanje na lestvici Likertovega tipa 

sodi element aktivnega učenja pri anketiranih vzgojiteljih predšolskih otrok (47,4 %) na prvo 

mesto, pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja (31,3 %) pa na drugo mesto.  

 

Pri elementu vključevanje praktičnih primerov pa so rezultati ankete bolj poenoteni. Več kot 

štiri petine anketiranih vzgojiteljev Vrtca Ledina (85,7 %) in večina anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja (96,6 %) je kot element, ki pomembno vpliva na kakovost njihovega dela, izbralo 

vključevanje praktičnih primerov in ga tako po številu izbranih elementov postavilo na prvo 

mesto. Pri ocenjevanju pomembnosti posameznega elementa, ki najbolj vpliva na kakovost 

njihovega dela, pa so po lestvici Likertovega tipa element vključevanje praktičnih primerov 

anketirani vzgojitelji predšolskih otrok ocenili s 3,50, anketirani pomočniki vzgojitelja pa s 

3,75, tako da so omenjeni dejavnik anketirani vzgojitelji predšolskih otrok postavili na drugo 

mesto, anketirani pomočniki vzgojitelja pa na prvo mesto.  
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Ugotoviti smo želeli še, ali obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede dejavnikov, ki najbolj vplivajo na 

kakovost njihovega dela, zato smo podatke preverili z Mann-Whitneyjevim U testom. 

 

Tabela 15: Testiranje razlik posameznih elementov, ki vplivajo na kakovost dela 

vzgojiteljev predšolskih otrok in pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina, z Mann-

Whitneyjevim U testom 

Elementi 

Mann-

Whitney  

U test 

p-vrednost 

1. Omogočanje aktivnega učenja 133,000 0,509 

2. Vključevanje praktičnih primerov 301,000 0,504 

3. Prepletanje teorije in prakse 176,500 0,718 

4. Bilo organizirano v vrtcu 24,000 0,899 

5. Trajala je dalj časa 2,000 0,138 

6. Usmerjenost na vsebino, ki sem jo potreboval-/a za svoje delo 206,500 0,923 

7. Nadgradnja znanj 211,000 0,842 

8. Možnost uporabe novih znanj in idej za delo 243,500 0,839 

9. Zagotavljanje spremljanja in povratne informacije 8,000 0,592 

 

Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina med dejavniki, ki pomembno 

vplivajo na kakovost njihovega dela, zato hipotezo H 6 potrdimo. Rezultati raziskave so 

pokazali, da tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (M = 3,74) kot anketirani 

pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina (M = 3,56) menijo, da na njihovo delo najbolj vplivajo 

aktivno učenje, sledi vključevanje praktičnih primerov pri anketiranih vzgojiteljih 

predšolskih otrok (M = 3,50) in pomočnikih vzgojitelja (M = 3,75) ter prepletanje teorije in 

prakse pri anketiranih vzgojiteljih predšolskih otrok (M = 3,22) in pomočnikih vzgojitelja 

(M = 3,43). 

 

8.7 Vsebine, ki jih strokovni delavci Vrtca Ledina potrebujejo v 

prihodnjih izobraževanjih in usposabljanjih  

 

V sedmem raziskovalnem vprašanju (RV 7) nas je zanimalo, katere vsebine strokovni 

delavci Vrtca Ledina potrebujejo v prihodnjih izobraževanjih in usposabljanjih. V ta namen 

smo postavili hipotezo H 7: Strokovni delavci Vrtca Ledina v prihodnjih izobraževanjih in 

usposabljanjih najbolj potrebujejo vsebine iz programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Vprašanje je bilo polodprtega tipa. Z 

anketnim vprašalnikom smo preverili, katere vsebine bi strokovni delavci Vrtca Ledina 
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najbolj potrebovali za svoj profesionalni razvoj. Rezultate smo zapisali v tabeli 20. Ker nas 

je zanimalo, ali se izbira vsebin izobraževanj strokovnih delavcev Vrtca Ledina z leti 

spreminjajo, smo pripravili analizo podatkov, povzetih iz Poročil letnih delovnih načrtov 

Vrtca Ledina med letoma 2010 in 2016 in letoma 2016 in 2017. Vsebine izobraževanj smo 

nato združili v devet kategorij (tabela 16). 

 

Naprej smo preverili, katerih izobraževalnih vsebin so se strokovni delavci Vrtca Ledina 

največkrat udeleževali v zadnjih šestih letih. Iz Poročil letnih delovnih načrtov Vrtca Ledina 

med letoma 2010 in 2016 smo povzeli prednostne naloge vrtca in izvedene izobraževalne 

vsebine. 

 

Za oblikovanje spodbudnega okolja za učenje in razvoj otrok in v skrbi za kvalitetno 

načrtovanje in izvajanje dela strokovnih delavcev vrtca so bila od 2010 do 2012 izvedena 

raznovrstna nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, ki so temeljila na načrtovanih 

dejavnostih, katerih krovna vsebina vrtca je bila »Pravljica z lutko«. V ta namen je bilo za 

večino strokovnih delavcev Vrtca Ledina izvedeno nadaljnje izobraževanju in usposabljanje 

na temo Pravljica z lutko v predšolskem obdobju (Jelena Sitar in Igor Cvetko), Uporaba 

lutke za delo v predšolskem obdobju (Jože Zajec), Čustvene reakcije otrok v predšolskem 

obdobju (Pedagoški inštitut), Uporaba slovenskega knjižnega jezika (dr. Tomaž Petek), 

Razvijanje otrokovih kompetenc skozi likovno umetnost (Ciril Horjak) in Komunikacija s 

starši, izziv sodobnega vrtca (Mladinski dom Jarše). Glede na posebnosti otrok posameznih 

skupin pa so se nekateri strokovni delavci udeležili še izobraževanj in usposabljanj na temo: 

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj (Mednarodni izobraževalni 

center), Senzorna integracija (Kristina Špacapan), Likovno izražanje v predšolskem in 

zgodnje-šolskem obdobju (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta), Plesni seminar 

(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta), Prilagajanje na led skozi igro (Športno društvo 

Srečni Luka), Kulturne znamenitosti Ljubljane in Slovenije (Mestni muzej Ljubljana) in idr.  

 

Od 2012 do 2014 so v Vrtcu Ledina velik poudarek namenili sodelovanju s starši, ki 

predstavlja zelo pomemben del vzgojno-izobraževalnega dela. V ta namen so obe šolski leti 

izvajali več ponovitev izobraževanj na temo: Mediacija za vrtce in šole - sodelovanje s starši 

(Inštitut za mediacijo Concordia), Izboljšanje izvedb roditeljskih sestankov - sodelovanje s 

starši (dr. Bogdan Polajner) in Vzgojiteljevo javno govorno nastopanje v vrtcu (dr. Tomaž 

Petek). Zaradi različnih potreb in interesov so se strokovni delavci individualno izobraževali 
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in usposabljali na različnih izobraževanj: Glasovne motnje otrok in preventiva (dr. Irena 

Hočevar Boltežar), Zgodnje učenje na področju likovne umetnosti s poudarkom na moderni 

umetnosti (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta), Čustvo opismenjevanje v vzgojno-

izobraževalnih procesih (Pedagoški Inštitut), Uporaba informacijske tehnologije pri 

neposrednem delu z otroki (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, e-šolstvo), 

Produkcija otroške gledališke igre (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti), 

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju (Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj), 

Mediacija za vrtce in šole (Inštitut za mediacijo Concordia) idr. 

 

Od 2014 do 2016 so v vrtcu načrtovali prednostne naloge: ustvarjati optimalne pogoje dela 

glede na potrebe otrok; individualno načrtovanje dejavnosti, prostora in sredstev, 

sodelovanje med strokovnimi delavci v vrtcu in z zunanjimi strokovnjaki (sodelovanje v 

zgodnjem odkrivanju otrok, pri katerih so opazne težave v razvoju, vedenju, 

socializaciji).Vsebine skupnih izobraževanj so bile: Razvojne značilnosti predšolskega 

otroka (Tanja Gostinčar Smole), Uspešnejše poučevanje in delo z vedenjsko težavnimi 

otroki (različni predavatelji iz Mladinskega doma Jarše), Tanka črta odgovornosti (Jani 

Prgič), Dva obraza enega sveta (Aleksander Zadel), Spodbujanje otrokovih potencialov (dr. 

Ranko Rajović). Na področju obogatitve kurikularnih področij so strokovni delavci izbirali 

in se udeleževali nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj: Otroško zborovska šola (Zavod 

republike Slovenije za šolstvo), Gledališke delavnice (Zavod republike Slovenije za šolstvo), 

Izvajanje glasbe z izvirnimi instrumenti (Peter Kus), Izdelki iz papirja (Ryher), Oblikovanje 

vzpodbudnega učnega okolja (Pedagoški inštitut), Plesna pedagogika v vrtcu in šoli 

(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta), To sem jaz, vzgojitelj ali jaz z drugimi 

(Skupnost vrtcev Slovenije), idr. 

 

Vsebine izvedenih izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih strokovni delavci Vrtca Ledina 

udeleževali v zadnjih šestih letih, smo nato združili v devet kategorij, ki so prikazane v 

tabeli 16. 
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Tabela 16: Analiza izbranih izvedenih vsebin izobraževanj in usposabljanj strokovnih 

delavcev Vrtca Ledina med letoma 2010 in 2016 

Izvedene vsebine 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 
Pomočnik 

vzgojitelja 
Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Izobraževanje kurikularnih področij 17 60,7 16 51,6 33 55,9 

2. Delavnice za obogatitev kurikularnih področij 26 92,9 23 79,3 49 83,1 

3. Spremljanje otrokovega razvoja 11 39,3 11 37,9 22 37,3 

4. Delo z otroki, katerih materni jezik ni slovenščina 0 0,0 2 6,9 2 3,4 

5. Delo z otroki s posebnimi potrebami  15 53,6 14 45,2 29 49,2 

6. Delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki 24 85,7 21 72,4 45 76,3 

7. Delo z nadarjenimi otroki 10 35,7 10 34,5 20 33,9 

8. Sodelovanje s starši 16 57,1 14 48,3 30 50,8 

9. Komunikacijske veščine 13 46,4 11 37,9 24 40,7 

 

Rezultati zbranih vsebin izobraževanj (tabela 16) kažejo, da se je večina anketiranih 

strokovnih delavcev Vrtca Ledina (83,1 %), od tega 92,9 % anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok in 79,3 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja, v preteklih šestih letih 

udeleževala izobraževanj in usposabljanj z vsebino delavnice za obogatitev kurikularnih 

področij in vsebine delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki10 (76,3 %; 85,7 % anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok, 72,4 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja), sledi 

izobraževanje kurikularnih področij, ki se ga je udeležila več kot polovica anketiranih 

strokovnih delavcev (55,9 %), od tega več kot tri petine anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok Vrtca Ledina (60,7 %) in 51,6 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja.  

 

Najmanjkrat izbrani vsebini izobraževanj in usposabljanj pa sta bili tako pri anketiranih 

vzgojiteljih predšolskih otrok (35,7 %) kot pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja Vrtca 

Ledina (34,5 %) izobraževanje z vsebino delo z nadarjenimi otroki in delo z otroki, katerih 

materni jezik ni slovenščina (0 % anketiranih vzgojitelji predšolskih otrok, 6,9 % anketiranih 

pomočnikov vzgojitelja), kar je razvidno tudi v grafikonu 8. 

