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POVZETEK 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so med drugim zaposleni tudi v razvojnih oddelkih vrtca, 

kjer njihovo delo z otroki s posebnimi potrebami temelji na timskem pristopu dela. Za 

optimalno spodbujanje in razvijanje otrokovega funkcioniranja je potreben strokovni tim, v 

katerega so v razvojnih vrtcih vključeni specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, 

psihologi, svetovalni delavci in vodja vzgojno-izobraževalne ustanove. V praksi je treba timsko 

delo vseh strokovnih delavcev v razvojnih vrtcih uresničevati na dnevni ravni. Za učinkovito in 

uspešno timsko delo si je treba zastaviti jasne in dosegljive skupne cilje, ki so naravnani k 

opolnomočenju otroka in njegovemu napredovanju na vseh področjih razvoja. Za lažje 

doseganje timsko načrtovanih ciljev se je treba zavedati pestrosti dinamike, procesov in pojavov 

v timu, kot so npr. motivacija, pozitivna soodvisnost, delovno zadovoljstvo, timska učinkovitost 

idr. Bolj kot bo posameznik na svojem delovnem mestu zadovoljen, večjo motivacijo bo imel 

za timsko delo, komunikacija bo ob večji motivaciji vseh članov tima tako boljša in posledično 

bo tim bolj učinkovito deloval. Vendar pa se člani v timih soočajo tudi z ovirami, problemi in 

konflikti, za razrešitev katerih je potrebno obvladovanje konstruktivnih strategij soočanja in 

reševanja problemov. Uspešno rešeni konflikti v timu spodbujajo spremembe in vodijo do 

novih spoznanj, pripomorejo k ustreznejšim odločitvam, krepijo se medosebni odnosi, v timu 

se izboljšata komunikacija in sodelovanje vseh članov. Osnovni cilj magistrskega dela je bil 

ugotoviti, s katerimi ovirami, problemi in konflikti se specialni in rehabilitacijski pedagogi 

najpogosteje srečujejo pri delu v razvojnem oddelku vrtca, katere strategije uporabljajo za 

reševanje problemov in konfliktov ter kako se povezuje pogostost zaznavanja ovir, problemov 

in konfliktov z delovnim zadovoljstvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Podatke smo 

zbirali z anketnim vprašalnikom, jih statistično obdelali ter jih tabelarično in grafično prikazali. 

V raziskavi sta sodelovala 102 specialna in rehabilitacijska pedagoga. Z raziskavo smo 

ugotovili, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi najpogosteje srečujejo s pomanjkanjem 

časa za načrtovanje timskega dela in prostorsko stisko. Kot zmerno pogost problem anketiranci 

omenjajo tudi prevladovanje enega člana tima pri izvajanju timskega dela in problem časovne 

organizacije za diskusijo o vsebini in o poteku timskega dela. Ugotovili smo, da se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v ocenah pogostosti ovir in problemov pri izvajanju timskega dela 

v razvojnem oddelku vrtca glede na delovno mesto specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 

saj ti na delovnem mestu vzgojiteljev v razvojnih oddelkih vrtca ovire in probleme zaznavajo 

pogosteje kot na delovnem mestu pomočnikov vzgojitelja. V raziskavi smo prav tako ugotovili, 

da anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi pogosteje uporabljajo primernejše strategije 

za reševanje ovir, problemov in konfliktov kot anketiranci, ki so zaposleni na delovnem mestu 

pomočnika vzgojiteljev. Anketiranci pa so kot najpogostejši vzrok za nastanek konflikta pri 

timskem delu izpostavili namerno rušenje pravil, neupoštevanje pravil in razhajanja pri 

metodah in oblikah dela z otroki s posebnimi potrebami. 

 

Ključne besede: specialni in rehabilitacijski pedagogi, timsko delo, ovire, problemi, konflikti 

 

 



ABSTRACT 

Special education teachers can also be employed in the developmental departments in 

kindergartens, where their work with children with special needs is founded on teamwork 

approaches. For the optimal promotion and development of children’s functioning, a 

professional team is needed in developmental kindergartens in which specialist and 

rehabilitation teachers, speech therapists, psychologists, counsellors and the leaders of the 

educational institution are included. In practice, teamwork is required from all professional staff 

in developmental kindergartens on a daily basis. For effective and successful teamwork, it is 

necessary to set clear and attainable common goals, which are aimed at empowering the child 

and his advancement in all areas of development. In order to facilitate the achievement of the 

set team goals, it is important for one to be aware of the variety of dynamics, processes, and 

phenomena in the team, for example, motivation, positive interdependence, work satisfaction, 

team effectiveness, etc. The more the individual is satisfied in his workplace, the greater 

motivation he will have for teamwork, communication will be a great motivation for all team 

members and as a result, the team will work more effectively. Nonetheless, members of the 

team also face obstacles, problems and conflicts that can be solved using constructive strategies 

for facing and solving problems. Successfully resolved conflicts in the team encourage change 

and lead to new insights, aide in coming to more relevant decisions, build up interpersonal 

relationships, improve communication in the team and the participation of all the team 

members. The main aim of this master’s thesis was to determine which obstacles, problems and 

conflicts Special education teachers most often encounter while working in the developmental 

department in kindergartens, which strategies they use to solve problems and conflicts, and how 

the frequency of recognizing obstacles, problems and conflicts relate with work satisfaction of 

Special education teachers. The data were collected using a questionnaire then statistically 

processed and presented in a tabular and graphical manner. 102 Special education teachers 

participated in the research. With this research, we found out that Special education teachers 

are most often faced with a lack of time to plan teamwork as well as spatial issues. Moderately 

frequent responders also mentioned the problem of the dominance of one team member in the 

implementation of teamwork as well as the problem with organising time to discuss the content 

and course of the teamwork. We found that there are statistically significant differences in the 

estimates of the frequency of obstacles and problems in the implementation of teamwork in the 

developmental departments of kindergartens in relation to the work of Special education 

teachers. After all, educators in the developmental departments in kindergartens acknowledge 

obstacles and problems more often than their assistants. Through this research, we found out 

that the responding special education teachers most often use more suitable strategies to deal 

with obstacles, problems and conflicts than the respondents who are employed in their 

workplace as teacher's assistants. The respondents also said that the most common cause of 

conflict in their teamwork is the deliberate destruction of rules, disregard of rules and 

discrepancies in methods and forms of work with children with special needs. 

 

Key words: special education teachers, teamwork, obstacles, problems, conflicts 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

V razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev so kot vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev zaposleni 

specialni in rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju SRP) ali vzgojitelji, ki izpolnjujejo pogoje 

za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in so opravili študijski 

program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja (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).  

Partridge in Hallam (2005, v Ulrich in Nedelcu, 2013) opredeljujeta timsko delo kot 

sodelovanje dveh ali več učiteljev pri poučevanju. Po Kempu in Nathanu (1989, v Logar, 2009) 

je tim učinkovit, kadar ima jasne skupne cilje, ki so lahko kratkoročni in dolgoročni. Za uspešno 

delo v vzgoji in izobraževanju se moramo zavedati, kako ti dejavniki vplivajo na timsko 

dinamiko, saj z uravnavanjem le-teh lažje zagotavljamo večjo učinkovitost timskega dela ter 

lažje dosegamo timsko zadane cilje. »Brez timskega sodelovanja vseh udeležencev, s posebno 

pozornostjo do otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev, ni mogoče uresničevati 

inkluzije v praksi.« (Kavkler, 2008, str. 57)  

Spector (1997, v Aziri, 2011) opredeljuje delovno zadovoljstvo kot povezavo med delavčevimi 

občutki do različnih vidikov dela. Občutki do dela oz. do različnih vidikov dela so lahko 

pozitivni ali negativni in povzročajo delovno zadovoljstvo oz. delovno nezadovoljstvo. 

Delovno zadovoljstvo posameznika spodbuja k boljši motivaciji in komunikaciji z ostalimi 

strokovnimi delavci ter zmanjša odpor do sprememb. Zadovoljstvo na delovnem mestu je 

odvisno od tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti lahko posameznik pokaže in uporabi, 

koliko se lahko poistoveti z nalogami, ki jih opravlja, koliko je pri tem avtonomen in koliko 

povratnih informacij dobi (Jakopec, 2007). Adair (1998, v Jakopec, 2007) poudarja, da je 

delovno zadovoljstvo precej odvisno tudi od vodstva. Zaposleni od vodstva pričakujejo dobro 

komunikacijo z zaposlenimi, spodbujanje in motiviranje posameznikov ter promoviranje 

timskega dela, če želi vodstvo poleg delovnega zadovoljstva doseči tudi zastavljene delovne 

cilje. Pri timskem delu pa se člani tima pogosto soočajo z ovirami, problemi in konflikti. V 

praksi se je treba soočiti z organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi posebnostmi, ki lahko 

ovirajo timsko delo v konkretnem okolju (šoli ali vrtcu). To so lahko urniki, različni normativi 

in standardi, arhitekturna značilnost stavbe. Konflikti se najpogosteje pojavijo, kadar tim pri 

opravljanju neke naloge oz. doseganju skupnega cilja ni uspešen. Razlogov za neučinkovitost 

timskega dela je navadno več in so pogosto v interakciji (Polak, 2007).  

Tudi sama sem se pri svojem delu že soočala z različnimi ovirami, problemi in konflikti 

povezanimi s timskim delom v razvojnih oddelkih vrtca. Z raziskovanjem te teme v okviru 

magistrskega dela želim doprinesti k bolj strokovnemu vpogledu v to problematiko in na osnovi 

analize stanja nakazati nekatere rešitve. 
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2 ZAKONSKA UREDITEV ŠOLANJA PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

2.1 Opredelitev otrok s posebnimi potrebami in utemeljitev njihovega posebnega šolanja 

Opredelitev otrok s posebnimi potrebami je različno navedena v različnih dokumentih oz. 

predpisih. V nadaljevanju bomo predstavili opredelitvi, ki sta zapisani v Zakonu o vrtcih (2005) 

in v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011). 

V Zakonu o vrtcih (2005, 8. člen) so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci z:  

 motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni,  

 gluhi in naglušni,  

 otroci z govornimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci ter  

 otroci z motnjami vedenja in osebnosti (prav tam). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov 

in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike 

izvajanja vzgoje in izobraževanja. Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni kot 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 (ZUOPP-1, 2011, 2. člen).  

 

Otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja (prav tam).  

Razlike v številu skupin otrok s posebnimi potrebami v Zakonu o vrtcih (2005) in v Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so se pojavile zaradi sprememb v zakonu. 

Vsebina Bele knjige o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 je s predstavljenimi koncepti 

pomembno vplivala na spremembe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami, saj s svojo vsebino predstavlja podlago Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami in Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

skupin. Še danes uporabljamo opredelitev iz ZUOPP-1, v katerem se otroci s posebnimi 

potrebami uvrščajo v devet skupin.
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V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 4. člen) so navedeni cilji in načela 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. To so: 

 zagotavljanja največje koristi otroka, 

 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 

 enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

 vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: 

staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

 individualiziranega pristopa, 

 interdisciplinarnosti, 

 ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

 čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

 takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

 vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

 organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

 zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka 

(prav tam). 

 

V Beli knjigi (2011) so opisana načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju OPP). Eno izmed njih je načelo inkluzivne vzgoje in izobraževanja (prav tam).  

Inkluzivna vzgoja predstavlja za otroke neodtujljivo pravico do učinkovitega in ustreznega 

izobraževanja. Tako je vsakemu posamezniku omogočeno sodelovanje po njegovih 

zmožnostih, saj doseganje povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše 

socialno okolje. Inkluzija se izvaja kot eden izmed pristopov celotnega šolskega sistema, ta pa 

odpravlja izključevanje vseh otrok, še posebej OPP. Bistvene spremembe se morajo zgoditi v 

šolski politiki in praksi (Kavkler, 2008). Številne ovire se pojavijo prav pri uresničevanju 

pravice OPP do vključevanja v redne oblike šolanja. M. Kavkler (prav tam) poudari, da se 

spremembe lahko zgodijo le, če so zakonsko podkrepljene. 

ZUOPP-1 predlaga organiziranje in izvajanje nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja strokovnih delavcev, kar poudarja tudi A. Polak (2007), saj ugotavlja, da je 

treba pedagoško osebje za timsko delo primerno usposobiti ter mu pri razvijanju in izvajanju 

timskega dela nuditi ustrezno osebno in strokovno podporo. 

V Beli knjigi (2011) je utemeljena zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami, pri čemer 

je predlaganih tudi nekaj sistemskih rešitev za izvajanje predšolske vzgoje. Zgodnja obravnava 

OPP zahteva celovit, multidisciplinarni in medresorski pristop na področju diagnostike, pomoč 

in svetovanje družinam, strokovnim delavcem vrtca ter spremljanje in evalvacijo. Zakon o 

celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) je bil sprejet 
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leta 2017 in obsega celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z 

rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju, obravnavo otroka in njegove družine v predšolskem 

obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter 

spodbudi socialna vključenost družine in otroka.  

 

Otroci s posebnimi potrebami se lahko vključujejo v različne vrste programov vzgoje in 

izobraževanja. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 5. člen) so zapisani 

naslednji programi: 

 

 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

 Prilagojen program za predšolske otroke; 

 Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo;  

 Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom;  

 Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom;  

 Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in drugi posebni programi (v nadaljevanju posebni program vzgoje 

in izobraževanja); 

 Vzgojni programi. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili oba predšolska programa za tiste otroke, ki imajo 

status otroka s posebnimi potrebami. 

2.2 Programi predšolske vzgoje in oblike pomoči 

Otroci s posebnimi potrebami so v predšolskem obdobju lahko vključeni v enega izmed dveh 

vzgojno-izobraževalnih programov: 

 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(redni oddelki vrtcev) ali 

 Prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelki vrtcev). 

Prilagojen program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 

Predšolski otroci s posebnimi potrebami se praviloma usmerjajo v prilagojen program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer so otroci s 

posebnimi potrebami integrirani v redne oddelke vrtcev. Takšna oblika vključitve je za starše 

in otroka najprimernejša, saj otrok ostane v domačem okolju, vrtci pa s svojim vzgojiteljskim 

kadrom, svetovalno službo in drugimi strokovnimi delavci (specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, logopedi, psihologi) ustrezno oskrbijo otroka (Kurikulum za vrtce v prilagojenem 

programu za predšolske otroke, 2006). 

V omenjen program se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo 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 in otroci z 

avtističnimi motnjami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, 2013). Ta program je namenjen manj zahtevnim otrokom s posebnimi 
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potrebami, ki bodo zmogli dosegati cilje kurikuluma, čeprav na različnih ravneh. V tem 

programu se uporablja splošni kurikulum in je zasnovan na načelih enakih možnosti in otrokom 

omogoča optimalni razvoj, saj hkrati upošteva tudi razlike med otroki. Kurikulum je zasnovan 

tako, da so razvojni koraki kontinuirani in zelo jasni ter se prav zato lahko prilagajajo tudi 

otrokom s posebnimi potrebami. Prilagodi se izvajanje programa in zagotovi dodatno strokovno 

pomoč, ki jo izvaja strokovni delavec za zgodnjo obravnavo ali drugi strokovni delavci, ki 

izpolnjujejo pogoje (Opara, 2005). Specialni in rehabilitacijski pedagog oz. drugi strokovnjak 

otroku s posebnimi potrebami zagotavlja neposredno pomoč v oddelku ali individualno – 

odvisno od otrokovih potreb, težav in motenj. (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

2003).  

Prilagojen program za predšolske otroke 

Za otroke, ki imajo izrazitejše posebne potrebe, je predviden prilagojen program za predšolske 

otroke (Opara, 2005). V omenjen program so usmerjeni le tisti otroci s  posebnimi potrebami, 

ki zaradi najtežjih oblik primanjkljajev, ovir oziroma motenj kljub prilagojenemu izvajanju 

predšolskega programa ne bi zmogli. V ta program se usmerijo otroci z zmerno, težjo in težko 

motnjo 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 in otroci 

z avtističnimi motnjami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, 2013). Starši in člani strokovne komisije za usmerjanje otrok so 

prepričani, da bodo otroci lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje možne 

mere v predšolskem programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih pristopov, ciljev in 

vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev. Znotraj prilagojenega programa za 

predšolske otroke se prilagajajo vsebina, organizacija in način izvajanja. Pomoč otroku poteka 

v skladu z individualnim načrtom pomoči, prilagodijo se prostor in pripomočki, otroci lahko 

pridobijo fizično pomoč, strokovnjaka za znakovni jezik, prav tako pa se povrnejo stroški 

prevoza iz kraja bivališča do vzgojno-izobraževalne ustanove (ZOPOPP, 2017). 

Prilagojeni program vključuje temeljna vedenja o razvoju predšolskih otrok ter specialno   

pedagoške oz. defektološke izkušnje pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi 

potrebami. Program predstavlja osnovo za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa v oddelku in vrtcu oziroma zavodu ter za oblikovanje individualiziranih programov 

vzgoje in izobraževanja. Izvaja se glede na neposredno odzivanje otrok v oddelku, glede na 

potek življenja v vrtcu ali zavodu in glede na dogajanje v širšem okolju (Kurikulum za vrtce v 

prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 
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3 TIMSKI PRISTOP PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

3.1 Opredelitve in značilnost tima ter timskega dela 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (Ramovš, 2000) opredeli tim kot »skupino ljudi, ki 

opravlja skupno delo«. Vsaka skupina še ni tim, zato bomo v nadaljevanju navedli opredelitve 

tima skupine in opredelili, kaj jih ločuje od delovnih skupin.  

V vsaki organizaciji obstajajo skupine, ki se lahko oblikujejo formalno ali neformalno. 

Formalne skupine so sestavljene premišljeno in načrtno, njihov namen je opraviti določene 

naloge, ki predstavljajo korake do skupnega cilja. Formalno skupino sestavljajo ljudje, ki: 

 imajo skupen cilj ali nalogo, 

 se zavedajo skupinske identitete, 

 imajo skupne vrednote in norme, 

 čutijo psihološko obveznost do naštetega (Marinšek, 2000). 

Različne vrste skupin se razlikujejo tudi glede na interese in njihovo ciljno naravnanost. Kadar 

je pri posamezniku v ospredju doseganje nekega cilja, je članstvo v skupini zanj pomembno le 

tako dolgo, dokler cilja (kot posameznik) ne doseže. Kadar pa je posameznikov cilj le 

priključitev v določeno skupino in v ospredju ni dosega rezultata, član v skupini najde sredstvo 

in izvor za zadovoljitev osnovnih socialno-psiholoških potreb (Vec, 2008). 

Lipičnik (1996) opredeli skupino kot sodelovanje več ljudi, pri čemer je pot za reševanje naloge 

znana in dogovorjena, prav tako je poznana tudi rešitev naloge, ki je ena sama. Pri skupinskem 

delu sodeluje več ljudi, vendar se ne vzpostavljajo posebni socialni stiki in rešitev naloge ni 

odvisna od posameznih vezi med člani skupine. Člani, ki sestavljajo skupino,  v skupini delujejo 

neodvisno drug od drugega in jih povezujejo zgolj administrativni razlogi (Maddux, 1992).  

Pri opredelitvah skupine in tima se je treba zavedati, da vsaka skupina še ni tim, tim se mora iz 

skupine šele razviti. Honey (1989, v Marinšek, 2000) meni, da se timi razvijejo iz skupin, 

katerih člani se učijo delati skupaj.  

Praper (2001) govori o štirih razvojnih stopnjah prehajanja skupine v tim: 

(1) Stopnja odvisnosti, na kateri negotovost in tesnoba članov v skupini sprožita potrebo 

po avtoritativnem vodji. 

(2) Stopnja merjenja moči med člani v skupini, za katero je značilno, da če v skupini ni 

skupnih interesov, lahko skupina zaradi rivalstva in nestrpnosti razpade. 

(3) Stopnja oblikovanja skupine kot tima, pri čemer zaradi večje pripravljenosti 

medsebojnega sodelovanja raste povezanost med člani, ti pa čutijo močno pripadnost 

skupini. V tej stopnji lahko posamezniki, ki zaradi drugačnosti niso razvili občutka 

pripadnosti, skupino (že tim) tudi zapustijo.  

(4) Stopnja skupnega in učinkovitega delovanja, pri čemer so izraženi medsebojna 

vzajemnost, spoštovanje in podpora članov, ki lahko imajo različna mnenja o poteh za 

doseganje rezultatov.  
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Praper (prav tam) opozarja na pomembnost vzdrževanja in ohranjanja nastale ravni, saj se lahko 

v nasprotnem primeru pojavi nazadovanje. 

 

Lipičnik (1996) timsko delo opredeli kot nepogrešljivo v primeru, »kadar pot reševanja, 

rešitev, število rešitev in način reševanja problema niso znani« (Lipičnik, 1996, str. 20). V tem 

primeru se združijo ljudje s podobnim, vendar heterogenim znanjem, kjer se pri usklajevanju 

le-tega lahko najde najboljša rešitev.  

Osnova za dobro timsko delo so: 

 občutek pripadnosti timu, 

 medsebojno sodelovanje članov, 

 pripravljenost sprejemati in dajati, 

 odkrito pogovarjanje o medsebojnem doživljanju, 

 reševanje konfliktov, namesto da bi jih potlačili, 

 pogovarjanje o stališčih, strpnost do različnih in dopuščanje le-teh, 

 doseganje sporazuma o pomembnih zadevah, 

 upoštevanje oblikovanja vlog, 

 prizadevanje za kakovostno komunikacijo (Lipičnik, 1996).  

Le to lahko dosežemo z doslednim timskim načrtovanjem, timskim poučevanjem in timsko 

evalvacijo, ki so etape timskega dela. 

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili timsko delo v vzgoji in izobraževanju. 

Že v 60. letih prejšnjega stoletja so ameriški strokovnjaki uporabljali izraz timsko poučevanje. 

Z njim so poimenovali poseben način didaktičnega izvajanja pouka, ki je zajemal timsko 

načrtovanje, timsko izvajanje ter timsko evalvacijo. Skozi raziskovanja so se kasneje začeli 

pojavljati tudi drugi izrazi, npr. timsko delo učiteljev, sodelovalno poučevanje ter mnogo 

drugih, ki jih je težko prevesti v slovenščino (Polak, 2007).  

Timsko delo učiteljev je v Pedagoški enciklopediji (1989) opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki 

jo opravlja skupina dveh ali več pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in 

enakovrednega sodelovanja, njen namen pa je doseči skupne cilje. Partridge in Hallam (2005 v 

Ulrich in Nedelcu, 2013) opredeljujeta timsko delo kot sodelovanje dveh ali več učiteljev pri 

poučevanju. Ta kontinuum sodelovanja vključuje poučevanje kot učenje samo, ki je lahko 

formalno ali neformalno. A. Polak (2007) omenja alternacijo učiteljev, ki se nanaša na različne 

oblike poučevanja, pri čemer se lahko učitelji pri poučevanju izmenjujejo. Pri najvišji stopnji 

alternacije učitelja istočasno poučujeta v istem razredu in si medsebojno pomagata ter se 

usklajujeta.  

A. Polak (2001, 2007) opredeljuje timsko delo v vzgoji in izobraževanju kot tisto dogajanje, ko 

se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi cilji hkrati usmerjajo na iste 

učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov 

znotraj ali izven učilnice.   

V nadaljevanju navajamo skupne značilnosti različnih opredelitev timov na pedagoškem 

področju: 
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 timi so sestavljeni iz dveh ali več učiteljev, 

 odgovornost si učitelji porazdelijo za delo s skupinami učencev, 

 pouk se skupno načrtuje in vrednoti napredek in uspeh učencev, 

 kadar se timsko poučuje, so lahko učenci razporejeni v različne skupine in prostorske 

kotičke (Schaplin, 1964, v Jovan, 1987).  

Timsko delo v šoli ne zahteva le sodelovanja dveh ali več učiteljev, ampak so ključnega pomena 

skupni cilji. Ti so v šoli vzgojno izobraževalne narave in »prispevajo h kakovostnejšemu 

poučevanju in učenju« (Polak, 2007, str. 10). 

3.1.1 Prednosti timskega dela 

Možina (2002, str. 23) omenja prednosti timskega dela na naslednjih področjih: 

 sistematično reševanje problemov, 

 preizkušanje novih pristopov, 

 učenje na podlagi preteklih izkušenj, 

 učenje iz primerov drugih, 

 hitra in učinkovita generalizacija znanja v vse dele organizacije. 

Prav tako je za učinkovito timsko delo pomembna usklajenost individualnih in timskih ciljev. 

Veliko vlogo imajo tudi komunikacijske spretnosti, ciljna naravnanost, sprotno reševanje težav, 

spoštovanje vodje tima, čustveno obvladovanje ter poznavanje načel delovanja tima (Polak, 

2007).  

Po Kempu in Nathanu (1989, v Logar, 2009) je tim učinkovit, kadar ima jasne skupne cilje, ki 

so lahko kratkoročni in dolgoročni. Konstantno je treba spremljati napredek lastnega dela, 

potrebni so primerno vodenje, prepoznava konfliktov in preusmeritev le-teh v konstruktivno 

kritiko (Logar, 2009). Marinšek (2000) ugotavlja, da imajo timi, ki so pravilno sestavljeni in se 

zavedajo zgornjih ugotovitev, velike možnosti za uspešno delo. Bistven pogoj, da tim to doseže, 

je sprotna evalvacija timskega dela.  

A. Polak (2007) navaja še nekaj značilnosti za visoko učinkovite time. Tako omenja pristno in 

odprto komunikacijo med člani, zavedanje močnih in šibkih področij, motivacijo članov ter 

čustveno varnost in ustvarjalnost članov tima. K učinkovitosti timskega dela prispevajo različni 

psihosocialni, komunikacijski in pedagoško-psihološki dejavniki. Za uspešno delo v vzgoji in 

izobraževanju se je treba zavedati, kako ti delujejo in vplivajo na tim, da s tem v timu lažje 

dosežemo cilje, ki smo si jih zadali.  

3.2 Vrste timov 

3.3 Timsko delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Pri delu z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) sodeluje tim več strokovnih 

delavcev. Za optimalno vključitev in opolnomočenje otroka s PP je nujno potrebno timsko 

sodelovanje vseh vključenih strokovnjakov. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so 

neposredno vključeni v delo z otroki s PP, potrebujejo dodatna specialna znanja tudi s področja 

timskega dela, saj so v interakciji z drugimi strokovnimi delavci, ki prihajajo v stik z otrokom 

s PP le občasno. Prav tako se morajo učitelji in drugi strokovni delavci zavedati pomembnosti 

timskega dela, prenosa informacij, postavljanja dosegljivih ciljev in vključevanja staršev za 



9 
 

optimalen razvoj otrok s PP. »Brez timskega sodelovanja vseh udeležencev, s posebno 

pozornostjo do otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev, ni mogoče uresničevati 

inkluzije v praksi« (Kavkler, 2008 str. 57).  

V vzgojno-izobraževalnih ustanovah so specialni in rehabilitacijski pedagogi pri svojem delu v 

nenehni interakciji z drugimi strokovnimi delavci. V predšolskih programih sodelujejo z 

vzgojitelji ali zdravniškim osebjem (logoped, delovni terapevt, fizioterapevt), v šolskih 

programih z učitelji ali pa delujejo v okviru svetovalne službe.  

Vloga šole se je v preteklem desetletju zelo spremenila, saj se je razvila v ustanovo, ki ima 

dobro organizirano in interdisciplinarno timsko delo. S. Tancig (2008) poudarja, da je za 

poklicni razvoj učitelja in drugih strokovnih delavcev treba vključevati spretnosti timskega 

dela, saj so rezultati dela močno odvisni od kakovosti odnosov med ljudmi.  

Sodelovanje med specialnim pedagogom in učiteljem se udejanja na različne načine. Wambach 

(1995, v Pevec Semec, 2004) navaja nekaj smernic, ki bodo v pomoč strokovnim delavcem pri 

medsebojnem sodelovanju: 

 splošna sposobnost prilagajanja na nove situacije, 

 sposobnost reševanja problemov, 

 sposobnost komunikacije, 

 razvite interpersonalne sposobnosti in 

 sposobnost vodenja. 

Tako se morata oba, učitelj in specialni pedagog, zavedati, kaj je tista nuja, da bo delo z otroki 

s posebnimi potrebami resnično učinkovito. Na probleme je treba gledati kot na priložnost, da 

vzgojno-izobraževalne ustanove svoje znanje usmerijo k boljši kakovosti življenja oseb s 

posebnimi potrebami, razvijajo njihovi socialno vključenost in samostojnost.  

Po M. Lipec Stopar (1999) so za specialno rehabilitacijskega pedagoga nujna naslednja znanja: 

 dobro poznavanje individualnih razlik med učenci; njihova prepoznava, prilagoditev 

učnega programa, uporaba ustreznih metod dela, 

 natančna priprava učnih situacij, ki bodo pripomogle k največji možni storilnosti 

učenca, 

 različni načini za boljšo socialno integracijo učenca, 

 individualizirano načrtovanje in s tem vključevanje posebnih sestavin programa v pouk, 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje z ostalimi strokovnjaki v skrbi za otroke s posebnimi potrebami.  

Na osnovi tujih raziskav je M. Lipec Stopar (prav tam) zbrala naloge, ki bi jih moral opravljati 

specialni in rehabilitacijski pedagog v vlogi koordinatorja za posebne potrebe v modelu skrbi 

za otroke s posebnimi potrebami. Te naloge so: 

 identifikacija in ocenitev posebnih potreb otroka, 

 oblikovanje, spreminjanje in ovrednotenje učnih izkušenj, 

 svetovanje učiteljem o učnih metodah, ki so za posameznega otroka najprimernejše, 
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 uvesti postopke za identificiranje, ocenjevanje in spremljanje otrokovih potreb in 

napredka znotraj šole, 

 odgovarjati na zahteve staršev in drugih institucij po informacijah o otrocih in njihovih 

učnih zmožnostih, 

 poznavanje različnih institucij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, 

 zagotavljanje učinkovite izmenjave informacij pri tranziciji otroka iz ene skupine v 

drugo ali z ene šole na drugo, 

 dobro poznavanje zakonodaje s področja skrbi za otroke s posebnimi potrebami.  

Podobno izpostavlja tudi M. Kavkler (1996), ki specialnega pedagoga opredeljuje kot 

koordinatorja, ki lahko občasno kot »učitelj pomočnik« pomaga učitelju v razredu.  

Da bi bila dosežena pozitivna interakcija, je pomembno, da specialni pedagog resnično posluša 

sogovornika in je zainteresiran za situacijo, ki mu jo sporoča učitelj. Vedno znova mora iskati 

informacije o otrokovem funkcioniranju. Pomembno je, da tako specialni pedagog kot tudi 

učitelj že od začetka težita k istemu cilju, to so možne rešitve problemov ter usmeritev k 

dosegljivim in kratkoročnim ciljem, ki jih lahko oba realizirata. Hospitacije so dobro izhodišče 

opazovanja otrokovega funkcioniranja v različnih okoljih, npr. pri uri specialnega pedagoga ali 

v razredu. Ne smeta pozabiti tudi na ostale strokovnjake, ki delajo z otrokom; to so lahko 

logoped, psiholog, socialni delavci (Lipec Stopar, 1999).  

V empirični raziskavi P. Havaj in A. Polak (2014) o timskem delu izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči (v nadaljevanju DSP) in osnovnošolskih učiteljev je sodelovalo 156 izvajalcev DSP in 

112 učiteljev. V raziskavi so predstavljene ugotovitve o tem, kakšne izkušnje imajo izvajalci 

DSP in učitelji s timskim delom, katere oblike sodelovanja in timskega poučevanja se pojavljajo 

pri omenjeni skupini pedagogov ter kako pogosto jih strokovni delavci uporabljajo. Ugotovitve 

kažejo, da imajo izvajalci DSP in učitelji dobre izkušnje s timsko pripravo individualiziranih 

programov, saj le-te zelo pogosto pripravljajo skupaj in jih tudi evalvirajo. Prav tako si pogosto 

izmenjujejo ideje za delo z otroki s posebnimi potrebami. Zanimiv pa je podatek, da skoraj 

polovica izvajalcev DSP ni še nikoli skupaj z učitelji timsko poučevala pri razrednih urah ali 

izvajala roditeljskega sestanka.  

Buckley (2000, v Polak, 2007) našteva merila, ki določajo naravo in vrsto pedagoškega tima. 

Nekatera izmed njih so: 

 usklajenost članov tima glede na spol, raso in etnično skupino, 

 samousmerjajoč, koordiniran ali avtoritativno voden tim, 

 pedagoško delo glede na časovni obseg, 

 značilnosti učencev, 

 velikost razreda, 

 stili poučevanja in vodenja učencev. 

Timi so lahko glede na značilnosti različnih vrst. Vrsto tima določajo različni dejavniki, med 

njimi so spolna, rasna in etnična usklajenost članov tima, časovni obseg pedagoškega dela, 

značilnosti učencev, dijakov ali študentov, velikost razreda ali skupine idr. (Polak, 2007). Vrste 
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timov razvrščamo v tri glavne skupine: delovne time, k nalogi ali problemu usmerjene time in 

vodstvene time, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko predstavili.  

Delovni timi so običajno oblikovani zaradi organizacijskih razlogov, povezujeta jih le delovni 

proces in prispevek h končnemu izdelku. Člani tima nimajo skupnih ciljev ali vizije in delajo 

med seboj neodvisno. V takšni vrsti tima se ne razpoznava pravega timskega dela, saj je odsotna 

pozitivna soodvisnost pri doseganju skupnih ciljev. (Polak, 2007).  

Pri k nalogam ali problemu usmerjenih timih temelji delo članov na načelih pravega timskega 

dela, vendar so le začasno organizirana enota; torej dokler naloga oz. problem ni rešen. Takšna 

vrsta tima je v šolstvu najbolj zaželena in smiselna, saj je njihov smoter oblikovati čim več 

različnih idej, pristopov in strategij, da se problem razreši. Prav zaradi tega se lahko v timu hitro 

pojavi nestrinjanje, pri čemer je pomemben proces usklajevanja različnih mnenj in idej (prav 

tam). Komunikacija ima predvsem vlogo podpornega dejavnika in lahko omogoča, usmerja, 

podpira ali celo zavira procese timskega dela (Arcaro 1995, Chivers 1995, Maddux 1996, v 

Polak, 1999).  

Vodstvene time sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih. V šolskih prostorih je to 

pedagoški tim, ki ga običajno sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in šolski svetovalni 

delavci. Njegov prvotni cilj ni timsko poučevanje, vendar se odlikuje v timskem načrtovanju in 

evalvaciji. Veliko vlogo igrata osebnostna in strokovna podpora, ki ju tim nudi drugim timom 

na šoli pri izvajanju timskega dela (Polak, 2007).  

3.4 Etape timskega dela 

Timsko načrtovanje 

A. Polak (2007) omenja tri osnovne etape timskega dela na pedagoškem področju: timsko 

načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo. V nadaljevanju vsako od njih podrobneje 

predstavljamo. 

Timsko načrtovanje pomembno vpliva na timsko poučevanje in timsko evalvacijo. Navadno se 

začne s srečanjem pedagoških delavcev, kjer je njihov namen oblikovati didaktično, snovno, 

materialno in psihološko pripravo na pouk (Polak, 2007). S temeljitim timskim načrtovanjem 

je mogoče preprečiti ovire, probleme in neuspehe v vzgojno-izobraževalnem delu. Načrtovanje 

timskega dela običajno poteka kot srečanje članov tima, kjer oblikujejo snovno, didaktično, 

materialno in psihološko pripravo na timsko izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (Polak, 

2012 b).  