 

                                                 
10 Vzgojno zahtevnejši otroci, so otroci pri katerih strokovni delavci vrtca opažajo težave v vedenju otoka in 

socialnem prilagajanju do sovrstnikov. V njihovem socialnem vedenju se kažejo osebnostne poteze otrok, kot 

so: negativna čustva, močno izražanje svoje volje, agresivnost, nevodljivost, egoizem (Stritih, 2011). 
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Grafikon 8: Analiza vsebin izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih strokovni delavci 

Vrtca Ledina udeležili med letoma 2010 in 2016 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da se je več kot štiri petine anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok (92,9 %) in tudi pomočnikov vzgojitelja (79,3 %) Vrtca Ledina v zadnjih 

šestih letih največ udeleževalo delavnic za obogatitev kurikularnih področij in vsebin za delo 

z vzgojno zahtevnejšimi otroki (85,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 72,4 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja), kar je skladno z mnenjem slovenskih avtorjev (Kroflič 

idr, 2001), ki menijo, da je delo s predšolskimi otroki strokovno delo, ki se ga ne da v celoti 

predpisati ali izvajati po predpisanem receptu, kot tudi ne obstajajo univerzalne rešitve, ki bi 

veljale za vse otroke enako. Za kakovostno delo v vrtcu morajo strokovni delavci dobro 

poznati razvojne značilnosti otrok, razumeti načela, cilje in področje predšolske vzgoje, ki 

jih uresničujejo z različnimi metodami, pristopi in oblikami dela ter hkrati razumeti vrtec 

kot strokovno institucijo. 

 

Na osnovi Poročila letnega delavnega načrta Vrtca Ledina za šolsko leto 2016/17 smo 

pridobili podatke o izobraževalnih vsebinah (za to šolsko leto je bila izvedena tudi anketa 

med strokovnimi delavci Vrtca Ledina), na katerih so se strokovni delavci izobraževali in 

usposabljali. V šolskem letu 2016/17 je bila prednostna naloga vrtca utrjevanje vrednot iz 

projekta Etika v vzgoji in izobraževanju in vodenje otroka s spodbudo. Z namenom 
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nenehnega izpopolnjevanja na področju razumevanja otrokovega razvoja in njegovih 

individualnih značilnosti ter vedenja in učenja so se strokovni delavci Vrtca Ledina celo leto 

dodatno izobraževali in usposabljali. Za vse strokovne delavce vrtca so bila izvedena 

izobraževanja z naslednjimi vsebinami: delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki (Marko Juhant), 

Navajanje otrok na odgovornost (Marko Juhant), Motiviran vzgojitelj – motiviran otrok (dr. 

Matej Tušak) in Vloga družinske vzgoje in vrednot (Vlasta Nussdorfer). Poleg omenjenega 

izobraževanja in usposabljanja so se strokovni delavci Vrtca Ledina udeleževali 

izpopolnjevanj na področjih, ki so pomembna za vzgojno-izobraževalno delo z otroki v 

vrtcu. Izobraževanja in usposabljanja so bila naslednja: Plesna delavnica otrok z gibom 

(Slavi Martinovič), Izobraževalna delavnica o branju ( Mestna knjižnica Ljubljana), Izdelava 

igrač (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad), Ravnanje odraslih ob nezaželenem 

vedenju otroka (Marko Juhant), Kako otroka naučiti upravljati s čustvi (Mednarodni 

izobraževalni center), Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih procesih (Zavod 

za šolstvo republike Slovenije), Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami (Mladinski 

dom Jarše), Vrtec kot središče zagotavljanja kakovostnih programov (Zavod za šolstvo 

republike Slovenije), Formativno spremljanje otroka (Zavod za šolstvo republike Slovenije), 

Na otroka osredotočen kurikulum in podpora odraslega (Zavod za šolstvo republike 

Slovenije), Ugled in avtoriteta učitelja - vzgojitelja, (Inštitut za etiko in vrednote, Jože 

Trontelj), Otroci in agresivnost - nov in nevaren tabu (Familylab), Kako prebuditi otroka v 

sebi (Skupnost vrtcev Slovenije) idr.  

 

Po analizi izvedenih izobraževalnih vsebin strokovnih delavcev Vrtca Ledina nas je 

zanimalo še, koliko dni na leto so se strokovni delavci izobraževali in usposabljali, zato smo 

iz Poročil letnih delovnih načrtov v letih 2010–2016 povzeli število izvedenih izobraževalnih 

dni. Za šolsko leto 2016/17 pa smo podatke pridobili z anketo, kjer nas je zanimalo število 

izvedenih izobraževalnih dni v zadnjih 12 mesecih. Na podlagi zbranih podatkov smo 

naredili primerjavo povprečnega števila izobraževalnih dni med letoma 2010 in 2016 in v 

letu 2016/17 ter podatke prikazali v tabeli 17. 

 

Tabela 17: Povprečno število izvedenih izobraževalnih dni med letoma 2010 in 2017 

Šolsko leto 
Povprečno število izobraževalnih dni 

 

 

Skupaj 

 

Vzgojitelji Pomočniki vzgojitelja Skupaj 
2010/11 3,93 3,39 3,66 

2011/12 4,64 3,81 4,22 
2012/13 5,93 4,68 5,31 

2013/14 6,93 3,68 5,31 
2014/15 6,29 3,65 4,97 

2015/16 6,82 5,61 6,22 

2016/17 6,38 6,53 6,46 
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Iz podatkov je razvidno, da se število izobraževalnih dni pri anketiranih strokovnih delavcih 

Vrtca Ledina povečuje, saj je bilo leta 2010 povprečno število izobraževalnih dni 3,64, v 

letu 2017 pa 6,42, kar predstavlja skoraj 3 dni več na anketiranega strokovnega delavca. Leta 

2011 so se anketirani vzgojitelji predšolskih otrok povprečno izobraževali 3,93 dneva, v 

zadnjem letu pa 6,38 dneva. Anketirani pomočniki vzgojitelja pa so imeli povprečno 3,39 

izobraževalnega dneva v letu 2011 in 5,53 v letu 2017, kar predstavlja za več kot 2 dni v 

zadnjem letu kot v letu 2010. Iz podatkov je tudi razvidno, da so se anketirani pomočniki 

vzgojitelja zadnjih šest manj izobraževali kot anketirani vzgojitelji. Največja razlika v 

povprečnem številu izobraževalnih dni med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otrok in 

anketiranimi pomočniki vzgojitelja je vidna med letoma 2013 in 2015, ko so se anketirani 

pomočniki vzgojitelja skoraj za polovico manj udeleževali izobraževanj. Razloge lahko 

povežemo z njihovimi odgovori na zadnje raziskovalne vprašanje, kjer je več kot polovica 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja zapisala, da sta glavni oviri za neudeležbo na nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju, da izobraževanje sovpada z njihovim delovnim časom in 

obveznostmi v zasebnem življenju. Ne moremo pa mimo dejstva, da je osebni interes 

največji motivator za odločitev o udeležbi na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. 

 

Ugotoviti smo želeli, ali obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima 

vrednostima izobraževalnih dni, izvedenih v zadnjih dvanajstih mesecih, med anketiranimi 

vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina. Rezultati so prikazani v 

tabeli 18.  

 

Tabela 18: Testiranje povprečnega števila izobraževalnih dni zadnjih 12 mesecev med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina  

Delovno mesto N M Me SD 

1. Vzgojitelj predšolskih otrok 28 6,38 6,00 1,543 

2. Pomočnik vzgojitelja  29 6,53 5,00 6,67 

        Skupaj 57 6,46 6,00 4,836 

Legenda: N - numerus, M - povprečje, Me - mediana, SD - standardni odklon 

 

Rezultati v tabeli 18 kažejo, da so se anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina v zadnjih 12 

mesecih izobraževali več kot 6 dni (M = 6,46) na leto. Razlika med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok (M = 6,38) in anketiranimi pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina (M = 6,53) 

je izredno majhna, saj so se anketirani vzgojitelji povprečno izobraževali 6,38 dneva in 

anketirani pomočniki vzgojitelja 6,53 dneva. A kljub manjši razliki so rezultati Mann-

Whitneyjevega U testa pokazali statistično pomembno razliko med anketiranimi vzgojitelji 
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predšolskih otrok in anketiranimi pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede števila 

izobraževalnih dni (p = 0,039, p < 0,05), kar prikazuje tabela 19. 

 

Tabela 19: Testiranje razlik povprečnega števila izobraževalnih dni med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina v zadnjih 12 mesecih z Mann-Whitneyjevim U testom 

Oblike izobraževanj 
Mann-

Whitney U test 
p-vrednost 

1.  Število izobraževalnih dni 279,000 0,039 

 

Število izobraževalnih dni, ki so jih imeli strokovni delavci Vrtca Ledina, je v zadnjih dveh 

letih večje, kot jih opredeljuje 53. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (1994, 2017), ki pravi, da ima delavec pravico da 

stalnega strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja najmanj pet dni na leto. 

 

Rezultati raziskav o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju objavljeni v Beli knjigi 

(2011, str. 503) kažejo, da se strokovni delavci v Sloveniji udeležujejo izobraževanj v 

povprečju 5,2 dneva. Strokovni delavci Vrtca Ledina pa so slovensko povprečje 

izobraževalnih dni strokovnih delavcev presegli v letih 2012/13 (5,31 dneva), 2013/14 (5,31 

dneva), 2015/16 (6,22 dneva) in 2016/17 (6,46 dneva).  

 

Anketirani vzgojitelji predšolskih otrok Vrtca Ledina so se največ izobraževali in 

usposabljali v šolskem letu 2013/14, ko so izobraževanju namenili 6,93 dneva, in v šolskem 

letu 2015/16, ko so se izobraževali in usposabljali 6,82 dneva. Anketirani pomočniki 

vzgojitelja Vrtca Ledina pa so se največ izobraževali v letu 2016/17, ko so se povprečno 

izobraževali 6,53 dneva, in v letu 2015/16, ko so se izobraževali 5,61 dneva, kar je razvidno 

tudi v grafikonu 9.  
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Grafikon 9: Število izobraževalnih dni strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

 med letoma 2010 in 2017  

 

Eden od razlogov, da se je v zadnjih letih povečevalo število izobraževalnih dni, je bilo 

skupno načrtovanje izobraževanj in usposabljanj vodstva in strokovnih delavcev. Poleg tega 

je vodstvo novo pridobljena znanja z magistrskega študija prenašalo na strokovne delavce 

in jih motiviralo za udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih. V nova znanja, način 

organizacije dela, spodbujanje in motiviranje strokovnih delavcev za udeležbo na 

izobraževanju je bilo vloženega veliko načrtnega prizadevanja vodstva (poglobljeni letni 

razgovori s strokovnimi delavci so v zadnjih letih omogočali, da sta bila načrtovanje in izbira 

izobraževanj usklajena z izobraževalnimi potrebami strokovnih delavcev). Izrazito je opazna 

razlika pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja, ki so leta 2010/11 imeli povprečno 3,39 

izobraževalnega dneva, v letu 2016/17 pa 6,64 izobraževalnega dneva. Tako podatki kažejo, 

da se je pri anketiranih pomočnikih vzgojitelja število izobraževalnih dni skoraj podvojilo (s 

3,39 dneva na 6,64 dneva). Podatki naše raziskave so skladni z mnenjem T. Devjak (2012), 

ki profesionalni razvoj strokovnih delavcev pojmuje kot vseživljenjski proces, kjer se ti med 

svojo poklicno potjo z nenehnim izobraževanjem, usposabljanjem in s samoizobraževanjem 

profesionalno razvijajo. Več kot tri petine anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

(63,1 %) profesionalni razvoj razume kot pridobivanje in vnašanje novih znanj za uspešno 

delo in večanje kompetenc. 

 

Rezultati iz Poročil letnih delavnih načrtov Vrtca Ledina (tabela 16) so nam pokazali 

izobraževalne vsebine, ki so se jih strokovni delavci udeleževali v zadnjih šestih letih, nas 
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pa je zanimalo še, katere vsebine programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja bi 

za svoj profesionalni razvoj strokovni delavci Vrtca Ledina še potrebovali. Podatki, 

pridobljeni v anketi, so prikazani v tabeli 20. 