A. Polak (2009) navaja osnovne korake načrtovanja, ki se prekrivajo s štirimi temeljnimi 

elementi načrtovanja pouka: 

 izbira teme in oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, 

 izbira in zasnova poteka učne ure ali dejavnosti, 

 priprava pripomočkov in učil, 

 opredelitev načina opazovanja, preverjanje in vrednotenje napredka ter analiza 

doseženih ciljev. 
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Tuji avtorji (Arcaro, 1995, v Polak, 2007) poudarjajo potrebo po večji ustvarjalnosti in 

fleksibilnosti članov tima kot tudi večji sproščenosti, saj le-to spodbuja ustvarjalno vzdušje, s 

tem pa se povečata inovativnost in učinkovitost timskega načrtovanja.  

 

Po Buckleyju (2000) timsko načrtovanje vključuje: opredelitev najpomembnejših ciljev, ki so 

kognitivni, socialno-čustveni in vedenjski, učinke timskega poučevanja oz. katere vrednote, 

spretnosti in občutke želimo pri učencih izzvati ali jim posredovati. Treba je določiti dolgoročne 

cilje, ki jih želimo pri timskem poučevanju doseči. Upoštevati je treba različne spoznavne in 

učne stile, fleksibilnost pri poučevanju, iskati priložnosti za učenje zunaj učilnice s 

spodbujanjem ustvarjalnosti v didaktičnem pristopu. Pri timskem poučevanju je veliko različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na izbiro didaktičnega pristopa in jih je treba analizirati in upoštevati 

(npr. čas izvajanja, pripomočki, velikost skupine/razreda). Učitelji pri timskem načrtovanju 

izhajajo iz evalvacije že opravljenega timskega dela in glede na izkušnje oblikujejo strategije 

poučevanja. Buckley (prav tam) priporoča pri načrtovanju timskega dela tudi načrtovanje 

evalvacije timskega dela, pri sami evalvaciji pa je treba posredovati povratne informacije o delu 

tima vodstvu šole in kolegom. A. Polak (2012 b) predlaga, da se vnaprej dogovori in rezervira 

čas za timsko načrtovanje ter da se zagotovi tudi dovolj možnosti za različna nepredvidena 

srečanja. Čas je zelo pomemben dejavnik timskega načrtovanja, saj ga člani tima potrebujejo, 

da se temeljito pripravijo na timsko poučevanje. Čim več učiteljev je vključenih v timsko delo, 

več časa bodo potrebovali za pripravo in diskusijo (Polak, 2009).   

Timsko načrtovanje ni le strokovna podlaga kakovostnemu poučevanju, ampak zagotavlja 

vzgojno-izobraževalno delo, ki je naravnano k posameznemu učencu. Učitelj analizira 

pripravljenost učencev, njihove zmožnosti ter s tem tudi načrtuje individualne programe, ki so 

prilagojeni posameznikom, ter timsko išče ustrezne rešitve (Polak, 2007).  

Timsko poučevanje/izvajanje pedagoškega dela 
Po mnenju številnih pedagoških delavcev je timsko poučevanje oz. timsko izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela najzahtevnejša oblika timskega dela (Polak, 2012 b). Pedagoško aktivnost 

lahko izvajajo različni timi. Enodisciplinarni tim sestavljajo učitelji iste izobrazbene smeri in 

imajo podobne poglede na vzgojno-izobraževalne cilje, vsebino in aktivnosti, ki jih kot tim 

načrtujejo v okviru pouka. Organizacija takšne vrste timskega poučevanja je lažja, saj učitelji z 

iste stopnje lažje uskladijo urnik, prostore ali nadomeščanja (prav tam).  

Interdisciplinarno poučevanje pa učencem omogoča širši raziskovalni pristop, saj se pri 

takšnem poučevanju prepletajo različne stroke in v ospredje pridejo podobnosti in razlike med 

učitelji. V tem času se intenzivno razvijajo učiteljeve spretnosti in interesi, za usklajevanje pri 

načrtovanju pa takšen način timskega poučevanja zahteva več časa in usklajevanja (Polak, 

2007).   

A. Polak (2012 b) predlaga nekaj praktičnih usmeritev za timsko izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela: 

 medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok, 

 izmenjava aktivnega dialoga z učitelji, 

 istočasno vodenje različnih aktivnosti in dejavnosti, 
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 prepletanje strokovnih delavcev pri razlagi in demonstraciji, 

 prepletanje vodenega pogovora in postavljanje vprašanj, 

 sprotno odpravljanje težav pri učenju učencev, 

 sprotno podajanje povratnih informacij.  

Možnosti za timsko poučevanje je nešteto in so po navadi odvisne od didaktične in pedagoške 

iznajdljivosti pedagoških delavcev, ki jih tim sestavlja. 

K. Pavlič Škerjanc (2012) v okviru nadgrajenega projekta Evropski oddelki leta 2004 predstavi 

nekaj temeljnih opredelitev sodelovalnega in timskega poučevanja. Eden izmed teh je Sistem 

sodelovalnega in timskega poučevanja (v nadaljevanju SITP), ki so ga razvili na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj glavnih ugotovitev. K. 

Pavlič Škerjanc (prav tam) omenja timsko delo kot nadpomenko, ki pomensko zajema različne 

vrste in oblike povezovanja ter sodelovanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Sem sodi 

tudi timsko sodelovalno poučevanje, ki je le ena od teh oblik. Sodelovalno poučevanje se lahko 

izvaja posredno ali neposredno, namen, cilji, obseg in oblika pa so raznoliki. Oblike 

sodelovalnega poučevanja se lahko izražajo z izmenjavo idej, kjer učitelji redno izražajo lastne 

izkušnje in izdelke s kolegi, npr. z učnimi gradivi, portfoliji in refleksijami. Diskusije so načrtni, 

vodeni in strukturirani pogovori v oblikovanih diskusijskih skupinah učiteljev, ki vključujejo 

obvezna plenarna poročanja v različnih oblikah. Medsebojna opazovanja so skrbno načrtovana, 

izvajajo se s pomočjo opazovalnih list in predvidevajo v naprej dogovorjene cilje in rezultate. 

Skupne učne dejavnosti in izmenjave učiteljev neposredno vključujejo tudi učence oz. dijake, 

kjer je način izvajanja sodelovalnega in timskega poučevanja prepuščen učiteljem in je lahko v 

različnih oblikah. Avtorica (prav tam) omenja tudi timsko poučevanje tipa A; interaktivno 

timsko poučevanje in timsko poučevanje tipa B. Opredelitev interaktivnega timskega 

poučevanja ali timskega poučevanja tipa A znotraj SITP izhaja iz temeljne definicije timskega 

pouka. Interaktivno timsko poučevanje tako pomeni, da praviloma dva učitelja sočasno 

poučujeta isto skupino učencev v istem prostoru. Soodvisna povezanost dveh učiteljev ima 

dodatno vrednost, ki predstavlja temeljno značilnost tega tipa poučevanja. Ta namreč ustvari 

intenzivno in kontinuirano komunikacijo ter vzajemnost učinkov. Timsko poučevanje tipa B pa 

pomeni, da dva ali več učiteljev tesno sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji učnega 

procesa. Vsi učitelji pri tem tipu poučevanja ne poučujejo iste skupine učencev, prav tako ne 

poučujejo istočasno oz. ne izvajajo skupaj vseh faz učnega procesa. Vpeljava sistema SITP na 

vse šolsko raven zahteva od učiteljev pripravljenost na spremembe in sprejetje novega in 

drugačnega kot izziv ter ponuja priložnost za profesionalni in osebni razvoj (Pavlič Škerjanc, 

2012).  

Timska evalvacija 

Tretja etapa timskega dela je timska evalvacija in je lahko pomemben motivacijski dejavnik, 

saj pri članih tima vpliva na odločitve za nadaljnje timsko delo. Znotraj timske evalvacije 

učiteljev ne sme zanimati le učni napredek učencev, temveč tudi napredek tima samega.  

Sistematična timska evalvacija naj po A. Polak (2007) vključuje naslednje: 

 pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev,  

 analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali doseči pedagoške cilje,  
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 analizo motiviranja otrok,  

 analizo razredne interakcije med timskim poučevanjem,  

 predvidevanje dodatnega individualiziranega dela s posameznim otrokom idr.  

Učenci so prav tako lahko del evalvacije, saj je njihovo doživljanje pomembna povratna 

informacija. To lahko izvedemo na različne načine; razgovor, diskusija, anketni vprašalnik, 

anonimni zapisi (Polak, 2012 b). 

Evalvacija dogajanja v timu je usmerjena k analizi odnosov med člani tima, njihove medsebojne 

komunikacije, medsebojnega zaznavanja in strategij reševanja problemov v timu ipd. 

Evalvacija lahko poteka na več načinov: npr. kot refleksivni zapisi, razgovori, usmerjena ali 

prosta diskusija in obsega različna področja, npr.: napredek medsebojnih odnosov, osebnih 

vrednot in občutljivosti za druge, izražanje spoštovanja do drugih, razvijanje občutka za 

sodelovanje in skupnost idr. Ključni proces pri evalvaciji je refleksija, ki je večinoma 

neformalne narave kot spontan in neusmerjen pogovor med člani tima. Velika potreba po 

izpovedi pri članih tima se običajno pojavi, kadar je tim v konfliktni situaciji in je s konkretnim 

problemom povezano zadovoljevanje potreb ostalih članov tima. Brez izmenjave povratnih 

informacij o delovanju tima, mnenj in osebnih doživetij med člani tim ne more napredovati v 

medsebojni povezanosti, zaupanju in učinkovitosti (Polak, 2012 b). Vedno znova si je treba 

postaviti vprašanje: »Kaj in kako lahko jaz osebno prispevam k učinkovitemu timskemu delu?« 

(Polak, 2007 str. 5).   

3.5 Oblikovanje in razvoj tima 

Proces oblikovanja in razvoja tima je eden izmed pomembnejših vidikov timskega dela. 

Strokovnjaki opredeljujejo več različnih modelov, vsem pa je skupnih več obdobij v razvoju 

tima, ki jih različni avtorji različno poimenujejo. V prejšnjih poglavjih smo podrobneje že 

predstavili prehod skupine v tim po Praprerju, v nadaljevanju pa bomo natančneje pojasnili 

razvojne faze tima. 

Tuckmanov model 

V strokovni literaturi je model ameriškega psihologa Barrya W. Tuckmana najpogosteje opisan 

(Polak, 2007). Usmerjen je k odnosom, zaradi česar je zelo uporaben na pedagoškem področju. 

Po njegovem mnenju morajo timi, da bi dosegli  stopnjo zrelosti in s tem tudi uspešnost, skozi 

štiri stopnje, ki si sledijo v natančno določenem zaporedju. Posamezna stopnja ni časovno 

omejena.  

 

(1) V prvem stadiju se tim oblikuje: člani tima se med seboj spoznavajo, poteka medsebojna 

primerjava, oblikujejo se cilji in pričakovani rezultati. Posamezni član tima se ostalim 

želi približati, jim ugajati. Določiti je treba velikost tima, izpostaviti načela sodelovanja 

in opredeliti odgovornost za različne odločitve.  

(2) Stopnja nasprotovanja je najpomembnejše obdobje v razvoju tima, predvsem zaradi 

ciljev, vlog, odnosov, omejitev ter drugih značilnosti, ki vplivajo na vzdušje v timu.  Za 

to stopnjo je značilno pomanjkanje učinkovitih procesov, zaradi tega je poleg 

sproščenega vzdušja razjasnitev vlog v timu bistvena. Ključno vlogo igra vodja (če 

obstaja), saj prevzame vlogo svetovanja, v tem času pa se iz tima ne sme umakniti. Še 
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vedno lahko razlaga omejitve, ponuja rešitve. Pomembni so odgovori na vprašanja 

(Polak, 2007, str. 73): 

 Kaj naj bi kot tim dosegli? 

 Katere vloge in odgovornosti prevzemajo posamezni člani v timu? 

 Kakšen je v timu pretok informacij? 

 Kako bodo člani tima oblikovali odločitve? 

 Kako bodo člani tima reševali probleme in konflikte? 

 Kako bodo posamezniki s svojimi močnimi področji prispevali k doseganju skupnih 

ciljev? 

Za razvoj naslednjih stopenj sta analiza in odprava nasprotij pogoj za dobro sodelovanje članov. 

(1) Sledi stopnja sprejemanja pravil, v kateri člani sprejmejo svojo vlogo, saj se pozornost 

s posameznika preusmeri na njihovo vedenje. Pretok informacij je dober, pred očmi 

imajo zastavljen cilj. Če se timu pridruži nov član, se lahko zgodi, da se prejšnji stopnji 

ponovita. Obstaja nevarnost, da lahko tim, ki ni zmogel preiti skozi prvi dve stopnji, 

obtiči na prvih dveh stopnjah.  

(2) Končna, četrta stopnja je delovanje tima, na kateri člani sproščeno izmenjujejo ideje, 

mnenja, odprto se soočajo s konflikti. Med seboj so si v oporo, kar se kaže s pristnim 

humorjem brez cinizma. Med člani se vzpostavi pozitivna soodvisnost (Polak, 2007).  

Razvojni model oblikovanja tima 

Ameriški strokovnjaki Aranda, Aranda in Conlon so razvili razvojni model oblikovanja tima 

(Polak, 2007). V ospredju tega modela je usmerjenost k ciljem, nalogam in problemom. Za 

razvoj tima mora le-ta preiti kritične točke na vsaki stopnji.  To so faze oblikovanja, razvijanja 

in prenavljanja.  

V prvi fazi člani tima opredelijo skupne cilje, način dela, vloge ter način udejanjanja. Posamezni 

člani morajo biti aktivni, saj lahko pasivnost pomembno ogrozi prehod na naslednjo stopnjo. 

Da se to ne bi zgodilo, pomagajo kratkoročni cilji in jasna pravila v timu. V nasprotnem primeru 

sta lahko nespoštovanje in nestrinjanje destruktivna za tim in timsko delo. V fazi razvijanja je 

napredovanje intenzivnejše. Povečajo se povezanost med člani, sodelovalno vzdušje ter dobro 

počutje članov tima. Za preseg te stopnje morajo člani poiskati nove načine razmišljanja, saj se 

soočajo z novimi cilji, nalogami ter problemi (Polak, 2007). 

Intenzivno učenje ter proces preoblikovanja sta značilna za zadnjo fazo, fazo prenavljanja. 

Izraža se inovativno delo, medsebojna povezanost članov pa je usmerjena k procesom 

osebnostnega in strokovnega razvoja tima. Velika nevarnost za nazadovanje timskega dela je 

dolgčas, ki ga člani tima občutijo ob veliki uspešnosti (prav tam). 

Model oblikovanja tima po Chiversovi 

J. Chivers (Polak, 2007) navaja sedem korakov, ki so nujni za razvoj ustreznega tima. Vsaka 

stopnja izhaja iz prejšnje ter predstavlja temeljno področje, na katerem se mora tim izpopolniti, 

da bi lahko prešel na naslednji korak.  

Najprej si mora tim postaviti jasne cilje, ki so pozitivno naravnani, jasno formulirani ter časovno 

izvedljivi. Sledi odprta, dvosmerna komunikacija med člani tima, ki zajema aktivno poslušanje. 
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Člani tima v naslednjem koraku analizirajo dogajanje v timu ter to ozavestijo. S tem lahko 

preidejo na fazo sprejemanje dela in odpravljanje problemov. V tej fazi sledijo redna srečanja 

s povratnimi informacijami. Izmenjujejo si izkušnje ter sproti odpravljajo probleme. Brez 

zagotovitve ustreznih delovnih razmer tim ne bi mogel dobro delovati, kar omenja tudi model 

po Chiversovi. V omenjenem modelu je izpostavljena tudi motivacija članov tima, s pomočjo 

katere lahko tim uspešneje dosega cilje, člani imajo večji interes, delo je pestrejše in vedno 

znova se pojavi možnost za priznanje ali napredovanje. V modelu je psihološka varnost 

izpostavljena kot pogoj za ustvarjalnost, to pa pripomore k večji aktivnosti članov. 

3.6 Komunikacija pri timskem delu 

Pri timskem delu člani v timu med seboj nenehno komunicirajo in si izmenjujejo informacije, 

zato je pomembno, da se zavedajo teoretičnih utemeljitev komunikacije in kako lahko le-te 

uporabijo. 

Greene (1993) opredeli komunikacijo kot povezavo med ljudmi, umetnost, s katero imamo 

ključ do uspeha v politično-poslovnih, izobraževalnih in družinskih odnosih. Brajša (1993) 

definira pogovor kot osnovni inštrument vzgoje in izobraževanja.  

Komunikacija med dvema osebama vključuje sedem temeljnih elementov: 

(1) Namene, misli in čustva pošiljatelja in način pošiljanja sporočila, za katerega se je 

odločil. 

(2) Pošiljatelj kodira sporočilo s pretvorbo svojih misli, čustev in namenov v sporočilo, 

primerno za pošiljanje. 

(3) Pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku. 

(4) Sporočilo je poslano po kanalu, pri čemer kanal pomeni sredstvo, način prenašanja 

sporočila. 

(5) Prejemnik dekodira sporočilo in ga interpretira; prejemnikova interpretacija je odvisna 

od tega, kako dobro je prejemnik razumel vsebino sporočila in namen pošiljatelja. 

(6) Prejemnik se notranje odzove na interpretacijo sporočila. 

(7) Vsak element, ki ovira proces komunikacije, je šum. Znotraj pošiljatelja so šumi lahko 

njegova stališča, ustreznost njegovega jezika, referentni okvir. V prejemniku pa so šumi 

lahko stališča, izvor ali pa izkušnje, ki vplivajo na proces dekodiranja (Johnson in 

Johnson, 1997, v Vec, 2005).  

Glede na to, kdo je v komunikaciji udeležen, Dimbleby in Burton (1995, v Vec, 2005) ločita 

štiri kategorije. To so: 

 Notranja (intrapersonalna) komunikacija – poteka takrat, kadar razmišljamo oz. 

komuniciramo sami s seboj.  

 Medosebna (interpersonalna) komunikacija – nanaša se lahko na neposredno 

komuniciranje dveh ljudi (iz oči v oči) ali pa na komunikacijo v manjši skupini. V širšem 

pomenu medosebna komunikacija pomeni vsako besedno ali nebesedno vedenje, ki ga 

zazna druga oseba. V ožjem smislu pa se medosebna komunikacija opredeljuje kot 

sporočilo, ki je poslano od ene osebe k drugi z zavestnim namenom vplivati na vedenje 

prejemnika. 

 Skupinska komunikacija – poteka med različnimi skupinami. 
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 Množična komunikacija – nanaša se na zelo veliko število prejemnikov, npr. koncerti. 

 Komunikacija med živalmi in komunikacija med človekom in živaljo. 

Za delovanje skupine je medsebojno komuniciranje temeljni pogoj, saj pretok informacij in 

socialna dogajanja potekajo preko komunikacije. Za dosego skupnega cilja potrebuje tim 

odprto, spontano komunikacijo, ki je ne motijo niti različna hierarhična raven posameznikov 

niti meje posameznih organizacijskih enot (Lipičnik, 1991). A. Polak (2007) pojasni, da večina 

komunikacije znotraj tima poteka na timskih srečanjih, vendar lahko člani komunicirajo tudi 

med timskim poučevanjem. Komunikacija vpliva na oblikovanje zaupnega in odprtega 

timskega vzdušja. 

Komunikacija v timu naj bi obsegala (Chivers, 1995, v Polak, 2007, str. 51): 

 dajanje in sprejemanje informacij ali napotkov v zvezi s konkretnimi nalogami, 

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

 spraševanje drugih po dodatnih informacijah, ki širijo razumevanje vsebine, 

 sprejemanje različnih informacij, ki niso vezane na naloge tima, 

 povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom v timu, 

 sprejemanje in dajanje povratnih informacij v zvezi s posameznikovim delom in delom 

kolegov v timu, 

 spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu. 

Komunikacija je učinkovita, kadar prejemnik pošiljateljeva sporočila dobro interpretira in 

razume. Vzrok za neučinkovito komunikacijo je lahko šum, ki navadno ni pomanjkanje 

verbalnih sposobnosti, ampak je emocionalne ali socialne narave. Avtorica poudari, da je 

temeljni izvor večine resnih nesporazumov nezaupanje, ki povzroči, da se število prenesenih 

informacij zmanjša, s tem pa se hkrati vzbudi tudi dvom o vsebini sporočila (Lamovec, 1993). 

Za normalno vzdrževanje komunikacijskega procesa pri timskem delu so nujno potrebne 

povratne informacije. Tako se vzpostavi učinkovita komunikacija, ki omogoča, da prejemnik 

interpretira sporočilo pošiljatelja tako, kot je le-ta nameraval (Lipičnik, 1996).  

V timu se člani sporazumevajo verbalno in neverbalno. Verbalni način komuniciranja je 

namenjen učencem, medtem ko ima neverbalni način posebno vlogo pri sporazumevanju med 

timskim poučevanjem. Člani tima z neverbalno komunikacijo izražajo svoja čustva in odnos. 

Pri neusklajenem verbalnem in neverbalnem sporočilu prej verjamemo neverbalnemu, saj ga je 

težje kontrolirati (Polak, 2007). Tako torej »šele ob neverbalnem spremstvu dobi izgovorjeno 

sporočilo svoj pomen in smisel, svojo učinkovitost in vpliv« (Brajša, 1993, str. 34). 

Pri komunikaciji se v timu prepletajo štirje elementi (Robin in Finley, 1995, v Polak, 2007); to 

so govorjenje (sporočanje lastnih misli, idej), poslušanje lastnega govorjenja (reflektiranje 

lastnega govorjenja), poslušanje (poslušanje idej, mnenj drugih) in poslušanje lastnega 

poslušanja (reflektiranje lastnega poslušanja). Slednje naj bi bilo po mnenju strokovnjakov 

najpomembnejše, saj naj bi ščitilo pred poudarjanjem samega sebe, neprimerno komunikacijo 

ter pretirano impulzivnostjo. 

Pollard in Tann (1994, v Polak, 2007) ločita štiri vrste poslušanja. Interaktivno poslušanje 

temelji na hitro izmenjujočih se vlogah govorca in poslušalca. Reaktivno poslušanje poteka 
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tako, da eden izmed članov v timu govori dlje časa, ostali ga poslušajo. Pri diskriminativnem 

poslušanju je cilj razpoznava in razločevanje pomena slišanega, medtem ko med občudujočim 

poslušanjem poslušalca spremljata občudovanje in estetski občutek. Kadar se srečajo člani tima, 

sta najpogosteje prisotna interaktivno in reaktivno poslušanje. Pri timskem poučevanju so lahko 

prisotne vse vrste poslušanja, zlasti pri komunikaciji učitelja z učencem (Polak, 2007).  

Pri komunikaciji se pojavljajo tudi nesporazumi, kar lahko pomembno vpliva na timsko delo in 

na odnose med člani. V nadaljevanju bomo opredelili napake pri komuniciranju in oblike 

verbalnega vedenja, ki timu pomaga do učinkovitejše komunikacije. 

Najpogostejše napake pri komuniciranju so (Lamovec, 1993): 

 spregovorimo, preden vemo, kaj bomo povedali, 

 želimo povedati preveč naenkrat, 

 pomanjkljive informacije, ni rdeče niti, 

 neupoštevanje stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi, 

 sporočilo ni prilagojeno prejemniku, 

 prejemnik ne posveča pozornosti pošiljatelju, 

 prejemnik razmišlja o odgovoru, preden sliši celoto, 

 prejemnik ocenjuje verodostojnost informacije, še preden je sporočilo dobro razumel.  

A. Polak (2007) navaja pet oblik verbalnega vedenja, ki pomaga timu, da se učinkoviteje 

odloča. To so: 

(1) izražanje predlogov in usmeritev za delo tima, s čimer se izognemo situacijam, da člani 

prevečkrat izražajo le svoja mnenja in ne dajejo konkretnih predlogov za dosego cilja. 

S tem se naredi premik h konkretni aktivnosti; 

(2) nadgrajevanje, razširjanje predlogov z novimi predlogi, pri čemer se spreminja smer 

razmišljanja, brez zavračanja zamisli drugih. Osnovna pogoja te oblike vedenja sta 

aktivno poslušanje in pozornost do drugih članov. Člani tima imajo občutek, da so bili 

njihovi predlogi slišani, sprejeti in upoštevani. Drugi pogoj je, da člani ne debatirajo, 

saj naj bi bil temelj argumentacija. Namen je razviti idejo v celoti, ne pa razmišljanje o 

idejah drugih; 

(3) razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine, ki poteka z vprašanji in odgovori 

nanje, kar prispeva k boljšemu razumevanju vsebine; 

(4) posmehovanje navzočim članom tima je usmerjeno na osebno raven. Pri tem pogosto 

član, ki naleti na posmeh, postane obrambno naravnan. Člani tima se morajo 

obvladovati, da se ne posmehujejo, temveč podajo konstruktivno kritiko; 

(5) argumentiranje je razlaga in zagovor svojih predlogov, kjer istočasno izzivamo predloge 

in ideje drugih. Temelji na načelu za ali proti, zaradi tega člani težko dosežejo soglasje.  

Za normalno vzdrževanje komunikacijskega procesa v skupini so potrebne povratne 

informacije (Lipičnik, 1991). Potrebo po povratni informaciji mora čutiti vsak član tima. 

Pomembno je, na kakšen način podamo povratno informacijo, saj je lahko iz različnih vzrokov 

podana tudi na neprimeren način. Član se tako lahko počuti užaljenega, napake se lahko 

oblikujejo v navado, zaradi strahu pred zamero pa povratne informacije olepšujemo (Polak, 

2007).  
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Na timskih srečanjih naj bi se držali nekaterih komunikacijskih načel, ki jih opisuje Jay po 

Dunhamu (1992, v Polak, 2007). Mnenja in ideje izražamo jasno in strnjeno, tako da vnaprej 

omejimo čas govorjenja, člani tima pa lahko tudi pisno izrazijo svoje mnenje. Tišino, ki nima 

povezave z aktivnostjo, prekinemo. Poznati moramo ozadje tišine (trema člana tima, sovražna 

ali obrambna naravnanost) ter glede na vzrok tudi ustrezno usmeriti komunikacijo naprej. 

Šibkejše člane v komunikaciji je treba zaščititi tako, da poudarimo njihov prispevek, jih 

pozitivno izpostavimo z vprašanji.  

A. Gerčar (2014) je v svoji magistrski raziskavi na vzorcu 156 vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic ugotovila, da pedagoški delavci v timu pričakujejo prijazno komuniciranje, 

izražanje kritike ter sproščeno vzdušje. Za učinkovitost tima mora biti komunikacija, po 

rezultatih v magistrski raziskavi, pri timskem delu v oddelku vrtca pozitivna, iskrena, odkrita, 

dvosmerna in zaupanja vredna. S tem se v timu povečajo sodelovanje med člani tima, 

spoštovanje, zaupanje do drugih članov in sproščenost. 

3.7 Reflektiranje timskega dela 

Refleksijo in njen pomen je prvi aktualiziral Schön leta 1983 v svojem delu Reflective 

practitioner: How professionals think in action, ki mu je sledilo obdobje intenzivnega 

teoretičnega in empiričnega raziskovanja učiteljevega miselnega sistema ter njegovih različnih 

vrst kognicij, kot so stališča, subjektivne teorije, predsodki, prepričanja idr. (Polak, 2010). 

Pojem refleksija je v psihološkem smislu »miselno spremljanje lastnih zavestnih dejavnosti, 

poglabljanje vase, razglabljanje in razmišljanje« (Veliki slovar tujk, 2002, str. 977). 

Značilnosti refleksije so: osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in izražanje na 

osebni ravni (Polak, 2010).  

Korthagen (1990, v Polak, 2010) opredeli profesionalno reflektiranje kot način mišljenja o 

vzgojno-izobraževalnem področju, ki vključuje sposobnost razumnega izbiranja smeri 

delovanja in predpostavlja prevzemanje odgovornosti za te izbire ali odločitve. »Strokovna 

refleksija je razmišljanje o pedagoškem ravnanju z neke določene časovne ali situacijske 

razdalje oz. razmišljanje o preteklem ali trenutnem znanju in delovnih izkušnjah« (Polak, 2010, 

str. 431).  Izhodiščni zorni kot kognitivne psihologije je predpostavka, da človekovo vedenje 

temelji na mentalnih strukturah, ki se oblikujejo z mentalnimi aktivnostmi. Proces reflektiranja 

opredeli kognitivna psihologija kot proces preoblikovanja mentalnih predstav. Dobro 

pedagoško delo temelji na neprestanem sprotnem in sistematičnem reflektiranju lastne in tuje 

pedagoške prakse, ki vključuje pedagoško načrtovanje, poučevanje in evalvacijo (Polak, 2010). 

Loughran (2006, v Polak, 2010) in drugi tuji avtorji poudarijo, da refleksija povezuje osebne in 

profesionalne vidike pedagoškega dela in jo je treba v profesionalnem razvoju pedagoških 

delavcev čim bolj zgodaj sistematično spodbujati.  

A. Polak (2017) predstavlja svoje ugotovitve iz 25-letne prakse na področju izobraževanja in 

usposabljana študentov za reflektiranje pedagoškega dela na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pisne refleksije, ki se dopolnjujejo in prepletajo z ustnimi refleksijami, imajo formativen vpliv 

na razvoj kompetenc in na oblikovanje poklicne vloge. Glede na njene izkušnje proces 

sistematične pisne in ustne refleksije pri pedagoških delavcih spodbuja številne procese. V 

nadaljevanju jih natančneje predstavljamo.  
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 Povečano samozavedanje – posameznik je spodbujen, da pozornost usmeri nase, na 

svoje pedagoško delo, svoje doživljanje in interpretacijo dogajanja v procesu učenja ali 

poučevanja. 

 Intenzivno razmišljanje o lastnem delu/ravnanju/doživljanju ali delu/ravnanju druge 

osebe – za sistematično analizo pedagoškega dela so potrebna usmerjevalna vprašanja, 

saj je z njimi posameznik načrtno spodbujen k (samo)analizi pedagoškega ravnanja ali 

doživljanja.  

 Kritično (samo)opazovanje – introspekcijo spodbuja sistematično usmerjanje k 

samorefleksiji, z refleksivnimi vprašanji pa se usmerja osredotočenost refleksije na 

različna področja, npr. na lastna čustva, vedenje, napake. 

 Ozaveščanje nezavednih nagibov – učitelji začetniki se pogosto ne zavedajo svojih 

ravnanj in o njih niso ozaveščeni. 

 Ozaveščanje osebnih pojmovanj in subjektivnih teorij – sistematično usmerjena 

refleksija in verbalizacija pomagata, da posameznik kritično presoja o ustreznosti 

pojmovanj oz. teorij. 

 Povečana verjetnost in pripravljenost za spreminjanje samega sebe, 

 Terapevtski učinki ob izvorih napetosti in stresa – verbalizacija dogodkov in čustev 

privede do zmanjševanja intenzivnosti čustvene napetosti, posamezniki pa pogosto v 

tem procesu najdejo možnost za izboljšanje svojega položaja. 

 Raziskovanje posameznikovih močnih in šibkih področij pedagoškega dela – 

posameznik analizira svoje potrebe po nadaljnjem izobraževanju, pridobivanju novih 

kompetenc, s tem pa oblikuje tudi pozitivno poklicno samopodobo. 

 »razsvetljevanje« vsebine ob zapisovanju – posameznikove misli se nadgrajujejo in 

vsebinsko poglabljajo ob pripovedni obliki misli, ki je istočasno temelj procesa 

reflektiranja.  

Pri timskem delu sta evalvacija in refleksija pogosto povezana pojma (Polak, 2012 a). 

Evalvacija označuje procese vrednotenja, ocenjevanja in presojanja, pristopi in metode so 

objektivni, izsledki pa so običajno javno dostopni. Refleksija je poseben način samoevalvacije, 

ki vključuje osebno značilnost, subjektivnost, (samo)kritičnost, osebna raven doživljanja oz. 

zapis posameznikovih doživljanj pa je običajno nestrukturiran in poljuben (prav tam).  

Osnova za samoevalvacijo pedagoških delavcev in vzgojno-izobraževalne institucije je 

refleksija, brez katere ni mogoče pristno in kritično dojemati samega sebe kot kompetentnega 

izvajalca pedagoškega dela. Kritično razmišljanje je vodilo novih pogledov v lastno doživljanje 

poklicne vloge, »brez katere ni mogoč profesionalni razvoj« (Polak, 2010, str. 444). 

Vseživljenjsko učenje je tisti dejavnik, ki oblikuje profesionalni razvoj človeka, odgovornost 

za napredek pa nosi vsak posameznik zase. Samo z zadostno mero samokritičnosti, osebne 

vpletenosti, subjektivnosti in izražanja na osebni ravni se lahko spremeni oz. izboljša pedagoško 

ravnanje (Polak, 2010).  

V nadaljevanju bomo predstavili hierarhični model refleksije po O'Hanlon (1991), ki ga opiše 

Polak (2010) v svojem prispevku. 
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Hierarhični model refleksije po C. O'Hanlon predstavljajo štiri ravni reflektiranja, ki so v 

medsebojni odvisnosti, saj je vsaka naslednja raven naprednejša in vključuje prejšnje. Za vsako 

višjo raven je značilna višja raven reflektiranja ter s tem tudi višja raven profesionalnega 

razvoja. Na najnižji ravni, ki jo imenujemo raven poročanja, so pedagoški delavci pri opisu 

svoje pedagoške prakse usmerjeni k opisovanju dogodkov (ustno ali pisno), navajanju podatkov 

in dejstev, ki so povezani s pedagoškim delom. Refleksija na tej ravni temelji na natančnem 

opisu in sosledju dogodkov brez osebnega mnenja, presoje ali razlage. Raven interpretacije je 

druga raven, ki poleg prej omenjene ravni vključuje razlago, namene ravnanja, osebna videnja 

in vrednostne sodbe. Pedagoški delavci opisujejo dogajanje in odnose v skupini, razlagajo 

okoliščine, razlagajo pedagoške namene, interpretirajo, zakaj so se pojavile določene situacije. 

Tretja raven je raven prave refleksije, za katero je značilna prisotnost samovrednotenja in 

izražanja aktivne vpetosti v pedagoški proces. Pedagoški delavci se na tej ravni ukvarjajo s 

seboj, kar pomeni, da reflektirajo svoje pedagoško delo, o svojih posledicah svojega ravnanja 

in svojih napakah razmišljajo kritično, izpostavljajo svoje osebne in strokovne dileme in jih 

poskušajo razreševati in presegati. Sledi raven integracije osebnega in strokovnega, ki je 

najvišja izmed vseh ravni, saj se na tej ravni izoblikuje najbolj poglobljena samoevalvacija. 

Prepletajo se osebne izkušnje in strokovne ugotovitve pedagoških delavcev, ki so podkrepljene 

s strokovnimi utemeljitvami in aktualno strokovno in znanstveno literaturo. To raven 

reflektiranja imajo pedagoški delavci, ki so strokovno zelo ozaveščeni in so v svojem 

profesionalnem razvoju zelo napredovali.  

V procesu dokumentiranja in spremljanja pedagoškega dela se lahko osebna refleksija pojavlja 

v ustni ali pisni obliki. Ustna oblika refleksije se najpogosteje uporablja na različnih srečanjih 

pedagoških delavcev, pri timskem delu, aktivih in konferencah, posvetih ter pri srečanjih s 

starši. Prednost te oblike refleksije je v neposrednosti in omogoča sodelovanje vseh vpletenih. 

V primerjavi s pisno refleksijo ima ustna refleksija manjšo trajno vrednost, saj se refleksivni 

zapisi ohranijo in si jih je mogoče vedno znova prebrati in analizirati.  

Refleksivni dnevniki so v pomoč pri pisanju raziskovalnih poročil, omogočajo vpogled v lastne 

čustvene odzive, misli, opažanja, težave, razmisleke za prihodnost (Polak, 2012 a).  