 

Tabela 20: Vsebine izobraževanj, ki bi jih anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina 

potrebovali za svoj profesionalni razvoj 

Potrebne vsebine 

nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja 

Delavno mesto 

Vzgojitelj 
Pomočnik 

vzgojitelja 
Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Izobraževanje kurikularnih področij 6 21,4 8 27,6 14 24,6 

2. 
Delavnice za obogatitev kurikularnih 

področij 9 32,1 12 41,4 21 36,8 

3. Spremljanje otrokovega razvoja 16 57,1 24 82,8 40 70,2 

4. Delo z otroki, katerih materni jezik ni 

slovenščina 9 32,1 8 27,6 17 29,8 

5. Delo z otroki s posebnimi potrebami 23 82,1 15 51,7 38 66,7 

6. Delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki 24 85,7 27 93,1 51 89,5 

7. Delo z nadarjenimi otroki 17 60,7 12 41,4 29 50,9 

8. Sodelovanje s starši 13 46,4 14 48,3 27 47,4 

9. Komunikacijske veščine 12 42,9 17 58,6 29 50,9 

10. Učenje tujega jezika 7 25,0 7 24,1 14 24,6 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da več kot štiri petine anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok Vrtca Ledina (85,7 %) in še nekaj več anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca 

Ledina (93,1 %) potrebuje dodatna izobraževanja in usposabljanja iz vsebine delo z vzgojno 

zahtevnejšimi otroki. Izobraževanj s področja vsebin dela z otroki s posebnimi potrebami11 

bi potrebovalo več kot štiri petine anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (82,1 %) in več 

kot polovica anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina (51,7 %), sledi izobraževanje 

s področja spremljanja otrokovega razvoja (57,1 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok 82,8 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Rezultati ankete kažejo, da tako 

anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (21,4 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja 

(27,6 %) najmanj potrebujejo izobraževanje s kurikularnih področij, saj so se v preteklih 

letih pogostejše udeleževali te vsebine tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (60,7 %) 

kot anketirani pomočniki vzgojitelja (55,9 %), in učenja tujih jezikov (25,0 % anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok, 24,1% anketiranih pomočnikov vzgojitelja).  

 

                                                 
11 Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma 

otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 

vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

– 1 (2011). 
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Rezultati raziskave kažejo, da tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (85,7 %) kot 

anketirani pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina (93,1 %) potrebujejo dodatna izobraževanja 

in usposabljanja iz vsebine delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki. Podatki naše raziskave o 

izvedenih vsebinah v šestletnem obdobju kažejo, da so se izobraževanj na to vsebino 

strokovni delavci že udeleževali, in sicer 85,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok 

in 72,4 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja. Tudi pri vsebini delo z otroki s posebnimi 

potrebami tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (82,1 %) kot anketirani pomočniki 

vzgojitelja (51,7 %) še potrebujejo dodatno izobraževanje in usposabljanje, čeprav so se v 

preteklih obdobjih teh izobraževalnih vsebin že udeleževali (53,6 % anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok, 45,2 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Kot navaja J. Erčulj (2011b), 

so potrebo po dodatnem znanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in vzgojno 

zahtevnejšimi otroki izrazili tudi strokovni delavci, ki so bili vključeni v izobraževanje Šola 

za ravnatelje, kar je razumljivo, saj to področje potrebuje specialno pedagoška znanja, ki pa 

jih vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja nimajo, saj jih v programih rednega 

izobraževanja ni, ker so te vsebine obravnavane kot specialistični študij. Potreba vsebin 

dodatnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev Vrtca Ledina je razvidna v 

grafikonu 10. 

 

 

Grafikon 10: Vsebine izobraževanj, ki bi jih v prihodnje za svoj profesionalni razvoj 

potrebovali strokovni delavci Vrtca Ledina 
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Kot je razvidno iz grafikona 10, več kot tri petine vzgojiteljev predšolskih otrok (60,7 %) in 

dve petine pomočnikov vzgojitelja (41,4 %) potrebuje izobraževanje z vsebino delo z 

nadarjeni otroki ter vsebino spremljanje otrokovega razvoja, kjer potrebuje dodatno 

izobraževanje in usposabljanje več kot štiri petine pomočnikov vzgojitelja (82,8 %) in 

nekoliko manj vzgojiteljev predšolskih otrok (57,1 %). Podatki naše raziskave podpirajo 

mnenja slovenskih avtoric (Marentič Požarnik, 1993; Devjak in Polak, 2007; Vonta 2009), 

ki menijo, da je vloga strokovnega delavca v izobraževalnem procesu otrok v današnjem 

času vse bolj zahtevna in tudi spremenjena. Novo nastale okoliščine od strokovnega delavca 

zahteva potrebo po novih znanjih predvsem zaradi novih spoznanj na področju oblik in 

metod dela, učenja, novih strategij dela, novih spoznanj o razvoju možganov, večja 

raznolikost otrok (vzgojno zahtevnejši otroci, otroci s posebnimi potrebami, multikulturnost) 

in razvoj komunikacijske tehnologije in širša dostopnost do informacij. 

 

Zanimala nas je primerjava že izvedenih vsebin izobraževanj (zadnjih šestih let) in vsebin, 

ki jih anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina še potrebujejo v profesionalnem 

izobraževanju in usposabljanju, zato smo podatke med seboj primerjali in ugotovili, da tako 

večina anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (85,7 %) kot pomočnikov vzgojiteljev 

(93,1 %) potrebuje izobraževalne vsebine s področja dela z vzgojno zahtevnejšimi otroki, 

čeprav so se izobraževanj na to vsebino v preteklosti že udeleževali. Zanimiv je podatek 

raziskave, da je delež anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (85,7 %), ki potrebujejo 

izobraževanje in usposabljanje na tem področju, popolnoma enak deležu anketiranih 

vzgojiteljev, ki se je izobraževanj na to vsebino že udeležilo (85,7 %), pri anketiranih 

pomočnikih vzgojitelja (93,1 %) pa je delež sedaj za 21 odstotkov višji, čeprav se je 

izobraževanj z vsebino delo z vzgojno zahtevnejši otroki že udeležilo 72,4 % anketiranih 

pomočnikov vzgojitelja. Izvedene vsebine izobraževanj, ki so vključevale to vsebino so bile: 

Delo z vedenjsko zahtevnejšimi otroki, Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

procesih, Tanka črta odgovornosti, Uspešnejše poučevanje in delo z vedenjsko težavnimi 

otroki, Dva obraza enega sveta, Čustvene reakcije otrok v predšolskem obdobju, Navajanje 

otrok na odgovornost, Ravnanje odraslih ob nezaželenem vedenju otroka, Otroci in 

agresivnost - nov in nevaren tabu idr. 

 

Potrebo po dodatnem izobraževanju strokovnih delavcev Vrtca Ledina z vsebino delo z 

otroki s posebnimi potrebami, so izrazili tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok 

(82,1 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (51,7 %). Izobraževanj z vsebino delo z otroki 
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s posebnimi potrebami se je v preteklih letih že udeležila več kot polovica anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok (53,6 %) kot tudi anketiranih pomočnikov vzgojitelja 

(45,2 %). Vsebine izobraževanj, ki so se jih strokovni delavci že udeležili, so bile: 

Oblikovanje vzpodbudnega učnega okolja, Glasovne motnje otrok in preventiva, Otrok in 

mladostnik z avtističnimi motnjami, Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih 

procesih, Kako otroka naučiti upravljati s čustvi, Uporaba informacijske tehnologije pri 

neposrednem delu z otroki, To sem jaz, vzgojitelj, ali jaz z drugimi idr. 

 

Izobraževanja z vsebino spremljanje otrokovega razvoja potrebujejo tako anketirani 

vzgojitelji predšolskih otrok (57,1 %), kot pomočniki vzgojiteljev (82,8 %), čeprav so se 

izobraževanj na to vsebino v manjšem deležu že udeleževali tako anketirani vzgojitelji 

predšolskih otrok (39,3 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (37,9 %). Anketirani 

strokovni delavci Vrtca Ledina so se že udeležili izobraževanj z naslednjimi vsebinami: 

Razvojne značilnosti predšolskega otroka, Navajanje otrok na odgovornost, Zgodnje učenje 

na področju likovne umetnosti s poudarkom na moderni umetnosti, Motiviran vzgojitelj - 

motiviran otrok, Navajanje otrok na odgovornost, Vrtec kot središče zagotavljanja 

kakovostnih programov, Formativno spremljanje otroka, Kako prebuditi otroka v sebi idr. 

Vse omenjene vsebine so zelo specifične in vezane na otrokov razvoj, ki pa je popolnoma 

individualen in specifičen glede na dispozicije, s katerimi vstopa otrok v vrtec. Zato je 

razumljivo, da znanja za delo z otroki ni nikoli dovolj, posebno če izhajamo iz dejstva, da 

mora vzgojitelj predšolskih otrok svoje delo načrtovati in izvajati delo tako, da bo poleg 

socializacije otrok, z igro, pri vsakem otroku razvijal vse njegove potenciale ali zmanjševal 

primanjkljaje, ki jih ima otrok na posameznem področju. 

 

Najmanj pa anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina, tako anketirani vzgojitelji predšolskih 

otrok (21,4 %) kot tudi anketirani pomočniki vzgojitelja (27,6 %) potrebujejo znanje s 

kurikularnih področij, kar bi bilo razumljivo glede na to, da so se v preteklih letih na 

kurikularnih področjih že izobraževali (60,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 

55,9 % anketiranih pomočniki vzgojiteljev) ter delavnic za obogatitev kurikularnih področij, 

na katerih so se izobraževali tako anketirani vzgojitelji (92,9 %) kot anketirani pomočniki 

vzgojitelja (79,3 %). Udeleževali so se izobraževanj na temo: Otroško zborovska šola, 

Gledališke delavnice, Izvajanje glasbe z izvirnimi instrumenti, Izdelki iz papirja, Plesna 

pedagogika v vrtcu in šoli, Plesna delavnica otrok z gibom, Gledališke delavnice, Razvijanje 

otrokovih kompetenc skozi likovno umetnost, Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, 
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Slovenski jezik v vrtcu in šoli, Izobraževalna delavnica o branju, Gozdna pedagogika, 

Izdelava igrač, Izdelki iz papirja idr. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in anketiranimi pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede izbire vsebin, ki 

bi jih v prihodnje še potrebovali za svoje delo in dvig njihove profesionalnosti, zato smo 

podatke preverili s Kullbackovim 2 I preizkusom (tabela 21). 

 

Tabela 21: Testiranje razlik željenih vsebin profesionalnega razvoja s Kullbackovim 2 I 

preizkusom 

Vsebine 

Vrednost 

Kullbackovega 

2 I preizkusa 

p-vrednost 

1. Izobraževanje kurikularnih področij 0,292 0,589 

2. Delavnice za obogatitev kurikularnih področij 0,524 0,469 

3. Spremljanje otrokovega razvoja 4,563 0,033 

4. Delo z otroki, katerih materni jezik ni slovenščina 0,141 0,707 

5. Delo z otroki s posebnimi potrebami 6,118 0,013 

6. Delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki 0,839 0,360 

7. Delo z nadarjenimi otroki 2,631 0,105 

8. Sodelovanje s starši 0,020 0,889 

9. Komunikacijske veščine 1,422 0,233 

10. Učenje tujega jezika 0,006 0,940 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otok 

in anketiranimi pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina pri izbiri vsebini s področja spremljanja 

otrokovega razvoja (p = 0,033, p < 0,05) in vsebin s področja dela s otroki s posebnimi 

potrebami (p = 0,013, p < 0,05).  

 

Hipotezo H 7 lahko potrdimo, saj so rezultati raziskave pokazali, da večina anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok (82,1 %) in več kot polovica anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja (51,7 %) potrebuje izobraževanje in usposabljanje za delo z otroki s posebnimi 

potrebami.  