Glede na to, na katera področja pedagoškega dela posega refleksija, ločimo več različnih 

usmerjenosti. To so: 

 Tehnična usmerjenost refleksije, kjer posameznik kritično analizira kvantitativne vidike 

pedagoškega dela (vsebino, časovno razporeditev tem, metode, oblike in tehnike dela, 

uporabljene pripomočke in učila). 

 Pri personalni usmerjenosti refleksije so v ospredju refleksiranje osebnih izkušenj, 

osebni pogledi, odnosi in doživljanje, ki se lahko reflektirajo pisno ali ustno. 

Posamezniki bodo pri reflektiranju usmerjeni k analizi svoje poklicne vloge, svojih 

izkušenj, ciljev in napak. 

 Z opisovanjem problemov in konfliktov, po iskanju načinov za njihovo odkrivanje in 

reševanje je prisotna problemsko usmerjena refleksija.  

 Z refleksijo, ki je usmerjena v kritiko, posamezniki kritično razmišljajo o lastnih 

občutkih in dejanjih, o lastnem in tudi tujem pedagoškem delu ter ravnanju (Polak, 2012 

a).  
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Pomembno je poiskati priložnosti za sistematično individualno in timsko refleksijo, ki 

posameznikom omogoča strokovni razvoj, analizo lastnih in otrokovih kompetenc, kritično 

presojo lastne in tuje osebne in strokovne naravnanosti ter ovrednotenje vsakodnevnih 

pedagoških dogodkov (Polak, 2010). 
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4 OVIRE, PROBLEMI IN KONFLIKTI PRI TIMSKEM DELU 

4.1 Opredelitev ovir, problemov in konfliktov pri timskem delu 

Timsko delo temelji na osebnih in medosebnih odnosih, med katerimi lahko nastanejo trenja, 

le-ta pa lahko privedejo do ovir, problemov in konfliktov. V šoli se je treba soočiti z 

organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi posebnostmi, ki lahko ovirajo timsko delo. To 

so lahko urniki, različni normativi in standardi, arhitekturna značilnost stavbe. Problemi se 

najpogosteje pojavijo, kadar tim pri opravljanju neke naloge oz. doseganju skupnega cilja ni 

uspešen. Razlogov za neučinkovitost timskega dela je navadno več in so pogosto v interakciji. 

Pri timskem delu je pomembno ločiti opredelitev ovir od opredelitve problemov. Ovire sodijo 

v širšo kategorijo in so po navadi splošnejše od problemov (Polak, 2007). 

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili ovire, probleme in konflikte pri timskem delu.  

4.2 Ovire pri timskem delu 

A. Polak (2007) omenja naslednje ovire, na katere učitelji najpogosteje naletijo pri timskem 

delu: 

 Organizacijske ovire, kamor sodijo prostorski, kadrovski in časovni pogoji timskega 

dela, ureditev pouka in aktivnosti, razporeditev šolskih ur, struktura šolske ure, število 

ur pouka za posameznega učitelja ter vsak razred. 

 Naloge in obveznosti posameznih članov, povezava formalnih in neformalnih vlog s 

skupnimi cilji se lahko izražajo kot nejasno opredeljene vloge v timu. 

 Ovire v zvezi s statusom, kjer lahko posameznik nestvarno doživlja lasten status v 

primerjavi s statusi ostalih članov.  

 Komunikacijske ovire se lahko kažejo kot neusklajenost verbalne in neverbalne 

komunikacije, pedagoški delavci pa lahko ovire zaznavajo tudi pri komunikacijski 

usmerjenosti na vsebino, čustva, potek komunikacije in odnosov.  

 Medosebne ovire se med učitelji najpogosteje kažejo kot nezaupanje do ostalih članov 

v timu, medtem ko se osebne ovire izražajo kot zaznavanje strahu in osebna ogroženost. 

 

4.3 Problemi pri timskem delu 

Pedagoški delavci se pri timskem delu srečujejo tudi z različnimi problemi, ki so lahko vezani 

na vsebino in cilje pri timskem delu ter tudi na procese pri timskem delu. Problemi so 

konkretnejši od ovir in jim je treba nameniti veliko pozornosti. Timi se s problemi srečujejo v 

zgodnjem obdobju svojega izoblikovanja, ko se pravila timskega dela začenjajo vzpostavljati 

in ponotranjati (Polak, 2007).  

Šola je kot vzgojno-izobraževalna ustanova strukturirana z dejavnostmi, ki so vnaprej določene 

z urnikom, pedagoški delavci pa imajo jasno opredeljeno delovno obveznost, kar pogosto 

otežuje izvajanje timskega dela. Naloga vodstva šole je, da oblikuje urnik, s katerim se bo čim 

bolj izkoristilo prostorske, kadrovske in druge danosti. Znotraj obstoječega delovnega časa 

pedagoških delavcev je tako treba zagotoviti tudi čas za izvajanje timskega dela. Učitelje je 

treba ozaveščati, da se poraba časa z »zorenjem« in izkušenostjo tima racionalizira. Sodobna 

informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) omogoča hitro medsebojno 

dogovarjanje in usklajevanje, zato je smiselno učitelje usmerjati k uporabi IKT. Treba se je 

zavedati, da IKT ne nadomesti dejanskega timskega dela, ampak služi kot dopolnilo k 
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celovitosti delovanja tima. Za učinkovito izrabo delovnega časa pripomorejo tudi delavnice za 

bolj sistematično timsko načrtovanje, vpetost etap timskega dela v redni šolski urnik ipd. 

(Polak, 2005). Strah pred timskim delom je lahko velikokrat povezan tudi s strahom pred 

neuspehom in osramotitvijo zaradi pedagoških napak (Polak, 2007).  

V okviru evalvacije projekta Drugače v drugačno šolo (1991–1994) so bili empirično 

identificirani nekateri konkretni problemi timskega poučevanja. Med njimi je bila 

neenakomerna delitev dela, pri čemer gre za prevladovanje poučevanja enega učitelja ali za 

situacije, ko določen učitelj prevzame aktivnejšo vlogo pri bolj vzgojnih ali bolj izobraževalnih 

vsebinah. Omenja se tudi problem razhajanj v zahtevah do učencev, ki se lahko kaže v obsegu 

domačih nalog, (ne)doslednosti pri preverjanju izvajanja šolskih obveznosti in šolskih pravil ali 

v načinu discipliniranja učencev. Posamezni učitelji lahko pripisujejo različno pomembnost 

različnim dejavnostim na osnovi svojih osebnih preferenc. Problemi se lahko kažejo tudi v 

medsebojnem prilagajanju, kot so sklepanje kompromisov, nestrinjanje in različno ravnanje v 

posameznih situacijah. Problem je lahko občutek neenakopravnosti članov tima. V okviru 

omenjenega projekta je bil kot izrazit problem omenjen problem pomanjkanja časa za pogovor, 

analizo dela in timsko evalvacijo (Razdevšek-Pučko, 1994). 

Buckley (2000) opiše probleme, s katerimi so se angleški učitelji soočali pri timskem delu. 

Učitelji so omenjali, da je bilo timsko delo težko ter da se je med učitelji občutila napetost. 

Morali so spreminjati svoje osebne želje, prav tako je bila otežena komunikacija. Nekateri člani 

so lahko preveč avtokratični, npr. vodja tima. Najpogosteje so omenjali problem neujemanja 

članov tima glede na osebnostno togost ali fleksibilnost, simpatičnost oz. antipatičnost ter glede 

na potrebo po nadzoru. Na probleme pri timskem delu torej vpliva tudi osebna struktura članov 

tima.  

V strokovni literaturi in v domačih ter tujih raziskavah je kot najpogostejši problem omenjeno 

pomanjkanje časa za timsko delo učiteljev za vse tri etape timskega dela (Raywind, 1993 v 

Polak, 2007; Ducman, 2012; Lenič, 2012;). J. Ducman (2012) je v svoji raziskavi ugotavljala, 

s kakšnimi problemi se najpogosteje soočajo specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji 

otrok s posebnimi potrebami. V vzorcu 351 pedagoških delavcev so kot najbolj pogost problem 

pri timskem delu navedli časovno usklajevanje med člani tima, sledita pomanjkanje časa za 

dogovarjanje in evalvacijo timskega dela ter različno strokovno znanje med člani tima. Problem 

večje porabe časa za načrtovanje in evalvacijo timskega dela se pojavi predvsem v začetnem 

obdobju oblikovanja tima, ko se odnosi in poznanstva šele vzpostavljajo (Polak, 2007).  

4.4 Konflikti pri timskem delu 

Deutsch (1973, v Brajša, 1993, str. 203) opredeli konflikte kot »spopad nezdružljivih tendenc 

in učinkov v posamezniku, skupini in narodu ali med posamezniki, skupinami in narodi v 

konkurenčnih ali kooperacijskih situacijah«. Konflikti lahko izvirajo iz različnih ciljev, ki jih 

imajo posamezniki, iz različnih načinov uresničevanja teh ciljev ali pa iz razlik med 

pričakovanji in potrebami posameznika v odnosu do druge osebe ter so v medosebnih odnosih 

neizogibni (Lamovec, 1993). Konflikti so torej problemi, ki se nanašajo na odnose med ljudmi 

(Polak, 2007). O konfliktih pri timskem delu govorimo, kadar medsebojne napetosti in spopadi 

naraščajo v vidna in ostra medsebojna nasprotovanja (Rot, 1983).  
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Konflikti se lahko kažejo v različnih oblikah kot negativna sestavina medsebojnih odnosov. 

Možina (1995) konflikte razlikuje glede na obseg, vsebino in intenzivnost in jih razvršča v šest 

kategorij za njihovo obravnavo. To so: 

(1) Predmet konflikta; označuje vse tisto, zaradi česar nastanejo nesoglasja in spopadi med 

posameznimi člani, kar lahko opazimo kot nespoštovanje pravil, samovoljnost, 

prikrivanje in zavist. 

(2) Pojavne oblike konflikta; konflikt je lahko odkrit ali prikrit. Slednji v medsebojnih 

odnosih povzroča več težav. 

(3) Način manifestiranja konflikta; konflikt se lahko izraža z besednim napadom (žalitev, 

podcenjevanje posameznika) ali kot fizični napad. 

(4) Obseg konflikta; prikazuje število sodelujočih oseb v konfliktu. 

(5) Področje konflikta; področje dela ali dejavnosti, kjer je nastal konflikt. 

(6) Trajanje konfliktov; od predmeta in cilja spopada je odvisno, ali je konflikt kratkotrajen 

ali dolgotrajen. 

Vzrokov za nastanek osebnih konfliktov je več. Opiše jih Lay (1981, v Brajša, 1993): 

 napačna ocena resničnosti, 

 izkrivljanje resničnosti, 

 konfliktni odnosi in čustvovanje, kamor spadajo tesnoba, strah, napetost, nesposobnost 

obvladovanja lastnih čustev, 

 konfliktnost in nagnjenost k agresivnosti, kamor sodi pomanjkanje uvida v lastno 

vedenje. 

Za člane tima je bistveno to, kako zaznavajo konkreten konflikt in kakšen odnos bodo 

oblikovali do njega. Za tradicionalen odnos do konflikta so značilni izogibanje konfliktnim 

situacijam, stališče, da v konflikt vstopajo le prepirljivi ljudje, in želja po razkritju krivca za 

konflikt. Značilnost sodobnega odnosa do konflikta je opredelitev konflikta kot nujnega 

sestavnega dela vsake spremembe (Polak, 2007). Velikokrat so prav konflikti tisti, ki 

pripomorejo h koraku naprej pri iskanju rešitve določenega problema, saj »v vzgoji in 

izobraževanju brez konfliktov ni resničnih sprememb« (Brajša, 1993, str. 210).  

Maddux (1992) in Lipičnik (1996) poudarjata dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, da bodo 

konflikti rešeni konstruktivno; to sta razumevanje nastanka konflikta in ustvarjanje ustrezne 

klime, ki poudarja pozitivne lastnosti konfliktov. 

Med člani v timu se lahko pojavi konflikt tudi, kadar niso zadovoljene potrebe članov tima, 

kadar želi posameznik v timu prevladati nad ostalimi in se izkazovati ter kadar se mora tim 

soočati z nasprotnimi stališči (Jovan, 1987). M. Zrinski (2004) je v svoji raziskavi ugotavljala 

vpliv negativnih lastnosti članov tima na reševanje konfliktov v timu. V vzorcu 122 učiteljic in 

vzgojiteljic so anketiranci razvrstili lastnosti neprilagodljivost, sebičnost in neodkritost kot 

tiste, ki po njihovem mnenju najbolj negativno vplivajo na uspešnost reševanja konfliktov. 

Pasivnost in nesamozavest imata po mnenju anketirancev najmanjši vpliv na reševanje 

konfliktov in sta dosegli najnižjo uvrstitev.  
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Osebnostna raznolikost članov je lahko povod za nastanek konfliktne situacije v timu. A. Polak 

(2007) govori o »posebnežih« v timu, zaradi katerih je lahko timsko delo oteženo, vendar lahko 

vseeno veliko prispevajo. To so osebe, ki s svojim nezrelim in neresnim vedenjem kršijo timska 

pravila, kljub temu pa lahko v tim prinesejo ustvarjalne in nenavadne ideje. To so lahko tudi 

osebe, ki se vedejo arogantno do drugih, vendar je takšno vedenje morda le posledica notranje 

stiske, negotovosti, nesposobnosti prilagajanja stila komuniciranja ali pa imajo zdravstvene 

težave. Moteče in z željo po nadvladi delujejo tudi osebe, katerih vedenje je nastopaško, 

negativno naravnano in ki poveličujejo lastne cilje namesto skupnega uspeha. 

Konflikti imajo tudi komunikacijske vzroke, kamor spadajo semantični nesporazumi, to so 

različno razumevanje pomena besed, neprimerna čustvena reakcija, neverbalna komunikacija, 

npr. »brezosebno komuniciranje«, ki se kaže kot izrazito neverbalno izražanje, neiskrena 

komunikacija, kadar udeleženci govorijo eno, mislijo in vedejo pa se drugače. (Brajša, 1993).  

V družbi prevladuje mnenje, da so konflikti vzrok za prepire, ločitve, nesoglasja, nemire in 

socialne nemire, pravi vzrok za to pa je nesposobnost reševanja konfliktov na konstruktiven 

način. Popolna odsotnost konfliktov v odnosih nakazuje na odtujenost, apatijo in 

nezainteresiranost (Lamovec, 1993).  

Izogibanje konfliktom pogosto vodi v začaran krog. Tipičen vzorec, ki se ponavlja, kadar se 

želimo konfliktom izogniti, navaja Lulofs (1994, v Wilmot in Hocker, 1998).  

(1) Konflikte opredeljujemo kot nekaj slabega. 

(2) Glede konflikta, ki ga doživljamo, smo nervozni. 

(3) Konfliktu se izogibamo tako dolgo, kot je to le mogoče. 

(4) Konfliktov ne moremo več nadzorovati oz. se jim izogibati in se moramo z njimi 

soočati. 

(5) Konflikt se ne reši konstruktivno. 

Kadar so konflikti uspešno razrešeni, imajo številne pozitivne učinke: 

 pomagajo ozavestiti problem v odnosu in zahtevajo rešitve, 

 vodijo do novih spoznanj in s tem spodbujajo spremembe, 

 pogosto pripomorejo k ustreznejši odločitvi, saj lahko na problem pogledamo tudi iz 

zornega kota mišljenja tretje osebe, 

 poveča se motivacija za soočanje s problemi, 

 utrjujejo tako posameznikovo kot timsko identiteto, 

 znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih, saj konstruktivno soočanje vpliva tudi na 

razrešitev majhnih napetosti, ki se pojavljajo v medosebnih odnosih, 

 bolje spoznamo samega sebe, na kakšen način se odzovemo na konflikt, spoznamo, kaj 

nam je zares pomembno (Lamovec, 1994 b). 

Konstruktivno rešen konflikt se kaže kot trdnejši odnos, v katerem se poveča pripravljenost za 

komuniciranje in sodelovanje, prav tako sta večja medsebojno zaupanje in naklonjenost. 

Udeleženci imajo občutek pridobitve, s čimer se izboljša sposobnost za reševanje konfliktov v 

bodočnosti (Lamovec, 1994 b).  
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4.5 Strategije reševanja problemov in konfliktov pri timskem delu 

Osnovne strategije, s katerimi bodo člani v svojem timu reševali probleme in konflikte, je 

najbolje v dogovoru z vsemi člani oblikovati in sprejeti kot pravila tima, saj se z vnaprej 

določenimi pravili člani v timu počutijo varnejše in lažje predvidevajo dogajanje (Polak, 2012 

a). Člani tima v konfliktnih situacijah vidijo priložnost za rast, odpirajo se nove poti za 

reševanje problema, krepi se zavedanje, da je treba težave reševati sproti in konstruktivno 

(Maddux, 1992).  

Člani v timu se morajo s problemom najprej soočiti oz. konfrontirati, kot poudarja T. Lamovec 

(1993). Priznanje, da konflikt obstaja, in želja po razrešitvi sta dve izmed najustreznejših 

strategij za reševanje problemov v timskem delu (Polak, 2012 a).  

Filley (1978, v Lipičnik, 1996) priporoča naslednja načela pri reševanju konfliktov: 

 Problem naj se opredeli kot cilj, ne kot potreba za reševanje. 

 Poiščite takšno rešitev, ki bo pomenila spremembo za obe strani. 

 Pozornost usmerite na problem in ne na osebne probleme. 

 Utrjujte zaupanje s spreminjanjem in dajanjem ustreznih informacij. 

 Kadar komunicirate, izražajte svojo naklonjenost, poslušajte sogovornika, se vživite 

vanj in zmanjšajte morebitne grožnje. 

V nadaljevanju bomo opisali strategijo konfrontiranje (soočanje) in pogajanje, katere avtorica 

je T. Lamovec (1993). 

Proces soočanja in pogajanja poteka v sedmih zaporednih stopnjah: 

 konfrontacija s problemom, 

 skupna opredelitev konflikta, 

 izražanje sprememb v stališčih in čustvih, 

 izražanje pripravljenosti za sodelovanje, 

 prevzemanje perspektive drugega, 

 usklajevanje motivacije za pogajanje, 

 doseganje sporazuma. 

 
(1) Prva stopnja − konfrontacija s problemom zahteva razjasnitev problema; v čem in na 

kakšen način ga vidimo, kakšna čustva se pojavljajo … To neposredno izrazimo drugim 

ter obratno. S konfrontacijo se razjasni in preuči sporne točke, potrebe in čustva 

udeležencev ter premišljeno poskuša odpreti diskusijo, ki je usmerjena k reševanju 

problema. Preden se oseba odloči, da se bo o problemu soočila z drugo osebo, je treba 

razmisliti o dveh dejavnikih: kvaliteti odnosa, za katero velja, da je konfrontacija 

izrazitejša, kolikor je trdnejši odnos, in o sposobnosti partnerja, da bo to sprejel kot 

povabilo za razmišljanje o rešitvi in ga soočanje s problemom ne bo odvrnilo ali 

prestrašilo. Če menimo, da oseba ni zmožna konfrontacije, se je ne bomo poslužili. Za 

odločitev soočanja je treba upoštevati naslednja pravila: imeti moramo dovolj časa, da 

lahko konflikt skupaj opredelimo in sprejmemo dogovore. Posebno pozornost je treba 

nameniti obrambni naravnanosti sogovornika, zato moramo odkrito izraziti svoje 

videnje in občutke problema tako, da bodo sogovornika kar najmanj ogrožali. Pri 
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verbalnem izražanju svojih čustev moramo izbirati primerne besede, saj jih, čeprav so 

še tako neprijetne, ne moremo skriti. Če jih ne bomo priznali takoj na začetku in jih 

razkrili, jih bomo pokazali kasneje skozi naša dejanja. Tak primer je čustvo jeza, ki se 

v primeru, da je ne izrazimo na konstruktiven način, lahko spremeni v apatijo, depresijo, 

občutke krivde ali pa jo preusmerimo na druge ljudi in situacije. Jezo zato usmerimo na 

problem in ne na značaj osebe. Potrudimo se, da bomo razumeli poglede in čustva drugih 

oseb na konflikt. Namen konfrontacije je najti skupno rešitev, zato ne zahtevajmo, da se 

drugi spremenijo. 

(2) Šele kadar so stališča drugega in njegova čustva popolnoma razumljena, se lahko poda 

interpretacija njegovega vedenja. Le-te ne vsiljujemo in vedno prosimo za povratne 

informacije, ali smo osebo pravilno razumeli.  

(3) Skupna opredelitev konflikta je druga stopnja, kjer po izmenjavi povratnih informacij 

poiščemo tiste vidike konflikta, ki so vsem skupni. Najprej je treba konflikt opredeliti 

kot skupen problem, ki ga je treba rešiti, nato se moramo omejiti na bistvene elemente 

konflikta, opišemo pa jih čim bolj specifično, vključno s čustvi, ki jih vzbuja. Na koncu 

naredimo povzetek dejanj, ki ustvarjajo in vzdržujejo konflikt. Za vse faze velja, da 

moramo sogovorniku ali članom v timu nemudoma sporočiti spremembe v stališčih in 

čustvih.  

(4) V naslednji fazi udeleženci izrazijo pripravljenost za sodelovanje in se dogovorijo, kaj 

in kdo bo storil kaj za reševanja problema.  

(5) Da bi lažje spoznali konflikt iz zornega kota druge osebe in s tem prevzeli perspektivo 

drugega, si lahko pomagamo z vprašanji: V čem so pogledi na konflikt pri obeh 

udeležencih enaki in v čem različni? Katera dejanja druge osebe so zame povsem 

nesprejemljiva in katera moja dejanja so za drugega partnerja povsem nesprejemljiva? 

S tem »zamenjamo vlogi« in se lažje vživimo v drugega.  

(6) V šesti stopnji usklajujemo motivacijo za pogajanja, saj je razlika v motiviranosti obeh 

udeležencev pogosto ovira za konstruktivno reševanje konflikta. Da bi lažje izenačili 

motiviranost, so v oporo odgovori na vprašanja, kaj pridobim jaz in kaj pridobi drugi, 

če se konflikt nadaljuje, in kaj izgubim jaz in kaj izgubi drugi, če se konflikt nadaljuje.  

(7) Za dosego sporazuma se morata oba strinjati, da se bosta sporazuma držala, istočasno 

pa mora biti ta tudi sprejemljiv. Sporazum vsebuje skupno stališče v zvezi z rešitvijo 

problema, načine, ki bodo predstavljali drugačno ravnanje v prihodnosti, vzpostavitev 

sodelovanja v primeru kršitve sporazuma in čas, kdaj se je treba ponovno pogovoriti o 

problemu, če je rešen, ali pa so potrebne dodatne spremembe.  

Podoben način reševanja problema opišeta tudi Gričar in Piskar (1988, v Lipičnik, 1996). 

Avtorja menita, da so pri reševanju problema najpomembnejše naslednje faze: 

 odkrivanje problemskega stanja, kjer vsak udeleženec našteje vzroke za pojav konflikta,  

 poenotiti predstavo o problemu, 

 postavljanje ciljev, 

 iskanje rešitev za prehod iz problemskega v ciljno stanje. 

V zadnji fazi niso le rešitve tiste, ki bodo pripomogle k izboljšanju stanja, ampak se morajo 

udeleženci zavedati tudi delovanja sistema, ki jih bo pripeljal do želene točke. Izbrano rešitev 

je ne nazadnje treba tudi uresničiti. 
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Glasovanje, odpravljanje sporov in protislovij s pogajanji, premagovanje nasprotij s postopnim 

recipročnim umikanjem in iskanje nadrejenih skupnih ciljev so štirje načini reševanja 

konfliktov, ki jih omenja Rot (1983). S prvim načinom, glasovanjem, konflikt ostaja nerešen in 

je najslabša možnost, ki jo lahko izberemo. Kadar se odločimo, da bomo spor reševali s 

pogajanji, le-ti privedejo do popuščanja in ne sledimo več prvotno zastavljenim ciljem. Pri 

iskanju skupnih ciljev vsi, ki so vključeni v konflikt, oblikujejo nadrejene cilje in so s skupnim 

sodelovanjem usmerjeni k rešitvi. 

Gordon (1970, v Brajša, 1993) v svoji teoriji reševanja konfliktov opredeljuje naslednje metode:  

a) »Jaz dobivam, ti pa izgubljaš.«  

b) »Ti dobivaš, jaz pa izgubljam.«   

c) »Vsi dobivamo.«  

 

 V metodi »Jaz dobivam, ti pa izgubljaš.« je rešitev konflikta enostranska, saj je rešitev 

ugodna le za eno osebo in ne razreši skupnega konflikta. Potencialne rešitve konflikta 

druga oseba ne bo sprejela, počutila se bo jezno, istočasno pa takšen odnos ni 

enakovreden do vseh udeležencev. V tem primeru se izoblikujeta zmagovalec in 

poraženec, odločanje vodje pa je enostransko in avtoritativno.  

 »Ti dobivaš, jaz pa izgubljam.« je prav tako metoda, v kateri je rešitev le enostranska; 

rešitev je ugodna le za drugo osebo, naše vedenje je permisivno, podrejamo se in 

dopuščamo vodenje drugemu.  

 Obojestransko zadovoljstvo omogoča metoda »Vsi dobivamo.«, saj se z rešitvijo 

strinjata oba vpletena in ni poražencev kot v prvi in drugi metodi.  

Prvi dve zgoraj opisani metodi, Jaz dobivam, ti pa izgubljaš.« in »Ti dobivaš, jaz pa izgubljam.« 

bi lahko imenovali tudi »zmaga-poraz«, saj takšno ravnanje s konflikti med vpletenimi osebami 

izzove vedno večje sovraštvo, manjšo verjetnost kompromisa, rešitev pa ni skupna. Takšni 

primeri reševanja konfliktov so pod prisilo, sodelovanje med člani v timu pa je onemogočeno.  

Brajša (1993) je opisal metode reševanja konfliktov po Thomasu in Owensu: 

 metoda kompetence, v kateri je v ospredju asertivnost, tj. potreba po zadovoljitvi lastnih 

potreb, sodelovanje in želja po zadovoljitvi potreb partnerja pa sta minimalna. Pojavi se 

stanje »zmaga-poraz«, za dosego rešitve se uporabita sila in podrejanje.  

 Izogibanje je druga metoda, za katero so značilni nesodelovanje, ignoriranje konflikta 

in pričakovanje, da se bo problem rešil sam od sebe.  

 Pri metodi prilagajanja se oseba podreja, popušča in zadovolji potrebe partnerja, ob tem 

pa zanemarja svoje potrebe.  

 Pri metodi kompromisa sta v ospredju zmerna asertivnost in kooperativnost, kar 

pomeni, da oseba zmerno in delno vztraja pri zadovoljitvi svojih potreb in želja. Išče se 

obojestranska zadovoljujoča rešitev, kar dosežemo s pogajanjem.  

 Zadnja metoda je metoda sodelovanja, pri kateri se osebi soočita s problemom, 

izmenjujejo se ideje in informacije, išče se obojestranska rešitev, istočasno pa osebe 

sprejmejo problem kot izziv in priložnost za rast.  
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Konflikte je treba reševati konstruktivno in prvi pogoj za to je vzpostavitev zaupanja. To 

dosežemo tako, da pokažemo svoje šibke točke in nikoli ne izkoristimo slabosti drugega. Če 

nezaupanje že obstaja, je to tisti problem, ki ga moramo rešiti najprej. Treba je navesti 

specifične oblike vedenja, ki so privedle do nezaupanja, in čustva, ki se ob tem vzbujajo. Sledi 

parafraziranje in nato dogovor, kako bomo ponovno vzpostavili zaupanje. Dogovora se je treba 

dosledno držati, saj se lahko v nasprotnem primeru ponovno pojavi nezaupanje (Lamovec, 

1993). Točno zaznavanje konflikta, jasno in točno sporazumevanje, vzpostavitev zaupanja in 

sodelovanje pri reševanju problema so dimenzije konfliktnih situacij, ki jih je prav tako treba 

poznati za konstruktivno reševanje problema. Pogosto so zaznave konflikta izkrivljene, kar 

pomeni, da vedenje, položaj ali motivacijo drugega člana vidimo v napačni luči. Prav tako se v 

nas porajajo mešana čustva do druge osebe, do nje lahko občutimo sovraštvo, istočasno pa si 

želimo, da bi nas drugi razumeli in sprejeli (prav tam). 

Zaradi zgoraj omenjenih nevarnosti se lahko reševanja konfliktov lotevamo tudi na negativen 

način, kar opisuje Jovan (1987, str. 57): 

 izogibanje konfliktom, saj se možna nasprotja potlačijo, 

 izstop člana iz skupine, kadar se v nečem ne strinja, 

 pritiskanje – močne osebnosti vzbujajo v drugih članih občutke strahu in odvisnosti, 

 nagovarjanje in prepričevanje tistih članov, ki so drugačnega mnenja o rešitvi večine, 

 sklicevanje na avtoriteto, kadar člani medsebojnega konflikta ne zmorejo rešiti sami in 

težijo k temu, da problem reši avtoriteta, 

 kompromis, saj se vsak član delno odreče svojemu stališču zaradi nadaljnjega 

sodelovanja med člani. 

Posameznik v konfliktnih situacijah kaže večjo ali manjšo zaskrbljenost zase in za soudeležence 

v konfliktu. Lipičnik (1991) navaja naslednje stopnje zaskrbljenosti: 

 nizka zaskrbljenost zase in za soudeleženca se kaže kot želja, da se želimo konfliktu 

izogniti; 

 pri visoki zaskrbljenosti zase in nizki zaskrbljenosti za soudeleženca želimo uveljaviti 

in vsiliti svojo rešitev; 

 kadar smo le nekoliko zaskrbljeni za soudeležence in v nikakršni zaskrbljenosti zase,  

želimo soudeležence prepričati, da je skrb za razrešitev konflikta nepotrebna; 

 z namenom, da bi se konfliktom izognili, smo pripravljeni sklepati kompromise, kadar 

smo vsaj nekoliko zaskrbljeni zase in za soudeležence; 

 kadar pa smo v veliki zaskrbljenosti zase in za soudeležence, želimo znotraj konflikta 

najti dokončno rešitev in konflikt reševati po principu reševanja problemov.  

Za določen problem ne obstaja določena strategija, izbira načina in metod za reševanje pa je 

odvisna od številnih dejavnikov, prisotnih v timu.  
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5 DELOVNO ZADOVOLJSTVO 

5.1 Opredelitev delovnega zadovoljstva 

Na profesionalnem področju je zadovoljstvo vsakega posameznika temelj in gonilna sila, ki 

osebo motivira in spodbuja k aktivnemu delovanju realizacije delovnih ciljev (Jakopec, 2007). 

V nadaljevanju bomo opredelili delovno zadovoljstvo in njegov vpliv na posameznika. 

Eno izmed najpogostejših opredelitev delovnega zadovoljstva navaja Spector (1997, v Aziri, 

2011). Opredeljuje ga kot povezavo med delavčevimi občutki do različnih vidikov dela. 

Zadovoljstvo zaposlenih R. Mihalič (2008) strokovno definira kot izrazito pozitivno 

emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja 

stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in 

delovnega mesta. Avtorica (prav tam) povzema, da je posameznik zadovoljen na svojem 

delovnem mestu, kadar se z veseljem odpravi na delo, se rad vrača med sodelavce, se veseli 

novih izzivov in ima optimističen pogled na lastno karierno prihodnost.  

Občutki do dela oz. do različnih vidikov dela so lahko od posameznika do posameznika različni. 

Kažejo se lahko kot pozitivni ali negativni in prispevajo k delovnemu zadovoljstvu oz. 

delovnemu nezadovoljstvu. Delovno zadovoljstvo posameznika spodbuja k boljši motivaciji in 

komunikaciji z ostalimi strokovnimi delavci ter zmanjša odpor do sprememb, medtem ko 

delovno nezadovoljstvo spodbuja stres in negativno vpliva na posameznikovo družbeno 

življenje (Jakopec, 2007). Za uspešno opravljanje delovnih aktivnosti in nalog je nujno potrebna 

motiviranost za delo. Kadar so pri posamezniku zadovoljene vse potrebe, oseba na delovnem 

mestu občuti zadovoljstvo (Adair, 1998, v Jakopec, 2007). 

Delovno zadovoljstvo in teorija potreb po Maslowu 

Maslowa teorija potreb izhaja iz leta 1943 in vsebuje pet motivacijskih potreb, ki so pogosto 

označene kot hierarhične ravni znotraj piramide. To so: 

(1) Biološke in fiziološke potrebe − spanje, hrana, zrak. 

(2) Potrebe po varnosti – fizična varnost, zakoni, red, težnja po življenju v stabilnem in 

predvidljivem okolju. 

(3) Potrebe po pripadnosti – interakcija z drugimi ljudmi, družina, prijatelji, partner. 

(4) Potrebe po spoštovanju – zajema lastno spoštovanje in spoštovanje posameznika s strani 

drugih; lastni dosežki, samostojnost, ustvarjanje družbenega statusa. 

(5) Potreba po samouresničevanju – osebna rast posameznika, razvoj in uporaba vseh 

posameznikovih sposobnosti. 

Posameznik najprej teži po zadovoljitvi temeljnih, bioloških in fizioloških potreb, saj se lahko 

motivacija po uresničevanju višjih potreb uresniči šele takrat, kadar so zadovoljene te potrebe. 

To pomeni, da potrebe višje ravni pridobijo na pomenu šele takrat, ko so zadovoljene potrebe 

nižje ravni. Posameznik občuti zadovoljeno potrebo kot normalno stanje, zato začne iskati nekaj 

novega (Maslow, 1943). 

Opisana teorija se je med letoma 1960 in 1970 razširila na sedem- oz. osemstopenjsko, ki poleg 

že opisanih potreb vključuje še: 
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 kognitivne potrebe – potreba po znanju, 

 estetske potrebe – potreba po spoštovanju in iskanju lepote, ravnotežja, 

 transcententne potrebe – potreba pomagati drugim za dosego samoaktualizacije 

(Maslow, 1970, v McLeod, 2007). 

Pogačnik (1997) poveže Maslowo teorijo z delovnim zadovoljstvom; korelacije se lahko 

izpeljejo iz delovnih motivov v potrebi  po varnosti, kot so npr. zdravju neškodljive delovne 

razmere, ali v potrebi po pripadnosti (druženje s sodelavci) ter samouresničevanju v smislu 

strokovnega razvoja posameznika.  

Delovno zadovoljstvo in Herzbergova dvofaktorska teorija 

Dvofaktorska teorija je nastala na podlagi analize delovne situacije in se razlikuje od Maslowe 

teorije potreb. Herzberg trdi, da motivacija ni enodimenzionalna, kot meni Maslow. Deli jo 

namreč na dve ločeni skupini dejavnikov (Herzberg, 1959,  v  Jakopec,  2007).  

Po Herzbergovi dvofaktorski teoriji se motivacijski dejavniki za delovno zadovoljstvo in 

profesionalni razvoj na delovnem področju uvrščajo v dve skupini: motivatorji in higieniki.  

Motivatorji so tisti dejavniki, ki pri posamezniku izzovejo reakcije ali aktivnosti, ki neposredno 

vplivajo na produktivnost pri delu. To so lahko pohvala, samostojnost, odgovornost pri delu, 

napredovanje pri delu in osebnostna rast. Higieniki pa so dejavniki, ki so vezani na delovno 

okolje. Ti dejavniki sami po sebi ljudi ne spodbujajo k aktivnejšemu delu, ampak so osnova za 

uspešno delovanje motivatorjev. K higienikom po Herzbergovi teoriji uvrščamo organizacijsko 

politiko, nadzor, plačo, medosebne odnose, cenjenost dela in delovne razmere (Herzberg, 1976, 

v Aziri, 2011). 