 

Strokovni delavci Vrtca Ledina se zavedajo, da odgovornost za profesionalni razvoj 

strokovnih delavcev ni le v pristojnosti države, ravnatelja ali vrtca, temveč gre za 

profesionalno odgovornost posameznika, ki je dolžan svoj čas nameniti izobraževanju in 

usposabljanju, se učiti, uvajati spremembe v svoje delo in to delo opravljati vestno in 

kakovostno ter s tem zagotavljati najboljše možne storitve (Devjak in Berčnik, 2010; Erčulj, 

2011a). 
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8.8 Ovire, ki pomembno vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev Vrtca Ledina 

 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju (RV 8) nas je zanimalo, katere so najpogostejše ovire, 

ki po mnenju strokovnih delavcev Vrtca Ledina vplivajo na (ne)izbiro udeležbe oziroma na 

nemotiviranost za sodelovanje na izobraževanjih z namenom razvijanja profesionalnosti. V 

ta namen smo postavili hipotezo H 8: Najpogostejše ovire, ki po mnenju strokovnih delavcev 

Vrtca Ledina vplivajo na (ne)izbiro udeležbe na dodatnih strokovnih izobraževanjih in 

usposabljanjih, so delovni čas, pomanjkanje ustreznih vsebin izobraževanja in kompetentnih 

izvajalcev izobraževanja. Anketno vprašanje je bilo polodprtega tipa. V vprašalniku so 

anketiranci izbirali pet trditev. V kolikor v anketnem vprašanju po mnenju anketirancev ni 

bilo navedene ustrezne ovire, ki vpliva na (ne)udeležbo oziroma (ne)motiviranost v 

programu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, so lahko navedli svojo. Rezultati so 

navedeni v tabeli 22. 

 

Tabela 22: Ovire za (ne)udeležbo na izobraževanju  

Ovire 

Delavno mesto 

Vzgojitelj 
Pomočnik 

vzgojitelja 
Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Sovpada z mojim delovnim časom 10 35,7 16 55,2 26 45,6 

2. Sovpada z mojimi obveznostmi v 

zasebnem življenju 6 21,4 19 65,5 25 43,9 

3. Preutrujenost in poklicna izgorelost 3 10,7 9 31,0 12 21,1 

4. Nespodbudno vodstvo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5. Previsoka cena izobraževanja 8 28,6 14 48,3 22 38,6 

6. Ne potrebujem dodatnega 

izobraževanja/izpopolnjevanja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7. Kmalu grem v pokoj 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8. Na voljo ni ustreznih vsebin 3 10,7 9 31,0 12 21,1 

9. Na voljo ni ustreznega izvajalca 6 21,4 8 27,6 14 24,6 

10. Omejeno število dni izobraževanja 10 35,7 10 34,5 20 35,1 

11. Ne potrebujem izobraževanja, ker ne 

morem več napredovati 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Kot je razvidno iz tabele 22, tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (35,7 %) kot 

anketirani pomočniki vzgojitelja (55,2 %) vidijo kot glavno oviro za neudeležbo na 

izobraževanju za razvijanje njihove profesionalnosti v tem, da izobraževanje oziroma 

nadaljnje usposabljanje sovpada z njihovim delovnim časom. Kot oviro vidijo anketirani 

vzgojitelji predšolskih otrok (35,7 %) tako kot anketirani pomočniki vzgojitelja (34,5 %) 

omejeno število dni izobraževanja, sledi ovira previsoka cena izobraževanja, ki jo 

prepoznavajo tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (28,6 %), še bolj pa anketirani 
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pomočniki vzgojitelja (48,3 %). Tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok (21,4 %) kot 

anketirani pomočniki vzgojitelja (65,5 %) kot oviro vidijo, da izobraževanje sovpada z 

njihovimi družinskimi obveznostmi. Kot manj pomembno oviro pa vidijo tako anketirani 

vzgojitelji predšolskih otrok (10,7 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja, da na voljo ni 

ustreznih vsebin in tudi ni ustreznih izvajalcev, kar menijo tako anketirani vzgojitelji 

(21,4 %) kot anketirani pomočniki vzgojitelja (27,6 %). To je razvidno tudi iz grafikona 11. 

 

 

Grafikon 11: Ovire za neudeležbo oziroma (ne)motiviranost strokovnih delavcev Vrtca 

Ledina na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih 

 

Kot popolnoma nepomembne ovire vidijo tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok kot 

anketirani pomočniki vzgojitelja »nespodbudno vodstvo«, »kmalu grem v pokoj« in »ne 

potrebujem izobraževanja«, »ker ne morem več napredovati«, saj teh ovir ni izbral nihče 

izmed vseh anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina.  

 

Pri tem vprašanju pa so tako anketirani vzgojitelji predšolskih otrok kot anketirani 

pomočniki vzgojitelja še navedli: 10 (28,6 %) anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 

6 (20,7 %) anketiranih pomočnikov vzgojitelja je zapisalo, da so izbrali le dve oviri, saj 

ostalo zanje ne velja, 14 (50 %) anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 8 (27,6 %) 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja je zapisalo, da zanje ni ovir, saj se udeležujejo 

izobraževanj, 3 (10,3 %) anketirani pomočniki vzgojitelja so navedli kot oviro bolezen in 2 

(6,9 %) anketirana pomočnika vzgojitelja kot oviro predavateljevo odpoved izobraževanj. 
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Preverili smo še, ali obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in anketiranimi pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina glede ovir za 

neudeležbo na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, zato smo podatke preverili s 

Kullbackovim 2 I preizkusom (tabela 23). 

 

Tabela 23: Testiranje razlik med ovirami za neudeležbo na izobraževanju med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja Vrtca Ledina 

Ovire 

Vrednost 

Kullbackovega 

2 I preizkusa 

p-vrednost 

1. Sovpada z mojim delovnim časom 2,190 0,139 

2. Sovpada z mojimi obveznostmi v zasebnem življenju 11,698 0,001 

3. Preutrujenost in poklicna izgorelost 3,679 0,055 

4. Nespodbudno vodstvo 0,000 0,000 

5. Previsoka cena izobraževanja 2,356 0,125 

6. Ne potrebujem dodatnega izobraževanja/izpopolnjevanja 0,000 0,000 

7. Kmalu grem v pokoj 0,000 0,000 

8. Na voljo ni ustreznih vsebin 3,679 0,055 

9. Na voljo ni ustreznega izvajalca 0,292 0,589 

10. Omejeno število dni izobraževanja 0,009 0,922 

11. Ne potrebujem izobraževanja, ker ne morem več napredovati 0,000 0,000 

 

Statistično pomembne razlike so se pokazale med anketiranimi vzgojitelji predšolskih otok 

in anketiranimi pomočniki vzgojitelja pri izbiri ovire, da izobraževanje sovpada z njihovimi 

obveznostmi v zasebnem življenju (p = 0,001, p < 0,05). Hipotezo H 8 lahko le delno 

potrdimo, saj je delovni čas kot oviro prepoznalo 45,6 % anketiranih strokovnih delavcev 

(35,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 55,2 % anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja), oviro pomanjkanje ustreznih vsebin je navedla le desetina oz. 21,1 % 

anketiranih strokovnih delavcev (10,7 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 31 % 

anketiranih pomočnikov vzgojitelja), oviro pomanjkanje kompetentnih izvajalcev 

izobraževanja pa je navedla le ena petina oz. 24,6 % anketiranih strokovnih delavcev (2,4 % 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 27,6 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). 

 

Rezultati naše ankete potrjujejo mnenja, ki so jih zapisali anketirani strokovni delavci Vrtca 

Ledina: 28,6 % anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 20,7 % anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja je zapisalo, da so izbrali le dve oviri, saj ostalo zanje ne velja, 50 % anketiranih 

vzgojiteljev predšolskih otrok in 27,6 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja je zapisalo, da 

zanje ni ovir, saj se izobraževanj udeležujejo; anketirani vzgojitelji predšolskih otrok so se 

povprečno izobraževali 6,38 dneva in anketirani pomočniki vzgojitelja 6,53 dneva. 
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9 SKLEP 

 

V življenju se vsakodnevno soočamo s spremembami, ki nam prinašajo nove izzive. Te 

posebno občutijo pedagoški delavci na področju vzgoje in izobraževanja (kamor sodijo tudi 

vrtci). Zahteve staršev, okolja in ustanovitelja se kažejo v željah uresničevanja visokih 

standardov dela v vrtcu ter strokovno in kakovostno opremljenih strokovnih delavcev. 

Zaradi omenjenih dejavnikov in specifičnega pedagoškega dela so strokovni delavci v vrtcu 

postavljeni pred različne učne situacije, ki od jih zahtevajo nova znanja. Te lahko pridobijo 

s stalnim profesionalnim razvojem, ki jim omogoča tudi pridobitev novih veščin in 

kompetenc, kar pa predstavlja pogoj za nadaljnji posameznikov razvoj, dvig kakovosti dela 

in razvoj samega vrtca.  

 

Vrtec je učeča se organizacija, kjer se profesionalni razvoj zaposlenih prepoznava kot 

sredstvo za dvig kakovosti dela. Profesionalno in kakovostno delo v vrtcu je predpisano tudi 

v nacionalni zakonodaji s področja predšolske vzgoje oziroma vzgoje in izobraževanja v 

celoti. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je v Sloveniji urejeno z različnimi 

zakonskimi in podzakonskimi akti, ki vplivajo na njegovo dostopnost, kot so Zakon o javnih 

uslužbencih (2007), Zakon o delovnih razmerjih (2013), Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (2007), Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja 

(1994), Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev (2004), 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002). Predšolska 

vzgoja v vrtcih je specifična z vidika delovanja institucije, organizacije, vpetosti vrtca v 

okolje, podpore družinam pri vzgoji otrok in tudi z vidika ciljev in vsebin - vse to od 

zaposlenih zahteva neprestano prilagajanje nastalim okoliščinam in iskanju novih rešitev, ki 

so v korist otrok, zaposlenih, staršev in drugih.  

 

Pomembno vlogo pri profesionalnem razvoju strokovnih delavcev vrtca imajo različni 

dejavniki in nedvomno je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje eden od 

najpomembnejših. Strokovni delavec vrtca kot posameznik na svojem delovnem mestu za 

uspešno in kakovostno delo potrebuje vse več novega znanja, znanje, ki je posodobljeno, 

potrebuje nove kompetence, zavedanje o pestrosti svoje poklicne vloge in dela glede na 

okoliščine, čas in ciljne skupine, katerih del je ali s katerimi je v interakciji svojega 

kakovostnega delovanja. Ko govorimo o procesu profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, ne moremo mimo vloge ravnatelja. Ravnatelj mora biti 
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motivator in vzornik strokovnim delavcem ter mora poskrbeti za zagotavljanje in ustvarjanju 

pogojev za njihov profesionalni razvoj, kakovostno delo predstavlja kot vrednoto in skrbi za 

dobro klimo v vrtcu. Odgovornost za profesionalni razvoj posameznika ni samo odgovornost 

države ali ravnatelja, temveč gre tudi za profesionalno odgovornost posameznika, ki je 

dolžan nenehno izboljševati svoje delo in tako zagotavljati najboljše možne storitve. 

Profesionalni razvoj lahko razumemo kot proces, v katerem dosežemo uravnoteženost v 

uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti. Pri tem moramo upoštevati dejavnike, ki 

profesionalni razvoj posameznika omogočajo, ga spodbujajo ali pa ovirajo. 

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti poglede strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja z namenom profesionalnega razvoja, dviga 

profesionalizma in prepoznavanja potrebnih vsebin ter oblik nadaljnjih usposabljanj in 

izobraževanj za dvig kakovosti njihovega dela. Z raziskavo in analizo Letnih delovnih 

poročil Vrtca Ledina od leta 2010 do 2017 smo želeli ugotoviti, kako strokovni delavci Vrtca 

Ledina razumejo svoj profesionalni razvoj, kaj jih motivira za nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje, katere oblike ter vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so 

strokovni delavci najpogosteje uporabljali, katere vsebine in nova znanja so pridobivali, 

katere ovire so jim stale na poti, kolikšno je bilo število izobraževalnih dni na leto, katere 

vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja bi potrebovali v prihodnje za dvig ravni 

kakovosti svojega dela.  

 

Raziskava je pokazala, da anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina (63,2 %) profesionalni 

razvoj najpogosteje razumejo kot pridobivanje in vnašanje novega znanja za uspešno delo 

ter večanje kompetenc, ravno tako več kot polovica anketiranih strokovnih delavcev 

(59,6 %) profesionalni razvoj povezuje z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem ter 

osebnostjo rastjo, kar je navedlo 47,4 % anketiranih strokovnih delavcev. Strokovni delavci 

Vrtca Ledina profesionalni razvoj pojmujejo kot vseživljenjski proces in z udeležbo na 

raznih oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja se profesionalno razvijajo po 

formalni in neformalni poti - med svojo poklicno potjo z nenehnim izobraževanjem in 

usposabljanjem ter s samoizobraževanjem.  

 

Zanimalo nas je tudi, kateri dejavniki profesionalnega razvoja po mnenju strokovnih 

delavcev Vrtca Ledina najbolj vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Rezultati naše 

raziskave so pokazali, da po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok Vrtca Ledina 
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najbolj vplivajo na njihov profesionalni razvoj naslednji dejavniki: osebni interes (M = 4,93), 

možnost udeležbe na izobraževanju (M = 4,86), klima v vrtcu (M = 4,79) ter svetovanje in 

podpora vodstva (M = 4,63). Po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina 

pa so dejavniki, ki najbolj pomembno vplivajo na njihov profesionalni razvoj: osebni interes 

(M = 4,86), delovni pogoji (M = 4,66), svetovanje in podpora vodstva (M = 4,62) ter možnost 

udeležbe na izobraževanju (M = 4,59). Rezultati med mnenji anketiranih vzgojiteljev 

predšolskih otrok in pomočnikov vzgojitelja pa so pokazali statistično pomembne razlike 

med povprečnima vrednostima pri dejavnikih, kot so: klima v vrtcu (p = 0,031, p < 0,05), 

možnost udeležbe na izobraževanju (p = 0,041, p < 0,05) in finančna sredstva vrtca 

(p = 0,051, p < 0,05).  

 

V raziskavi smo tudi ugotavljali, kaj strokovne delavce Vrtca Ledina najbolj motivira za 

udeležbo na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih. Ugotovitve kažejo, da sta 

najpomembnejša motiva za udeležbo anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok in 

pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja osebni interes za pridobitev novega znanja (anketirani vzgojitelji predšolskih 

otrok M = 4,9; anketirani pomočniki vzgojitelja M = 4,86) ter vnašanje novosti v delo 

(anketirani vzgojitelji predšolskih otrok M = 4,93, anketirani pomočniki vzgojitelja 

M = 4,79). Manjša razlika se je pri anketirancih Vrtca Ledina pokazala pri motivu 

napredovanje v plačni razred ali naziv, kjer je ta motiv izbralo več anketiranih pomočnikov 

vzgojitelja (24,1 %) kot anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (7,1 %), kar je glede na 

finančne razlike med njihovimi dohodki razumljivo. 

 

Rezultati naše raziskave so skladni z mnenjem M. Zavašnik Arčnik (2015), ki meni, da je 

del profesionalnega razvoja osebno zavedanje o pomembnosti učenja, kar je tudi pogoj za 

razvoj posameznika in za odlično delovanje vrtca. Pomembnost učenja avtorica povezuje 

tudi z učenjem otrok, učenjem strokovnih delavcev, učenjem zavoda kot sistema in tudi 

vodstva. Strokovni delavci za kvalitetno poučevanje in opravljanje svojega dela potrebujejo 

znanje, ustrezne spretnosti in lastnosti, posebno če želijo, da je učenje otrok najpomembnejši 

rezultat vseh udeleženih v procesu izobraževanja. Nadalje smo ugotavljali, katerih oblik 

izobraževanja na programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja z namenom 

razvijanja profesionalne rasti so se anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina najpogosteje 

udeleževali v preteklih letih in katerih v zadnjih 12 mesecih. Rezultati raziskave so pokazali, 

da je večina anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina v zadnjem letu kot najpogostejšo 
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obliko izobraževanja navedla aktive s strokovno vsebino (87,7 %), seminarje (78,9 %) in 

strokovna interna srečanja (73,7 %). Tudi v analiziranem šestletnem obdobju so anketirani 

strokovni delavci (94,9 % anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja) najpogosteje 

izbirali strokovna interna srečanja in aktive s strokovno vsebino. Obe navedeni obliki 

utrjujeta sodelovalno učenje, za katerega T. Devjak in A. Polak (2007) menita, da so 

učitelji/vzgojitelji drug drugemu najboljši učitelji, saj razumejo zahtevnost in specifičnost 

dela ter poznajo svoje potrebe. 

 

Rezultati naše raziskave so tudi pokazali, da po mnenju anketiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok Vrtca Ledina na njihovo nadaljnje kakovostno delo najbolj vpliva študij strokovne 

literature (M = 4,64), sledijo seminarji z delavnicami (M = 4,57) in aktivi s strokovno 

vsebino. Po mnenju anketiranih pomočnikov vzgojitelja Vrtca Ledina pa na kakovost dela 

najbolj vplivajo seminarji z delavnicami (M = 4,76), sledijo seminarji (M = 4,62) in aktivi s 

strokovno vsebino (M = 4,52). Na kakovostno delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina najbolj 

vplivajo naslednji dejavniki profesionalnega razvoja: vključevanje praktičnih primerov 

(91,2 % anketiranih strokovnih delavcev), možnost uporabe novih znanj in idej za delo 

(78,9 % anketiranih strokovnih delavcev) in nadgradnja novih znanj (73,7 % anketiranih 

strokovnih delavcev). Z analizo dokumentov vrtca smo tudi ugotovili, katerih izobraževanj 

so se anketirani strokovni delavci udeleževali od 2010 do 2016 in ugotovili, da so se 

anketirani strokovni delavci največkrat udeleževali izobraževanj in usposabljanj s področja 

delavnice za obogatitev kurikularnih področij (83,1 %) in dela z vzgojno zahtevnejšimi 

otroki (76,3 %). V prihodnjem obdobju pa bi na izobraževanjih in usposabljanjih najbolj 

potrebovali vsebine za delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki (89,5 % anketiranih strokovnih 

delavcev), spremljanje otrokovega razvoja (70,2 % anketiranih strokovnih delavcev) in delo 

z otroki s posebnimi potrebami (66,7 % anketiranih strokovnih delavcev). Tako kot 

anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina o potrebah po dodatnem znanju strokovnih 

delavcev pri delu z otroki s posebnimi potrebami in delu z vzgojno zahtevnejšimi otroki tudi 

T. Devjak in A. Polak (2007) ter J. Erčulj (2011b) na podlagi raziskav navajajo potrebo 

strokovnih delavcev po dodatnem znanju enake vsebine. Eden od anketiranih strokovnih 

delavcev v naši raziskavi je navedel: »Profesionalni razvoj mi pomeni vseživljenjsko 

strokovno učenje, preko različnih oblik izobraževanj, branja strokovne literature in 

vsakodnevnih izkušenj v praksi.« 
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Preverili smo tudi, koliko dni anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina povprečno namenijo 

izobraževanju in usposabljanju. Rezultati raziskav o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju v Sloveniji kažejo, da se strokovni delavci udeležujejo izobraževanj v 

povprečju 5,2 dneva (Bela knjiga, 2011, str. 503). Podatki naše raziskave pa kažejo, da so 

anketirani strokovni delavci Vrtca Ledina slovensko povprečje izobraževalnih dni 

strokovnih delavcev presegli v letih 2012/13 (5,31 dneva), 2013/14 (5,31 dneva), 2015/16 

(6,22 dneva) in 2016/17 (6,46 dneva). Kot oviro za neudeležbo oziroma nemotiviranost za 

nadaljnje izobraževanje in usposabljanj so anketirani strokovni delavci navedli, da sovpada 

z njihovim delovnim časom (45,6 %). To oviro povezujejo s tem, da bi se določenega 

izobraževanja rado udeležilo istočasno večje število strokovnih delavcev, kar pa 

organizacijsko ni možno izpeljati. Kot naslednjo oviro so anketirani strokovni delavci 

(43,9 %) navedli, da sovpada z njihovimi obveznostmi v zasebnem življenju (21,4 % 

anketiranih vzgojiteljev predšolskih otrok, 65,5 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja). Pri 

tej oviri so se pojavile tudi statistično pomembne razlike med anketiranimi vzgojitelji 

predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja.  

 

Z opravljeno raziskavo pridobivamo poglede in razumevanje strokovnih delavcev o 

njihovem profesionalnem razvoju, oblikah in dejavnikih, ki vplivajo na kvalitetno njihovega 

dela in dvig profesionalizma, o vsebinah že izvedenih izobraževanj in potrebah po 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter o številu izobraževalnih dni. Zbrani podatki 

nudijo posameznemu vrtcu možnost primerjave, drugim vzgojno-izobraževalnim 

institucijam in vodstvenim delavcem pa omogočajo pridobitev novih izobraževalnih vsebin 

ali razumevanje pogledov strokovnih delavcev na profesionalni razvoj. Strokovni delavci 

drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov pa lahko prepoznajo ali primerjajo svoj 

profesionalni razvoj z mnenji in rezultati anketiranih strokovnih delavcev Vrtca Ledina.  

S pomočjo teoretičnih izhodišč, rezultatov raziskave in analizo dokumentov Vrtca Ledina 

smo pripravili naslednje smernice za dvig profesionalnega razvoja strokovnih delavcev:  

 Zaposlenim predstaviti ugotovitve raziskave ter izpostaviti področja profesionalnega 

razvoja, ki so za delovanje Vrtca Ledina in zaposlene pomembna ter zelo pomembno 

vplivajo na delo z otroki. 

 Predlagati oblikovanje skupine, ki bo v skladu z ugotovitvami naredila triletni strateški 

načrt profesionalnega razvoja, ki bo usklajen s cilji vrtca in cilji posameznika, in ob 
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tem spodbujati sodelujoče v skupini k izražanju različnih pogledov in stališč glede na 

pridobljene rezultate; temeljno vodilo oz. vrednota bo zaupanje. 

 Na letnih razgovorih uskladiti mnenja glede profesionalnega razvoja posameznika in 

izobraževalnih vsebin, ki jih je potrebno konec šolskega leta ponovno preveriti in 

obnoviti. 

 Zavzemati se za ohranjanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa v povezavi z 

nadgradnjo strokovnega in profesionalnega razvoja. 

 Zaposlenim predstaviti teoretična izhodišča o pomenu mentorstva.  

 Za strokovne delavce organizirati okroglo mizo na temo mentorstvo. 

 Predlagati oblikovanje skupine (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja) za pripravo 

načrta dela: delo s študenti, delo s pripravniki, delo z novinci (z upoštevanjem primerov 

dobrih praks); vse smernice strokovni delavci predstavijo kolektivu, kjer se po 

izmenjavi mnenj naredijo končni načrti dela. 

 Omogočiti strokovnim delavcem organizacijo strokovnih aktivov za pomočnike 

vzgojitelja s temami, ki jih bodo predlagali sami, sklicevali in vodili sami. Vodstvo 

predstavlja le strokovno, teoretično in organizacijsko podporo. 

 Organizirati okroglo mizo za strokovne delavce in starše. Vsebinsko se bo dotikala 

problematike vzgojnih dilem in njihovega reševanja. 

 Pri strokovnih delavcih preveriti razumevanje pojmov samorefleksija, refleksija in 

aktivno učenje ter o njih razpravljati na strokovnih aktivih. 

 Strokovnim delavcem ponuditi izobraževanja in usposabljanja s področja spremljanja 

otrokovega razvoja (porfolio, vodenje pogovora z otroki, opazovanja). 