Dejavniki delovnega zadovoljstva 

Številni avtorji navajajo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. V nadaljevanju 

navajamo nekaj izmed njih in razložimo, kako vplivajo na posameznikovo doživljanje 

zadovoljstva pri delu. 

Christen, Iyer in Soberman (2006, v Aziri, 2011) so predstavili model delovnega zadovoljstva, 

ki vključuje: 

 dejavnike, ki so povezani z delom, 

 percepcijo (zaznavo) vlog, 

 delovno uspešnost in 

 uspešnost podjetja.  

Konkretne dejavnike, ki vplivajo na raven delovnega zadovoljstva pri posamezniku, je navedel 

tudi Pogačnik (2000):  

 delovne razmere, 

 možnost napredovanja, 

 obveščenost o dogodkih, 

 plača, 

 medosebni odnosi s sodelavci, 

 stalnost zaposlitve, 

 možnost strokovnega izpopolnjevanja, 
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 samostojnost pri delu, 

 ugled, ustvarjalnost, varnost pri delu, 

 fizična in psihična zahtevnost dela in 

 zanimivost dela. 

 
R. Mihalič (2008) omenja dejavnike delovnega zadovoljstva, ki so vezani na sodelavce, fizične 

pogoje dela, možnosti strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, plačo in 

načine dela. Tavčar (1996, v Jakopec, 2007) omenja sodelavce kot temeljni pogoj za obstoj in 

delovanje organizacije, saj njihove ustvarjalnost, izkušnje, zmožnosti in znanja odločajo o 

učinkovitosti vsake organizacije.  

Tudi kakovost delovnega življenja lahko pripomore k večjemu zadovoljstvu delavcev. 

Kakovost delovnega življenja je mogoče izboljšati z motiviranjem zaposlenih, z boljšim 

medsebojnim komuniciranjem, uporabo lastne ustvarjalnosti, medsebojno podporo v delovnem 

okolju in zmanjšanjem odpora do sprememb. Stroke se nenehno razvijajo, zato je pomembno, 

da organizacija svojim zaposlenim nudi tudi dodatna izobraževanja, ki jih zaposleni potrebujejo 

za strokovno opravljanje dela (Jakopec, 2007).  

Jakopec (prav tam) je v svojo raziskavo vključil 579 slovenskih učiteljev. Namen te raziskave 

je bil ugotoviti, ali je njihovo delovno zadovoljstvo odvisno od motivatorjev, ki po Herzbergovi 

dvofaktorski teoriji spadajo med dejavnike delovnega zadovoljstva. Vprašanja v raziskavi so se 

nanašala na delovne dosežke, vsebino dela, odgovornost, priznanje in osebno rast. Ugotovil je, 

da na delovno zadovoljstvo v slovenskih šolah pomembno vplivajo delovni dosežki, priznanje 

in napredovanje.  

5.2 Vloga vodstva pri spodbujanju in razvijanju delovnega zadovoljstva pri timskem 

delu 

Za učinkovitost in rezultate timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami je vodstvo 

tisto, ki nosi odgovornost, kako se bo le-to spodbujalo in razvijalo. V nadaljevanju 

predstavljamo opredelitve in ugotovitve slovenskih in tujih raziskav. 

Vodstvo je nosilec in spodbujevalec razvoja različnih razsežnosti vzgojno-izobraževalnega 

dela. Newman in Ketchum (1994, v Polak, 2011) med osnovnimi nalogami vodstva 

izpostavljata oblikovanje priložnosti za profesionalno rast in spodbujanje občutka za skupnost 

ter nagrajevanje za doseganje uspešno doseženih ciljev. Posameznik doživi občutek ponosa, 

pripadnosti in dostopnosti nekaterih privilegijev, kar je pomemben psihološki vidik timskega 

dela. Pomembnost skupnih srečanj v kolektivu, ki omogočajo oblikovanje šolske kulture, 

izpostavljata Donaldson in Sandreson (1996, v Polak, 2007). Brez teh osnovnih pogojev ni 

mogoče zagotoviti konkretnejših pogojev za timsko delo, saj se šolska kultura in timsko delo 

medsebojno pogojujeta.  

Resman (2005) v svojem članku navaja raziskavo Daviesa in Elissona iz leta 1997, kjer sta 

ugotovila, da je kakovost dela na šoli v 10 odstotkih odvisna od zunanjih ukrepov, v 90 

odstotkih pa od dela šol in učiteljev. Spremembe in kakovost dela se tako v resnici dogajajo na 

šolski in oddelčni ravni. Za zvečanje kakovosti dela v šoli se izvajajo naslednji vidiki: 
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 Organizacijski vidik; znotraj tega se vzpostavljata in razvijata timsko delo in timska 

kultura na šoli. Timsko delo lahko zapolni nekatere globeli dela ter pripomore k razvoju 

učiteljev in šole. 

 Vodenje šole; v sprejemanje šolskih odločitev se vključujejo vsi učitelji, drugi zaposleni 

in učenci. 

 Strokovno-pedagoški vidik; pomeni motivacijo za sodelovanje, kar prispeva k strokovni 

rasti in kakovosti dela. 

Vsi trije vidiki so po Resmanu (2005) združeni z izrazom participacija (Resman, 2005).  

Little, Rosenholtz in Pajak (po Glickman, 2001, v Resman, 2005, str. 29) ugotavljajo, da so 

stalni medosebni pogovori učiteljev, skupno reševanje problemov in akcijsko usmerjeno delo 

dimenzije uspešne šole. Takšno timsko delo pripomore, da bodo napake obvladane in 

popravljene (Resman, 2005).  

Stoll in Fink (1999, v Polak, 2012 a) uporabita izraz »invitational leadership«. Avtorja izraz 

opredelita kot dajanje informacij timu, vključevanje tima pri oblikovanju skupne vizije ter  

spodbujanje vzgojno-izobraževalne izkušnje pri učencih s pomočjo skupne vizije. Ta oblika 

vodenja temelji na štirih temeljnih predpogojih, na katerih vodstvo oblikuje svoj stil vodenja. 

To so: optimizem, spoštovanje, zaupanje in načrtna podpora, skrb in spodbujanje.  

Z razvojem timske oz. sodelovalne kulture se razvijata skupna miselnost in šola kot skupnost.  

To lahko vodstvo naredi tako, da:  

 se ravnatelji odzivajo na potrebe učiteljev in jih pri tem podpirajo,  

 učitelji ugotovijo, da je ravnateljem mar zanje, 

 se učitelji učijo drug od drugega, 

 so pripravljeni pomagati drug drugemu, 

 se učitelji odzivajo na potrebe učencev, 

 učenci doživljajo, da učiteljem ni vseeno, kaj se z njimi dogaja (Resman, 2005, str. 89). 

A. Polak (2011) v svoji raziskavi o pričakovanjih učiteljev do vodstva šole v zvezi s timskim 

delom ugotavlja, da tretjina sodelujočih učiteljev pričakuje, da vodstvo upošteva njihove želje 

in predloge pri oblikovanju tima. Skoraj četrtina učiteljev omenja osebne in strokovne 

spodbude, zagotavljanje možnosti za izobraževanje, osebno naklonjenost timskemu delu ter 

spremljanje timskega dela. Prav tako pričakujejo, da bo vodstvo poznalo temeljne značilnosti 

timskega dela ter jim nudilo ustrezno pomoč.  

Za razvoj prej omenjenega, torej timskega dela na šoli, mora vodstvo zagotoviti organizacijske 

in strukturne pogoje za srečanja ter sprejeti pričakovanja učiteljev. Za sam razvoj timske 

naravnanosti in kulture na šoli bodo odgovorni vodstvo in učitelji ter njihova motivacija ter 

usposobljenost za takšno sodelovanje (Resman, 2005). Adair (1998, v Jakopec, 2007) poudarja, 

da je delovno zadovoljstvo precej odvisno tudi od vodstva. Od slednjega se pričakujejo dobra 

komunikacija z zaposlenimi, spodbujanje in motiviranje posameznikov ter promoviranje 

timskega dela, če želi vodstvo poleg delovnega zadovoljstva doseči tudi zastavljene delovne 

cilje.  
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Delovno zadovoljstvo in delovni dosežki posameznika so precej odvisni od vodstva. Vodja 

mora imeti s svojimi zaposlenimi dobro komunikacijo, spodbujati jih mora k iskanju novih in 

inovativnih rešitev ter k skupnemu načrtovanju in reševanju nalog (Adair, 1998, v Jakopec, 

2007). Odnosu med prej predstavljenimi koncepti se bomo temeljiteje posvetili v empiričnem 

delu magistrskega dela. 

5.3 Opredelitev stresa in izgorelosti 

Številni avtorji v strokovni literaturi stres najpogosteje opredeljujejo kot telesno in psihološko 

obremenjenost organizma, ki nastane kot prilagoditven odgovor na dražljaje v okolju. Stres se 

lahko izraža v različnih simptomih, kot so glavobol, živčnost, anksioznost, primanjkovanje 

energije, zaskrbljenost, napetost, težave s koncentracijo, zmanjšana produktivnost in kakovost 

dela (Tomori, 1990, v Meško, 2011).    

Glede na vrste stresogenih dejavnikov razlikujemo več vrst stresa. To so akutni, ponavljajoči 

se in kronični stres, psihični, telesni, notranji in zunanji stres. V današnjem času je psihosocialni 

stres tista vrsta stresa, ki se pri ljudeh najpogosteje pojavlja. Stresogeni dejavniki 

psihosocialnega stresa se pojavljajo povsod, kjer se srečujemo z ljudmi. Starc (2007) opisuje tri 

vrste stresa: pozitivni, negativni in poklicni stres. V nadaljevanju bomo na kratko opisali 

pozitivni in negativni stres. 

 Pozitivni stres ali eustres 

Doživljanje stresa in odziv organizma na stres je povsem individualna izkušnja. Tako lahko 

popolnoma enako situacijo določena oseba doživlja pozitivno, medtem ko jo druga oseba čuti 

kot nekaj škodljivega. Značilnost pozitivnega stresa se kaže v tem, da posameznik situacijo 

doživlja kot izziv na neko zahtevo in usposobljenost, da bo zahtevo z lahkoto obvladal 

(Schmidt, 2003) .  

 Negativni stres ali distres 

Čezmerne stresne reakcije in ponavljajoči se stres brez počitka se lahko kažejo kot: 

– povečan srčni utrip, 

– suha usta,  

– prebavne motnje, diareja, vetrovi, 

– bolečine in krči v mišicah, 

– nemir, hiperaktivnost, grizenje nohtov, 

– potne ali mrzle dlani in stopala, 

– psihični znaki, kot so obupanost, zaskrbljenost, občutek nemoči, vzkipljivost, jeza, 

depresija, nezadovoljstvo, težave s koncentracijo idr. (Looker in Gregson, 1993). 

Tudi številni tuji avtorji so v zadnjih 20-ih letih raziskovanja posledic negativnega stresa pri 

učiteljih ugotovili, da se pri pedagoških delavcih, ki se pogosteje srečujejo z negativnim 

stresom, le-ta izraža v večjem številu telesnih bolezni v primerjavi s tistimi učitelji, ki so stresu 

manj podvrženi (Borg, 1990, Chan, 1998, Guglielmi in Tatrow, 1998, Lazuras, 2006, Hughes, 

2006 v Dickerson, 2008).  

Zaradi nevarnosti, ki jih prinaša neobvladovanje stresnih situacij, je pomembno, da se 

pedagoške delavce opolnomoči s strategijami obvladovanja stresa, saj lahko stres v nasprotnem 
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primeru povzroči izgorelost (Fives, Hamman, in Olivarez, 2005, Gold, 1985, v Dickerson, 

2008).  

Izgorelost je pogosto označena kot sindrom fizične, mentalne in čustvene izčrpanosti (McGee, 

1989, v Lamovec, 1994 a). Fizična izčrpanost se kaže kot stalna utrujenost, pomanjkanje 

energije, mentalna izčrpanost pa v izgubi zanimanja za ljudi, s katerimi posameznik sodeluje. 

Izgorela oseba razvije tudi negativne občutke do sebe kot strokovnjaka (prav tam). Z izrazom 

izgorelost običajno navajamo specifičen sindrom, ki je posledica podaljšane izpostavljenosti 

delovnemu stresu. Sindrom je značilen predvsem za poklice, ki temeljijo na delu z ljudmi v 

čustveno zahtevnih situacijah.  

C. Maslach opredeljuje izgorelost kot sindrom čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in 

znižane osebne izpolnitve, ki se pojavi pri osebah, ki delajo z ljudmi. Kombinacija teh treh 

sestavin sindroma pa vključuje posameznikove čustvene spoznavne odzive na kronični stres 

(Maslach, 1982, v Lamovec, 1994 a). 

 Pretirane čustvene zahteve, s katerimi se sooča posameznik pri svojem delu, povzročajo 

čustveno izčrpanost. Odraža se v občutkih preobremenjenosti in izčrpanosti, ki pa so 

odziv na pogosta stanja visoke vzburjenosti.  

 Depersonalizacija označuje stanje, ko posameznik razvije cinično in dehumanizirano 

zaznavo svojih strank. Z njimi namesto s spoštovanjem ravna na neoseben ali 

omalovažujoč način. 

 Znižana osebna izpolnitev se kaže v občutkih neučinkovitosti in neuspešnosti, oseba 

izgublja občutek osebne izpolnitve in kompetence, njegova uspešnost pri delu pa se 

zmanjšuje. Raziskave so pokazale, da osebe, kadar so v situacijah, ko so njihovi napori 

ponavljajoči se in ne vodijo do pozitivnih rezultatov, razvijejo znake stresa in depresije 

ter prenehajo s poskušanjem, saj menijo, da s svojim ravnanjem ne morejo nič več 

spremeniti. Ta pojav se imenuje tudi naučena nemoč (prav tam). 

Mnogi avtorji so si enotni, da je izgorelost posledica kronične izpostavljenosti delovnemu stresu 

(Pierce in Molloy, 1990, v Lamovec, 1994 a). 

V nadaljevanju bomo bolj podrobno predstavili poklicni stres v povezavi s pedagoškim 

poklicem in opisali, kako stres pri učiteljih vpliva na delovno zadovoljstvo. 

5.3.1 Poklicni stres pri učiteljih 

V literaturi je stres, ki ga doživljajo učitelji, opredeljen kot negativna afektivna izkušnja, 

povezana z zmožnostjo obvladovanja stresorjev, povezanih z delom (Kyriacou, 2001, v Von 

Der Embse, Sandilos, Pendergast, in Mankin, 2016). Jex (1998, v Slivar, 2008) opozarja, da je 

poklicni stres v današnjem času prepoznan kot eden izmed pomembnih neposrednih in 

posrednih vzrokov za nezadovoljstvo z delom, anksioznost, depresivno razpoloženje, srčne 

bolezni idr. 

V šolskem sistemu je učitelj v treh različnih razmerjih, ki določajo njegova položaj in vlogo: 

 učitelj kot uslužbenec – ima opredeljen položaj in naloge, ki jih mora v inštituciji 

opraviti, ravnati mora v skladu z določenimi predpisi; 

 učitelj kot strokovnjak − deluje pedagoško, psihološko, didaktično, metodično  

in se spozna na vsebinsko plat predmeta; 
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 učitelj kot oseba in osebnost, kar pomeni, da ne dela samo za druge (učence), ampak 

mora poskrbeti tudi zase, saj naj bi bila šola prostor, kjer se lahko pedagoški delavec 

samorealizira, razvija strokovni profil in individualnost (Resman, 1990).  

Vloga pedagoških delavcev se spreminja zaradi sprememb na področju kurikula. Drugačne so  

tudi zahteve družbe do učiteljev in šole, ki se izražajo v zahtevah po kakovostnejšemu znanju 

učiteljev, uporabi različnih strategij poučevanja ipd. Zaradi vseh teh sprememb so se povečala 

nasprotja med različnimi pedagoškimi vlogami, le-te pa se izražajo neposredno v povečanem 

stresu pri učiteljih (Slivar, 2002). Učiteljski stres je po navadi posledica omejitev na delovnem 

mestu, medosebnih konfliktov, neustreznega vedenja učencev, sledenja kurikulu in prilaganja 

posebnim potrebam učencem (Hughes, 2006, v  Dickerson, 2008).  

Kyriacou (1990, v Slivar, 2008) je vire stresa, ki delujejo na učitelja, razdelil v šest glavnih 

skupin: 

 šibka motivacija učencev, 

 nedisciplina učencev,  

 slabi delovni pogoji,  

 časovni pritiski, 

 nizek status učiteljevega poklica,  

 konflikti s sodelavci. 

Dva izmed glavnih virov stresa pri učiteljih predstavljata pomanjkanje motivacije učencev za 

učenje in negativen odnos učencev do učitelja, vzroki pa so lahko tudi slabi delovni pogoji, 

neustrezni prostori za izvajanje pouka, poučevanje na več lokacijah ipd. Učiteljev tipičen 

vsakdan je sestavljen iz več nalog, za katere se zahteva, da jih v določenem roku tudi izpolni. 

Nizke plače, kritike učiteljevega dela, izpostavljanje napak učiteljev in obtoževanje v medijih 

vodijo do nizkega statusa učiteljevega poklica. Stres pa pri učiteljih prav tako sprožajo spori 

med sodelavci (prav tam).  