 Organizirati okrogle mize s starši, strokovnimi delavci in z zunanjimi strokovnjaki za 

obravnavo vzgojno socialnih težav pri otrocih. 

 V vrtec povabiti strokovnjake s področja dela otrok s posebnimi potrebami, dela z 

vzgojno zahtevnejšimi otroki in otrokovega razvoja.  

 Poiskati oblike izobraževanj in usposabljanj, ki strokovnim delavcem omogočajo 

razvijanje pisnega izražanja. Ponuditi ga tistim strokovnim delavcem, ki želijo razviti 

ali nadgraditi znanja na področju pisanja primerov dobre prakse in strokovnih 

prispevkov. 

 Spodbujati in podpirati strokovne delavce k pisanju primerov dobre prakse. 

 Spodbujati strokovne delavce k ustvarjanju dobre klime in sodelovalne kulture. 

 Ohranjati kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in nadgrajevati profesionalni 

razvoj. 
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 Omogočati materialno podporo in zaposlene vključevati pri načrtovanju nakupov 

osnovnih sredstev, drobnega inventarja in vzdrževalnih del (ohranjanje in dvigovanje 

materialnih pogojev za delo, urejenost igralnic in igrišča, informacijska tehnologija. 

 Glede na rezultate raziskav, ki so vključevale vsebino dela z otroki s posebnimi 

potrebami ter dela z vzgojno zahtevnejšimi otroki in glede na delovne izkušnje (33 let) 

avtorice v vrtcu, bi bilo smiselno razmisliti o spremembi oziroma dopolnitvi študijskih 

programov za vzgojitelja predšolskih otrok, saj znanja s tega področja vsem 

primanjkuje. To so zaznali mnogi strokovnjaki v svojih raziskavah (Cencič, 2007; 

Devjak in Polak, 2007; Erčulj, 2011b ...). 

 

Pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, njihovem izobraževanju in 

usposabljanju ter razvojnih nalogah vrtca, vezanih na nenehno uvajanje sprememb za 

izboljševanje vrtca, ne smemo pozabiti na temeljne naloge vrtca, otrok in družin ter 

ustvarjanje pogojev za optimalni razvoj otrokovih sposobnosti. Zaposleni v vrtcu se moramo 

zavedati pomena izobraževanja pri otrocih, posebno v zgodnjem otroštvu, ki ga nikakor ni 

mogoče podcenjevati. Veselje, ki ga kažejo otroci do učenja, ustvarjalnosti, in navdušenje 

ob novih vsebinah ob pridobivanju novih znanj pomembno vplivajo na njihova življenja, 

zato imajo strokovni delavci edinstveno priložnost, da otrokom nudijo spodbudno učno 

okolje, saj sposobnost otrok velikokrat presega naše predstave. Pomen zavedanja 

vzgojiteljev po novih znanjih in usposabljanjih je torej še toliko pomembnejši, predvsem v 

smislu vseživljenjskega učenja, kakovostnega in profesionalnega opravljanja del in zaupanih 

nalog. 
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11 PRILOGE 

 

11.1 Anketni vprašalnik 

Spoštovana strokovna delavka, spoštovani strokovni delavec! 

 

V okviru podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer predšolska vzgoja, 

zaključujem magistrski študij. V magistrskem delu z naslovom Pogledi strokovnih delavcev 

Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih želim 

raziskati poglede strokovnih delavcev v organizaciji na profesionalni razvoj posameznikov.  

Prosim Vas, da mi pomagate pri izvedbi raziskave, in sicer tako, da izpolnite anketni 

vprašalnik. Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete nikogar od vprašanih. Zbrane 

podatke bom uporabila v raziskovalne namene in kot izhodišče za nadaljnje delo našega 

vrtca. 

 

Ker potrebujem vaše mnenje, vas prosim, da izpolnite anonimni vprašalnik.  

 

Lučka Postružin 

 

 

1. Delovno mesto: 

a) Vzgojitelj predšolskih otrok. 

b) Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok. 

 

2. Delovna doba: 

a) Od 0 do 4 let. 

b) Od 5 do 9 let. 

c) Od 10 do 19 let. 

č) Več kot 20 let. 

 

3. Naziv: 

a) Brez naziva. 

b) Mentor. 

c) Svetovalec. 

č) Svetnik. 

 

4. Stopnja izobrazbe: 

a) Srednješolska. 

b) Višješolska. 

c) Visokošolska. 

č) Univerzitetna. 

d) Magisterij, doktorat. 
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5. Kaj za vas pomeni profesionalni razvoj? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

6. Kaj po vašem mnenju vpliva na profesionalni razvoj? 

 

Prosim, da dejavnik, ki po vašem mnenju najbolj vpliva na profesionalni razvoj, ovrednotite 

s številko 5, tistega, ki ne vpliva, pa s številko 1 (1 - sploh ni pomembno, 2 - ni pomembno, 

3 - srednje pomembno, 4 - pomembno, 5 - zelo pomembno). Odgovore ovrednotite z X pod 

številkami od 1 do 5. 

  1 2 3 4 5 

1. Delovni pogoji      

2. Opremljenost igralnice      

3. Material za delo      

4. Dostopnost do informacijsko komunikacijske tehnologije      

5. Finančna sredstva vrtca      

6. Osebni interes      

7. Klima v vrtcu      

8. Možnost udeležbe na izobraževanju      

9. Mentorstvo študentom       

10. Vključenost v projekte       

11. Svetovanje in podpora sodelavcev      

12. Svetovanje in podpora vodstva      

13. Drugo      

 

 

7. Kaj vas motivira k udeležbi na izobraževanjih, ki spodbujajo Vaš profesionalni 

razvoj? 

 

Prosim da dejavnik, ki po vašem mnenju najbolj vpliva na profesionalni razvoj, ovrednotite 

s številko 5, najmanj pomembno pa s številko 1 (1 - sploh ni pomembno, 2 - ni pomembno, 

3 - srednje pomembno, 4 - pomembno, 5 - zelo pomembno). Odgovore ovrednotite z X pod 

številkami od 1 do 5. 

 

  1 2 3 4 5 

1. Pridobitev novega znanja – osebni interes      

2. Pridobitev novega znanja – vnašanje novosti v delo      

3. Pridobitev novega znanja – težave pri delu      

4. Nadgrajevanja obstoječega znanja      

5. Preverjanja lastnega znanja      

6. Srečanje s strokovnimi delavci, izmenjava izkušenj      

7. Širša razgledanost      

8. Dvig samopodobe in kompetenc      

9. Priporočilo strokovnih sodelavk      

10. Napredovanje v naziv/plačni razred      

11. Zakonodaja (delovna obveznost)      

12. Podpora vodstva      

13. Menjava delovnega mesta      

14. Drugo      
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8. Katerih oblik izobraževanja z namenom razvijanja profesionalne rasti ste se 

udeležili v zadnjih 12 mesecih? (Možnih je več odgovorov.) 

 

a) Strokovna interna srečanja. 

b) Aktivi s strokovno vsebino. 

c) Hospitacije. 

č)  Seminarji. 

d) Seminarji z delavnicam. 

e) Študijske skupine. 

f) Projekti.  

g) Strokovne ekskurzije. 

h) Posveti in konference. 

i) Mentorstvo. 

j) Okrogla miza 

k) Študij strokovne literature. 

l) Izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. 

m) Svetovanje ravnatelja. 

n) Drugo:  

 

 

8.1 Vpišite. koliko dni ste bili v zadnjih 12 mesecih udeleženi na strokovnem izobraževanju 

in usposabljanju: 

 

____________________________________________________________ 

 

 

9. Kakšen vpliv ima posamezna oblika profesionalnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja na vaše nadaljnje kakovostno delo? 

 

Prosim, da posamezno obliko profesionalnega usposabljanja, ki po vašem mnenju zelo 

vpliva na nadaljnje kakovostno delo, ovrednotite s številko 5, najmanj pomembno pa s 

številko 1 (1 - sploh ni pomembno, 2 - ni pomembno, 3 - srednje pomembno, 4 - pomembno, 

5 - zelo pomembno). Odgovore ovrednotite z X pod številkami od 1 do 5. 

 

 Oblike profesionalnega usposabljanja 1 2 3 4 5 

1. Strokovna interna srečanja      

2. Aktivi s strokovno vsebino      

3. Hospitacije      

4. Seminarji      

5. Seminarji z delavnicami      

6. Študijske skupine      

7. Projekti      

8. Strokovne ekskurzije      

9. Posveti in konference      

10. Mentorstvo študentom      

11. Okrogla miza      

12. Študij strokovne literature      

13. Izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe      

14. Svetovanje ravnatelja      

15. Drugo:       
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10. Kateri od spodaj naštetih elementov profesionalnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja po Vašem mnenju najbolj vpliva na kvaliteto Vašega dela? 

 

Izmed spodaj naštetih elementov izberite 5 odgovorov in jih ovrednoti s številko od 1 do 5 

(1 - ima majhen vpliv, 2 - ima srednji vpliv, 3 - ima velik vpliv, 4 - ima večji vpliv, 5 - ima 

največji vpliv). 

  
 Elementi profesionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja  

1. Omogočanje aktivnega učenja  

2. Vključevanje praktičnih primerov  

3. Prepletanje teorije in prakse  

4. Bilo organizirano v vrtcu  

5. Trajala je dalj časa  

6. Usmerjenost na vsebino, ki sem jo potreboval/-a za svoje delo  

7. Nadgradnja znanj  

8. Možnost uporabe novih znanj in idej za delo  

9. Zagotavljanje spremljanja in povratne informacije  

10. Drugo:  

 

 

11. Na katerem področju dela potrebujete nadaljnje profesionalno izpopolnjevanje in 

usposabljanje? (Obkroži 5 odgovorov.) 

 

a) Izobraževanje kurikularnih področij.  

b) Delavnice za obogatitev kurikularnih področij. 

c) Spremljanje otrokovega razvoja. 

č) Delo z otroki, katerih materni jezik ni slovenščina. 

d) Delo z otroki s posebnimi potrebami. 

e) Delo z vzgojno zahtevnejšimi otroki. 

f) Delo z nadarjenimi otroki. 

g) Sodelovanje s starši. 

h) Komunikacijske veščine. 

i) Učenje tujega jezika. 

f) Drugo: 

 

 

12. Katere od spodaj naštetih ovir najbolj vplivajo na (ne)udeležbo oziroma 

(ne)motiviranost za sodelovanje na izobraževanjih z namenom razvijanja 

profesionalnosti? (Obkroži 5 odgovorov.) 

 

a) Sovpada z mojim delovnim časom. 

b) Sovpada z mojimi obveznostmi v zasebnem življenju. 

c) Preutrujenost in poklicna izgorelost. 

č) Nespodbudno vodstvo. 

d) Previsoka cena izobraževanja. 

e) Ne potrebujem dodatnega izobraževanja/izpopolnjevanja. 

f) Kmalu grem v pokoj. 

g) Na voljo ni ustreznih vsebin. 
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h) Na voljo ni ustreznega izvajalca. 

i) Omejeno število dni izobraževanja.  

j) Ne potrebujem izobraževanja, ker ne morem več napredovati.  

k) Drugo:  

 

 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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11.2 Priloga - velike frekvenčne tabele 

 

Tabela 24: Kaj za vas pomeni profesionalni razvoj - dobesedne navedbe odgovorov na 

odprto vprašanje 

 Vzgojitelji predšolskih otrok 

1. Izobraževanje na svojem področju. 

2. Možnost izobraževanja, dobra klima, pogoji dela, podpora vodstva, to kar mi vse imamo. 

3. Nadaljevanje znanja in veščin, sledenje novostim v stroki in uporaba vsega tega v praksi, ob stalnem 

strokovnem izpopolnjevanju v delovni organizaciji in ob lastnem interesu. 

4. Napredovati v znanju in veščinah preko izobraževanj, finančne podpore, podpore s strani vodstva in 

sodelavcev. Spodbudno okolje in pozitivna klima pa omogočata, da lažje in uspešnejše udejanjim novo 

pridobljena znanja. 

5. Pomeni, da se izobrazim na področjih, ki me zanimajo in bogatijo moje delo. 

6. Pozitivna klima v vrtcu in s tem svetovanje in podpora sodelavcev in vodstva. Možnost  

in spodbuda za izobraževanje in vključenost v projekte. 

7. Pridobivanje novih znanj, ki so nujno potrebna pri opravljanju poklica. Po mojem mnenju bi se vsi 

zaposleni morali stalno izobraževati in izpopolnjevati do konca svoje delovne dobe. 

8. Pridobivanje novih znanj, ki so potrebna za opravljanje in napredovanje v poklicu ter za osebni razvoj. 

9. Profesionalni razvoj pomeni proces vseživljenjskega izkustvenega učenja in se nanaša na znanje, ki ga 

dosežemo za osebnostni razvoj in poklicno napredovanje. 

10. Profesionalni razvoj pomeni vključevanje različnih oblik izobraževanja (aktivi, delavnice, seminarji), s 

katerimi osvežim, dopolnim, nadgradim svoje znanje, ki je pogoj za uspešno delo z otroki. 

11. Profesionalni razvoj vzgojitelja je vseživljenjski proces. Da se dnevno soočamo z zelo dinamičnim in 

spremenljivim delovnim okoljem. Nova znanja mi omogočajo, da preoblikujem svoj odnos do otrok, 

svojega dela, staršev in sodelavcev. Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja je profesionalni razvoj, 

poleg tega pa tudi strokovna in osebnostna rast vzgojitelja. 

12. Profesionalni razvoj zame pomeni, da se ves čas strokovno izpopolnjuješ, bereš članke in knjige, ki se 

nanašajo na področje, na katerem deluješ, hodiš na izobraževanja, se analiziraš in poskušaš rasti, se 

izpopolnjuješ in izboljšuješ. Prav tako se trudiš tudi uspešno delovati v timu, za uspešen odnos z ljudmi 

okrog sebe. 

13. Rast na strokovnem področju ob pridobivanju novih nanj, spretnosti, veščin, ob vseh neformalnih 

oblikah in učenju od sodelavcev. Velikega pomena ima pri tem refleksija naučenega in mnenja 

sodelavcev. 

14. Razvijanje individualne odgovornosti za vseživljenjsko izobraževanje - strokovnost, kompetentnost in 

avtonomnost. 

15. Skupek znanj doseženih na osebnem in poklicnem nivoju. Nova znana kot preplet spretnosti, veščin, 

odnosov. 

16. Sledenje novostim, izobraževanje na različnih področjih, izmenjava dobrih praks med sodelavci, 

podpora vodstva in razumevanje, sodelovanje v projektih, na posvetih... 

17. Sodelovanje na izobraževanjih, posvetih, izmenjavanje informacij. 

18. Stalno strokovno izobraževanje, dopolnjevanje znanj, izkušenj, izmenjava izkušenj s sodelavci, 

prebiranje strokovne literature in spremljanje novosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

19. Stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnega delavca (seminarji, strokovna literatura, sodelovanje v 

projektih, na internih strokovnih srečanjih...). 

20. Strmenje k prepletanju in iskanju novih vsebin in pristopov v svoje delo. Vse novo sprejeti kot izziv in 

ob tem imeti dober občutek (čutiti zadovoljstvo) in priložnost to deliti s sodelavci. 

21. Strokovno izobraževanje, nadgradnja znanja, višja kakovost dela in zadovoljstvo pri delu, strokovna 

podkovanost in osebnostna zrelost, osebni interes, motivacija, učenje kot  

 vseživljenjski proces, osebni razvoj in poklicno napredovanje. 

22. Trajen proces, ki izhaja iz učečega se posameznika. 

23. Večanje kompetenc, preverjanje, večanje in nadgradnja znanja o otrokovem razvoju, načinu dela, 

izkušenj, študirati literaturo. Preverjanje lastnih izkušenj, rešitev, sodelovanje z drugimi sodelavci, 

uporaba vsega naštetega pri delu z upoštevanjem objektivne kritike, uvajanje izboljšav s ciljem razvoja. 

24. Vseživljenjsko učenje – ne obstati v času, sprejemanje, prilagajanje vsem deležnikom. 

25. Vseživljenjsko učenje in uvajanje novega znanja v delo. 

26. Vseživljenjsko učenje, pri katerem vnašam nova znanja v delo in s tem izboljšujem svoje delo. 

27. Vseživljenjsko učenje in prilagajanje dela otrokom in staršem. 
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 Vzgojitelji predšolskih otrok 

28. Zame profesionalni razvoj pomeni, da se ves čas strokovno izpopolnjuješ, izobražuješ, se seznanjaš z 

novimi pristopi in načini dela, ki spodbujajo otrokov razvoj, ter jih skušaš vpeljati v svoje delo. Da znaš 

sprejemati kritiko in evalvirati svoje delo. Z vsem tem razvijaš svoje strokovne kompetence, osebno in 

strokovno napreduješ. 
 

 

 Pomočniki vzgojitelja 

1. Delovni pogoji s pravo delovno klimo. 

2. Dobro sodelovanje s strokovnimi delavci v vrtcu. Omogočanje raznih izobraževanj in aktivov. Vse to 

mi omogoča, da se osebnostno in profesionalno nadgrajujem. 

3. Intelektualna stimulacija, možnost razvoja čustvene inteligence ter socialnih veščin, ki so zame 

pomemben del procesa v profesionalnem razvoju. 

4. Izobraževanje, praksa. 

5. Možnost osebne rasti, dobra klima v vrtcu, razumevanje s sodelavci, možnost izobraževanja... 

6. Nanaša se na znanje, ki je doseženo za osebni razvoj in poklicno napredovanje. Zajema vse vrste učenja, 

izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja, konference, okroglih miz. 

7. Osebna rast, socialni razvoj, vseživljenjsko učenje, kariera. 

8. Pomeni mi, da imam možnost izobraževanja in s tem razvijanja profesionalne rasti. 

9. Povezovanje prakse in izobraževanja. 

10. Pridobitev novih znanj, ki so potrebna za napredovanje in opravljanje poklica. 

11. Pridobivanje kompetenc, ki so ustrezna za posamezno delovno mesto. 

12. Pridobivanje znanj za lažje in boljše nadaljnje delo. 

13. Proces stalnega usposabljanja, izobraževanja, pridobivanja novih kompetenc. 

14. Profesionalni razvoj mi pomeni osebno rast, razvijanje in nadgradnja znanja. 

15. Profesionalni razvoj mi pomeni vseživljenjsko strokovno učenje preko raznih oblik izobraževanja, 

branja strokovne literature in vsakodnevnih izkušenj v praksi. 

16. Profesionalni razvoj se nanaša na znanje, ki ga dosežem za osebni razvoj in poklicno 

napredovanje. Pomeni mi vseživljenjsko učenje. Spreminjanje prakse pri delovanju, gre za osebno 

napredovanje, odgovornega odločanja in ravnanja. 

17. Profesionalni razvoj zame pomeni, da se vseživljenjsko izobražujem na poklicnem področju, pri tem 

dobivam nove kompetence, nova znanja, samozavest in posledično smo bolj suvereni in zadovoljni pri 

delu, ki ga opravljamo. 

18. Različna izobraževanja. 

19. Sodelovanje in izmenjava izkušenj z različnimi strokovnimi skupinami, aktivi, seminarji, delavnice. 

20. Stalno strokovno izpopolnjevanje, ki mi pomeni pridobivanje znanja na seminarjih, prebirati strokovno 

literaturo, sodelovanje v projektih- nadgradnja znanja potrebnega za uspešno delo. 

21. Stalno strokovno izpopolnjevanje. 

22. Strokovnost, kompetentnost, avtonomnost. 

23. Učenje do konca delovne dobe-permanentno učenje-nova znanja. 

24. Vse omenjeno v točki 8 (v vprašalniku). 

25. Vseživljenjsko učenje, na osebni, socialni in poklicni rasti. Postati boljši strokovni delavec z 

medsebojnim sodelovanjem, učenjem, izmenjavi izkušenj. 

26. Za bolj uspešno delo z otroki, starši in ostalimi se je potrebno nenehno izobraževati in izpopolnjevati, 

saj je naše delo potem kakovostnejše. 

27. Za mene profesionalni razvoj pomeni vseživljenjsko učenje, izobraževanje od začetka dela do 

upokojitve. 

28. Zame to pomeni pridobivanje novih veščin in znanja, ki ga lahko učinkovito uporabim pri svojem delu. 

29. Zame to pomeni znanje, ki je doseženo za osebni razvoj in poklicno napredovanje. Želja, proces, kjer se 

izpopolnjujem na področju, ki me zanima ali izobraževanje na področju, o katerem nisem še slišala 

veliko. Vseživljenjsko učenje, osebna rast, rast na službenem področju. 
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Tabela 25: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na profesionalni razvoj 

strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

V612 Dejavniki 
Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Skupaj 
Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f (%) f f (%) f f % 

1. Delovni pogoji 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 1 3,6 0 0,0 1 1,8 

3 srednje pomembno 1 3,6 0 0,0 1 1,8 

4 pomembno 7 25,0 10 34,5 17 29,8 

5 zelo pomembno 19 67,9 19 65,5 38 66,7 

2. Opremljenost 

igralnice 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 2 6,9 2 3,5 

3 srednje pomembno 11 39,3 7 24,1 18 31,6 

4 pomembno 13 46,4 14 48,3 27 47,4 

5 zelo pomembno 4 14,3 6 20,7 10 17,5 

3. Material za delo 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

3 srednje pomembno 6 21,4 2 6,9 8 14,0 

4 pomembno 14 50,0 13 44,8 27 47,4 

5 zelo pomembno 8 28,6 13 44,8 21 36,8 

4. Dostopnost do 

informacijsko 

komunikacijske 

tehnologije 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

3 srednje pomembno 2 7,1 6 20,7 8 14,0 

4 pomembno 17 60,7 11 37,9 28 49,1 

5 zelo pomembno 9 32,1 11 37,9 20 35,1 

5. Finančna 

sredstva vrtca 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

3 srednje pomembno 7 25,0 2 6,9 9 15,8 

4 pomembno 12 42,9 9 31,0 21 36,8 

5 zelo pomembno 8 28,6 16 55,2 24 42,1 

6. Osebni interes 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 pomembno 2 7,1 4 13,8 6 10,5 

5 zelo pomembno 26 92,9 25 86,2 51 89,5 

7. Klima v vrtcu 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

4 pomembno 6 21,4 13 44,8 19 33,3 

5 zelo pomembno 22 78,6 15 51,7 37 64,9 

8. Možnost 

udeležbe na 

izobraževanju 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

4 pomembno 4 14,3 10 34,5 14 24,6 

5 zelo pomembno 24 85,7 18 62,1 42 73,7 

9. Mentorstvo 

študentom 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 4 13,8 4 7,0 

3 srednje pomembno 5 17,9 8 27,6 13 22,8 

4 pomembno 18 64,3 11 37,9 29 50,9 

5 zelo pomembno 5 17,9 6 20,7 11 19,3 
 

                                                 
12 V anketnem vprašalniku vprašanje 6. 
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V612 Dejavniki 
Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Skupaj 
Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f (%) f f (%) f f % 

10. Vključenost v 

projekte 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 2 6,9 2 3,5 

3 srednje pomembno 3 10,7 0 0,0 3 5,3 

4 pomembno 17 60,7 19 65,5 36 63,2 

5 zelo pomembno 8 28,6 8 27,6 16 28,1 

11. Svetovanje in 

podpora 

sodelavcev 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

4 pomembno 11 39,3 12 41,4 23 40,4 

5 zelo pomembno 16 57,1 15 51,7 31 54,4 

12. Svetovanje in 

podpora vodstva 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 1 3,7 1 3,4 2 3,5 

4 pomembno 8 29,6 9 31,0 17 29,8 

5 zelo pomembno 18 66,7 19 65,5 37 64,9 
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Tabela 26: Motivacijski dejavniki udeležbe na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja 

V713 
Motivacijski 

dejavniki 

Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Skupaj 
Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f (%) f f (%) f f % 

1. Pridobitev novega 

znanja – osebni 

interes 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 pomembno 2 7,1 4 13,8 6 10,5 

5 zelo pomembno 26 92,9 25 86,2 51 89,5 

2. Pridobitev novega 

znanja – vnašanje 

novosti v delo 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 pomembno 2 7,1 6 20,7 8 14,0 

5 zelo pomembno 26 92,9 23 79,3 49 86,0 

3. Pridobitev novega 

znanja – težave pri 

delu 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 2 7,1 3 10,3 5 8,8 

4 pomembno 7 25,0 3 10,3 10 17,5 

5 zelo pomembno 19 67,9 23 79,3 42 73,7 

4. Nadgrajevanja 

obstoječega znanja 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 pomembno 4 14,3 9 31,0 13 22,8 

5 zelo pomembno 24 85,7 20 69,0 44 77,2 

5. Preverjanja lastnega 

znanja 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 1 3,6 3 10,3 4 7,0 

4 pomembno 12 42,9 14 48,3 26 45,6 

5 zelo pomembno 15 53,6 12 41,4 27 47,4 

6. Srečanje s 

strokovnimi delavci, 

izmenjava izkušenj 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 2 7,1 2 6,9 4 7,0 

4 pomembno 9 32,1 11 37,9 20 35,1 

5 zelo pomembno 17 60,7 16 55,2 33 57,9 

7. Širša razgledanost 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 pomembno 8 28,6 11 37,9 19 33,3 

5 zelo pomembno 20 71,4 18 62,1 38 66,7 

8. Dvig samopodobe in 

kompetenc 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 pomembno 5 17,9 12 41,4 17 29,8 

5 zelo pomembno 23 82,1 17 58,6 40 70,2 

9. Priporočilo 

strokovnih sodelavk 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

3 srednje pomembno 3 10,7 4 13,8 7 12,3 

4 pomembno 17 60,7 17 58,6 34 59,6 

5 zelo pomembno 7 25,0 6 20,7 13 22,8 
 

                                                 
13 V anketnem vprašalniku vprašanje 7. 
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V713 
Motivacijski 

dejavniki 

Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Skupaj 
Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f (%) f f (%) f f % 

10. Napredovanje v 

naziv /plačni razred 

1 sploh ni pomembno 1 3,6 1 3,4 2 3,5 

2 ni pomembno 3 10,7 1 3,4 4 7,0 

3 srednje pomembno 7 25,0 7 24,1 14 24,6 

4 pomembno 15 53,6 13 44,8 28 49,1 

5 zelo pomembno 2 7,1 7 24,1 9 15,8 

11. Zakonodaja (delovna 

obveznost) 

1 sploh ni pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

2 ni pomembno 4 14,3 5 17,2 9 15,8 

3 srednje pomembno 6 21,4 3 10,3 9 15,8 

4 pomembno 12 42,9 11 37,9 23 40,4 

5 zelo pomembno 5 17,9 8 27,6 13 22,8 

12.  Podpora vodstva 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

3 srednje pomembno 0 0,0 2 6,9 2 3,5 

4 pomembno 8 28,6 10 34,5 18 31,6 

5 zelo pomembno 20 71,4 16 55,2 36 63,2 

13. Menjava delovnega 

mesta 

1 sploh ni pomembno 8 28,6 6 20,7 14 24,6 

2 ni pomembno 6 21,4 3 10,3 9 15,8 

3 srednje pomembno 3 10,7 5 17,2 8 14,0 

4 pomembno 9 32,1 11 37,9 20 35,1 

5 zelo pomembno 2 7,1 4 13,8 6 10,4 
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Tabela 27: Frekvenčna analiza vpliva posameznih oblik usposabljanj in izpopolnjevanj na 

kakovostno delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

V914 
Vpliv 

dejavnikov 

Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Skupaj 
Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f (%) f f (%) f f % 

1. Strokovna 

interna srečanja 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0 

2 ni pomembno 1 3,6 1 3,4 2 3,5 

3 srednje pomembno 2 7,1 2 6,9 4 7,0 

4 pomembno 14 50,0 13 44,8 27 47,4 

5 zelo pomembno 11 39,3 13 44,8 24 42,1 

2. Aktivi s 

strokovno 

vsebino 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 2 7,1 2 6,9 4 7,0 

4 pomembno 9 32,1 10 34,5 19 33,3 

5 zelo pomembno 17 60,7 17 58,6 34 59,6 

3. Hospitacije 1 sploh ni pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

2 ni pomembno 2 7,1 1 3,4 3 5,3 

3 srednje pomembno 5 17,9 12 41,4 17 29,8 

4 pomembno 15 53,6 7 24,1 22 38,6 

5 zelo pomembno 5 17,9 7 24,1 12 21,1 

4. Seminarji 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

4 pomembno 12 42,9 7 24,1 19 33,3 

5 zelo pomembno 15 53,6 20 69,0 35 61,4 

5. Seminarji z 

delavnicam 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 1 3,6 0 0,0 1 1,8 

4 pomembno 10 35,7 7 24,1 17 29,8 

5 zelo pomembno 17 60,7 22 75,9 39 68,4 

6. Študijske 

skupine 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 1 3,6 1 3,4 2 3,5 

3 srednje pomembno 7 25,0 10 34,5 17 29,8 

4 pomembno 15 53,6 12 41,4 27 47,4 

5 zelo pomembno 5 17,9 6 20,7 11 19,3 

7. Projekti 1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 5 17,9 4 13,8 9 15,8 

4 pomembno 16 57,1 18 62,1 34 59,6 

5 zelo pomembno 7 25,0 7 24,1 14 24,6 

8. Strokovne 

ekskurzije 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 1 3,6 1 3,4 2 3,5 

3 srednje pomembno 8 28,6 5 17,2 13 22,8 

4 pomembno 14 50,0 13 44,8 27 47,4 

5 zelo pomembno 5 17,9 10 34,5 15 26,3 

9. Posveti in 

konference 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 5 17,9 5 17,2 10 17,5 

4 pomembno 14 50,0 15 51,7 29 50,9 

5 zelo pomembno 9 32,1 8 27,6 17 29,8 
 

 

 

                                                 
14 V anketnem vprašalniku vprašanje 9. 
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V914 
Vpliv 

dejavnikov 

Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Skupaj 
Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f (%) f f (%) f f % 

10. Mentorstvo 

študentom 

1 sploh ni pomembno 1 3,6 3 10,3 4 7,0 

2 ni pomembno 0 0,0 2 6,9 2 3,5 

3 srednje pomembno 8 28,6 7 24,1 15 26,3 

4 pomembno 15 53,6 11 37,9 26 45,6 

5 zelo pomembno 4 14,3 6 20,7 10 17,5 

11. Okrogla miza 1 sploh ni pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

2 ni pomembno 3 11,1 1 3,4 4 7,0 

3 srednje pomembno 9 33,3 11 37,9 20 35,1 

4 pomembno 11 40,7 12 41,4 23 40,4 

5 zelo pomembno 4 14,8 4 13,8 8 14,0 

12. Študij strokovne 

literature 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 srednje pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

4 pomembno 8 28,6 14 48,3 22 38,6 

5 zelo pomembno 19 67,9 13 44,8 32 56,1 

13. Izobraževanje za 

pridobitev višje 

stopnje 

izobrazbe 

1 sploh ni pomembno 1 3,6 2 6,9 3 5,3 

2 ni pomembno 7 25,0 3 10,3 10 17,5 

3 srednje pomembno 5 17,9 2 6,9 7 12,3 

4 pomembno 9 32,1 15 51,7 24 42,1 

5 zelo pomembno 6 21,4 7 24,1 13 22,8 

14. Svetovanje 

ravnatelja 

1 sploh ni pomembno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ni pomembno 0 0,0 1 3,4 1 1,8 

3 srednje pomembno 5 17,9 4 13,8 9 15,8 

4 pomembno 12 42,9 10 34,5 22 38,6 

5 zelo pomembno 11 39,3 14 48,3 25 43,9 
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Tabela 28: Izbira in vpliv posameznega elementa profesionalnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja, ki vpliva na kakovostno delo strokovnih delavcev Vrtca Ledina 

v1015 
Izbira in vpliv 

posameznega 

elementa 

Ocenjevanje pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

predšolskih otrok 
Pomočnik vzgojitelja 

f f (%) f f (%) 

1. Omogočanje 

aktivnega učenja 

1 ima majhen vpliv 4 21,1 2 12,5 

2 ima srednji vpliv 1 5,3 2 12,5 

3 ima velik vpliv 0 0,0 2 12,5 

4 ima večji vpliv 5 26,3 5 31,3 

5 ima največji vpliv 9 47,4 5 31,3 

2. Vključevanje 

praktičnih 

primerov 

1 ima majhen vpliv 4 16,7 3 10,7 

2 ima srednji vpliv 2 8,3 3 10,7 

3 ima velik vpliv 4 16,7 4 14,3 

4 ima večji vpliv 6 25,0 6 21,4 

5 ima največji vpliv 8 33,3 12 42,9 

3. Prepletanje teorije 

in prakse 

1 ima majhen vpliv 4 22,2 1 4,8 

2 ima srednji vpliv 1 5,6 5 23,8 

3 ima velik vpliv 4 22,2 5 23,8 

4 ima večji vpliv 5 27,8 4 19,0 

5 ima največji vpliv 4 22,2 6 28,6 

4. Bilo organizirano 

v vrtcu. 

1 ima majhen vpliv 2 40,0 3 30,0 

2 ima srednji vpliv 1 20,0 4 40,0 

3 ima velik vpliv 1 20,0 1 10,0 

4 ima večji vpliv 1 20,0 1 10,0 

5 ima največji vpliv 0 0,0 1 10,0 

5. Trajala je dalj 

časa. 

1 ima majhen vpliv 0 0,0 2 66,7 

2 ima srednji vpliv 1 25,0 0 0,0 

3 ima velik vpliv 2 50,0 1 33,3 

4 ima večji vpliv 1 25,0 0 0,0 

5 ima največji vpliv 0 0,0 0 0,0 

6. Usmerjenost na 

vsebino, ki sem jo 

potreboval/-a za 

svoje delo 

1 ima majhen vpliv 3 14,3 0 0,0 

2 ima srednji vpliv 2 9,5 4 20,0 

3 ima velik vpliv 9 42,9 9 45,0 

4 ima večji vpliv 4 19,0 7 35,0 

5 ima največji vpliv 3 14,3 0 0,0 

7. Nadgradnja znanj 1 ima majhen vpliv 5 21,7 5 26,3 

2 ima srednji vpliv 11 47,8 6 31,6 

3 ima velik vpliv 3 13,0 5 26,3 

4 ima večji vpliv 4 17,4 3 15,8 

5 ima največji vpliv 0 0,0 0 0,0 

8. Možnost uporabe 

novih znanj in 

idej za delo 

1 ima majhen vpliv 8 38,1 11 45,8 

2 ima srednji vpliv 6 28,6 3 12,5 

3 ima velik vpliv 4 19,0 2 8,3 

4 ima večji vpliv 0 0,0 3 12,5 

5 ima največji vpliv 3 14,3 5 20,8 

9. Zagotavljanje 

spremljanja in 

povratne 

informacije 

1 ima majhen vpliv 2 40,0 2 50,0 

2 ima srednji vpliv 2 40,0 2 50,0 

3 ima velik vpliv 0 0,0 0 0,0 

4 ima večji vpliv 1 20,0 0 0,0 

5 ima največji vpliv 0 0,0 0 0,0 
 

                                                 
15 V anketnem vprašalniku vprašanje 10. 