Študija C. Traversove in Cooperja iz leta 1996 sta s pomočjo faktorske analize opredelila deset 

dejavnikov učiteljevega stresa: 

(1) interakcija učitelj-učenec (vedenje učenca do učitelja, ki se lahko izraža kot besedna ali 

fizična agresivnost),  

(2) vodenje in organizacija šole (organizacijska struktura vodenja šole), 

(3) preštevilčni razredi (preveliko število učencev v razredu in preveliko število razredov 

za posameznega učitelja), 

(4) spremembe v vzgoji in izobraževanju (novi učni načrti, nove metode in tehnike 

poučevanja), 

(5)  ocenjevanje učiteljev s strani staršev, ravnatelja, inšpekcije, 

(6) vodenje predmetnih aktivov in manjših delovnih skupin, 

(7) nizek status: nizke plače, negativno mnenje družbe,  

(8) nadomeščanja, 

(9) možnost izgube službe, 

(10) različni vidiki učiteljevih vlog (Slivar, 2011). 
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Dualistični model strasti poučevanja prikazuje konceptualni okvir učiteljevega stresa, omenjen 

model pa opisujeta Vallerand in Holfourd (2003, v Bush, 2010). Model deli strast na dve vrsti 

poučevanja, pri čemer je strast opredeljena kot izjemno močna naklonjenost do določene 

aktivnosti, pri kateri posameznik prosto uživa in se z njo pogosto ukvarja. Ta strastna dejavnost 

se internalizira kot osrednji del identitete učitelja. Dualistični model deli strast na: 

 harmonično strast do poučevanja in 

 obsesivno strast do poučevanja. 

Harmonična strast do poučevanja izhaja iz avtonomne internalizacije, da je poučevanje 

pomembno, rezultat te vrste strasti pa se kaže v prilagodljivem vedenju učitelja in je v 

harmoniji s celotno identiteto strokovnega delavca. V nasprotju se obsesivna strast pri 

učitelju kaže kot pomanjkanje ravnotežja med strokovnim in osebnim delovanjem, 

poučevanje pa učitelj doživlja kot pritisk. Poučevanje in šolske dejavnosti zajemajo velik 

del učiteljevega življenja, kar pa lahko vodi v konflikte, zanemarjanja in malomarne 

rezultate (prav tam). 

Študije stresa so prav tako pokazale, da obstaja korelacija med vzroki za nezadovoljstvo pri 

delu z vzroki stresa (Kyriacou in Sutcliffe, 1977, v Slivar, 2008). Po Bavendamu (2000, v 

Slivar, 2008) se koncepti zadovoljstva z delom delijo v dve večji skupini; v prvo skupino so 

uvrščeni koncepti, ki pojmujejo zadovoljstvo z delom kot večdimenzionalni pojav, ki ga 

sestavlja zadovoljstvo z delom, z delovnimi pogoji, s sodelavci, napredovanjem, plačo. Drugo 

skupino sestavljajo koncepti, kjer se zadovoljstvo z delom pojmuje kot enodimenzionalni pojav 

in vključuje splošno zadovoljstvo z delom ali nezadovoljstvo z delom. V tem primeru 

zadovoljstvo z delom predstavlja pozitivno čustveno stanje, ki je posledica delavčeve ocene 

delovne situacije, in je povezano z značilnostmi in zahtevami delovnega mesta. 

Kadar se oseba pri delu sooča s stresom, je naloga tima tudi podpiranje posameznega člana. 

Tim s tem skrbi za poklicni in osebni razvoj posameznika (Tancig, 2008). Zadovoljstvo na 

delovnem mestu je odvisno tudi od tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti lahko 

posameznik pokaže in uporabi, koliko se lahko poistoveti z nalogami, ki jih opravlja, koliko je 

pri tem avtonomen in koliko povratnih informacij dobi (Jakopec, 2007). 

Vodja tima mora nenehno sodelovati s člani tima, se z njimi posvetovati in aktivno spodbujati 

nove ideje in možnosti, saj so delovni dosežki zaposlenih odvisni tudi od načrtovanja nalog 

vodje (Adair, 1998, v Jakopec, 2007).  Tudi West-Burnham (1992, v Jakopec, 2007) poudarja 

medsebojno sodelovanje v procesu načrtovanja z vsemi zaposlenimi, če želimo, da bodo le-ti 

tudi motivirani za delo.  Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti nobenih aktivnosti in ne 

zadovoljiti svojih potreb, zato morajo zaposleni dobiti občutek, da jim delo predstavlja izziv, ki 

od njih zahteva najboljše in največ glede na njihove zmožnosti. (Adair, 1998, v Jakopec, 2007). 

Avtorjem tujih raziskav je skupna ugotovitev, da je učiteljski poklic izjemno stresen (Borg, 

1990, Lazuras, 2006, Montgomery in Rupp, 2005, v Dickerson, 2008) in ga uvrščajo med tri 

najbolj stresne poklice (Slivar, 2011). V raziskavi angleških raziskovalcev iz leta 2005, katero 

opisuje Slivar (2011) so primerjali stresnost 26 različnih poklicev. Učiteljski poklic je bil  

prepoznan kot stresen poklic, kar se je na razvrstilni lestvici poklicev odrazilo na drugem mestu 

slabega telesnega zdravja in slabega psihičnega počutja ter na šestem mestu glede delovnega 
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nezadovoljstva. Težave se odražajo tudi na učiteljevi učinkovitosti, zaradi česar je lahko 

posameznik dlje časa odsoten (bolniški stalež), izraža nezadovoljstvo z delom, ima slabe odnose 

z učenci in slabše dela v razredu (prav tam).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri svojem vsakodnevnem delu so specialni in rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju SRP) 

v nenehni interakciji z drugimi pedagoškimi ali strokovnimi delavci, njihovo delo pa naj bi 

temeljilo na timskem pristopu. Vsak tim slej ko prej naleti na določene ovire, probleme, slednji 

pa se lahko razvijejo v konflikte, ki jih je treba konstruktivno reševati.  

Dobro poznavanje načel in posebnosti timskega načrtovanja, timskega poučevanja in timske 

evalvacije je ključnega pomena pri soočanju z ovirami, problemi in konflikti pri timskem delu. 

Za dosego skupnega cilja potrebuje tim odprto, spontano in konstruktivno komunikacijo, na 

katero ne vplivajo različna hierarhija posameznikov ali meje posameznih organizacijskih enot. 

Kadar se tim sooča z ovirami, problemi ali konflikti, lahko ubere različne strategije za reševanje 

le-teh.  

V magistrskem delu nas je torej zanimalo, kako SRP, zaposleni v razvojnih oddelkih vrtca, 

doživljajo in zaznavajo ovire, probleme in konflikte pri timskem delu ter katere strategije 

uporabljajo pri njihovem reševanju. Zanimala nas bosta tudi povezanost med pogostostjo 

zaznavanja in doživljanja ovir, problemov ter konfliktov pri timskem delu in samo zadovoljstvu 

pri delu. Empiričnih raziskovalnih ugotovitev na področju timskega dela v razvojnih oddelkih 

slovenskih vrtcev tako rekoč ni, zato bodo raziskovalne ugotovitve v naši raziskavi dobrodošlo 

izhodišče za nekatere usmeritve za timsko delo v teh oddelkih vrtca.  

7 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V magistrskem delu nas je zanimalo, kako SRP, zaposleni v razvojnih oddelkih vrtca zaznavajo 

ovire, probleme in konflikte pri timskem delu ter katere strategije uporabljajo pri njihovem 

reševanju. Zanimala nas je tudi povezanost med pogostostjo zaznavanja in doživljanja ovir, 

problemov ter konfliktov pri timskem delu ter delovnim zadovoljstvom. 

Raziskovalna vprašanja: 

RV1:  S katerimi ovirami, problemi in konflikti se pri timskem delu najpogosteje srečujejo 

SRP  na delovnem mestu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v razvojnem oddelku 

vrtca? 

RV2:  Katere strategije najpogosteje uporabljajo SRP pri timskem delu v razvojnem oddelku 

vrtca pri soočanju z ovirami, problemi in/ali konflikti? 

RV3:  Kako se pri SRP v razvojnih oddelkih vrtca povezuje pogostost njihovega zaznavanja 

ovir, problemov in konfliktov pri timskem delu z njihovim delovnim zadovoljstvom?  
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Znotraj raziskovalnih vprašanj smo zastavili tudi nekaj statističnih hipotez: 

H1:  SRP v razvojnem oddelku vrtca se v zaznavanju ovir, problemov in konfliktov pri 

timskem delu glede na svoje delovno mesto (vzgojitelj v razvojnem oddelku 

vrtca/pomočnik vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca) statistično pomembno ne 

razlikujejo.  

H2:  Med SRP v razvojnem oddelku vrtca glede na delovno mesto (vzgojitelj v razvojnem 

oddelku vrtca/pomočnik vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca) ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uporabe posameznih strategij reševanja problemov in 

konfliktov pri timskem delu. 

H3:  SRP v razvojnem oddelku vrtca, ki se nikoli ali zelo redko srečujejo z ovirami, problemi 

in konflikti pri timskem delu, izražajo statistično pomembno večje delovno zadovoljstvo 

kot tisti, ki se z ovirami, problemi in konflikti pri timskem delu srečujejo zelo pogosto 

ali vedno.  

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop in kavzalno 

neeksperimentalno metodo raziskovanja, ki je temeljila na študiji prereza z enim merjenjem.  

8.1 Opis vzorca 

Vzorec v raziskavi je bil namenski. V raziskavo so bili vključeni SRP, zaposleni v prilagojenem 

programu za predšolske otroke po celotni Sloveniji z različno starostjo, različnim številom let 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju, z zaposlitvijo na različnih delovnih mestih in z 

različnimi izkušnjami s timskim delom. V končnem vzorcu empirične raziskave sta bila 

vključena 102 specialna in rehabilitacijska pedagoga, ki sta izpolnila vprašalnik. V nadaljevanju 

bomo tabelarično in grafično predstavili strukturo vzorca glede na spol, starost in stopnjo 

izobrazbe anketirancev ter delovno mesto in delovno dobo SRP. 

Spol anketirancev 

Iz vzorca raziskave lahko razberemo, da je večina zaposlenih ženskega spola, kar predstavlja  

97,1 % populacije, medtem ko so bile v raziskavo vključene samo tri osebe moškega spola, 

kar predstavlja 2,9 % populacije. 

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol  

SPOL f f % 

Moški 3 2,9 

Ženski 99 97,1 

Skupaj 102 100,0 
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Starost anketirancev 

Največjo starostno skupino predstavljajo anketirani SRP v starostni skupini  od 31 do 40 let, 

kar znaša 36,3 %. Drugo večjo skupino predstavljajo anketirani SRP  v starosti od 26 do 30 let 

z 32,4 %. Tretjo skupino predstavljajo anketirani SRP v starosti od 41 do 50 let.  

Starostno skupino do 25 let predstavlja 4,9 % anketiranih SRP, prav tako predstavlja 4,9 % 

anketirancev starostno skupino od 51 do 55 let. Anketirancev, ki so bili starejši od 55 let, 

predstavljata le 2 %. Za uvrščanje anketirancev v razrede smo se odločili zaradi lažjega pregleda 

nad tem, katero starostno skupino predstavlja največ anketirancev. V naši raziskavi aritmetična 

sredina znaša 2,93 ob standardnem odklonu 1,046, največ anketiranih SRP pa je starih med 26  

in 40 let. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Struktura vzorca po starostnih skupinah 

Stopnja izobrazbe anketirancev 

Iz podatkov je razvidno, da ima največ anketiranih SRP dokončano stopnjo bolonjskega 

magisterija, to je 37,3 %. Univerzitetno izobrazbo (star program) ima dokončano 29,4 % 

anketiranih SRP, 24,5 % anketiranih SRP ima dokončano srednjo šolo. Samo 5,9 % anketiranih 

SRP ima dokončano višjo (dvoletno) izobrazbo. Znanstveni magisterij ima dokončan 2,9 % 

anketiranih SRP. Podatki iz raziskave kažejo, da ima povprečno največ anketiranih SRP višjo 

do univerzitetno izobrazbo, saj znaša aritmetična sredina 2,88 ob standardnem odklonu 1,237. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo 
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Delovno mesto specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Največ anketiranih SRP dela na delovnem mestu vzgojitelja v razvojnemu oddelku (64,7 %), 

dobra tretjina (35,5 %) pa na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v razvojnem oddelku 

vrtca. 

 

Slika 3: Struktura vzorca glede na delovno mesto 

Delovna doba anketirancev 

Zbrani podatki kažejo, da ima največji odstotni delež anketiranih SRP (36 %) manj kot 5 let 

delovnih izkušenj, po deležu sledijo tisti z 11−20 let (24,8 %) in tisti s 6−10 let (23,8 %), 

najmanj sodelujočih v raziskavi (4 %) pa je imelo več kot 30 let delovne dobe. Podatki analize 

kažejo, da znaša aritmetična sredina za delovno dobo anketirancev 2,22 leta ob standardnem 

odklonu 1,17. To nam pove, da je povprečna delovna doba anketiranih SRP manj kot 5 let. 

 

 
 

Slika 4: Struktura vzorca glede na delovno dobo 
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8.2 Merski instrument 

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vključeval sociodemografski 

sklop vprašanj (spol, starost, stopnja izobrazbe, delovno mesto, delovna doba in vprašanje o 

tem, na koga se obrnejo, kadar pri timskem delu naletijo na probleme). V vprašalniku je nato 

sledil sklop treh vprašanj, kjer smo uporabili 5-stopenjsko lestvico za merjenje osebne 

naklonjenosti timskemu delu, učinkovitosti timskega dela in zadovoljstva s timskim delom. 

Vprašalnik je vključeval še sklop 9 trditev, namenjenih proučevanju pogostosti timskega dela 

v timu, kjer so anketiranci lahko ocenjevali na 5-stopenjski merski lestvici, pri čemer 1 pomeni, 

da navedena trditev zanje sploh ne drži, 5 pa, da navedena trditev zanje popolnoma drži.  

Merske karakteristike vprašalnika 

Merske karakteristike vprašalnika smo preverjali na podlagi teh kriterijev:  

 Veljavnost 

Veljavnost smo obravnavali na podlagi vsebinske in ekspertne veljavnosti, pri čemer smo 

vprašalnik oblikovali na osnovi spoznanj in ugotovitev iz podobnih raziskav ter v sodelovanju 

z mentorico. 

 Zanesljivost 

Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s Cronbachovim alfa koeficientom, ki za sklop 

najpogostejši problemi pri timskem delu znaša 0,907, za sklop ocena zadovoljstva pa 0,881. Pri 

obeh sklopih je vrednost signifikance 0,000 (p < 0,05). Iz tega izhaja, da je bil v teh sklopih 

vprašalnik visoko zanesljiv.  

 Objektivnost 

Objektivnost merjenja je bila zagotovljena s 4−5-stopenjskimi merskimi lestvicami in 

možnostjo za dodatne (proste) navedbe anketirancev.  

8.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke smo zbirali s pomočjo spletne ankete 1ka, in sicer od 1. 7. 2018 do 1. 8. 2018. 

Vprašalnike smo s pomočjo elektronske pošte posredovali na naslove šol, ki imajo razvojne 

oddelke vrtcev. Zbrane podatke smo iz aplikacije 1ka prenesli v Excel in nato v SPSS. V 

procesu obdelave smo najprej izračunali osnovno opisno statistiko (povprečne vrednosti, 

standardni odklon). Pri analizi RV2 smo analizirali obstoj povezanosti med preučevanimi 

spremenljivkami, pri čemer smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Pri izvedbi 

korelacijskih analiz med problemi pri timskem delu in delovnim zadovoljstvom smo uporabili 

sestavljene spremenljivke, ki smo jih pripravili na osnovi predhodno izvedene faktorske 

analize. Pri preverjanju hipoteze H1 smo pri analiziranju razlik v povprečnih ocenah pogostosti 

ovir, problemov in  konfliktov pri izvajanju timskega dela v razvojnem oddelku vrtca glede na 

delovno mesto SRP uporabili t-test za neodvisne vzorce. Slednjega smo prav tako uporabili pri 

preverjanju hipoteze H2 in H3, pri čemer smo upoštevali sestavljene spremenljivke, ki so bile 

predhodno pridobljene na podlagi izvedenih faktorskih analiz iz področja ovir, problemov in 

konfliktov pri timskem delu. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1 Najpogostejše ovire in problemi, s katerimi se SRP srečujejo pri timskem delu v 

razvojnem oddelku vrtca 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja (RV1) nas je zanimalo, s katerimi ovirami in 

problemi se pri timskem delu najpogosteje srečujejo SRP v razvojnem oddelku vrtca. V Tabeli 

2 predstavljamo odgovore na odprto vprašanje, kjer so anketiranci prosto odgovarjali. 

Tabela 2: Ovire in problemi pri timskem delu 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da se anketirani SRP najpogosteje srečujejo z organizacijskimi ovirami 

(20,7 %), znotraj katerih so najpogosteje omenjali organizacijo časa za timsko evalvacijo in 

časovno usklajevanje za timske sestanke zaradi različnega delovnega časa vzgojitelja SRP in 

njegovega pomočnika. Prav tako so omenjali premalo finančnih sredstev za nabavo ustrezno 

prilagojenih pripomočkov in didaktičnega materiala za otroke s PP ter preobremenjevanje 

članov v timu. Pojavljajo se tudi ovire v zvezi s statusom (10,8 %), kjer so anketiranci 

najpogosteje omenjali premalo delovnih izkušenj, neenakomerno delitev dela med zaposlenimi 

in razhajanja v plačah glede na delovno mesto. Anketiranci so omenjali, da pogrešajo 

medsebojno komunikacijo in pretočnost informacij o otroku znotraj tima, kar spada h 

komunikacijskim oviram (9,8 %). Medosebne ovire (5,9 %) predstavljajo težave z nezaupanjem 

ostalim članom tima, nezaupanje mlajšim članom tima, nesprejemanje novih idej in novosti. 

9,8 % anketiranih SRP se pri svojem timskem delu sooča tudi s problemom, vezanim na timsko 

delo. Anketiranci izpostavljajo nezainteresiranost za timsko delo in neresnost nekaterih članov 

v timu. Prav tako so omenjali lokacijsko oviro, kjer ima vrtec več ločenih enot, zaradi česar 

vodja aktiva tako ni vedno dosegljiv. Navajajo tudi težavo, da vodstvo ni naklonjeno timskemu 

delu (1,9 %).  Na vprašanje 30,4 % anketiranih ni podalo odgovora, 8,8 % anketiranih pa se s 

problemi in konflikti pri svojem timskem delu  ne srečuje. 

 

 

OVIRE IN PROBLEMI f f(%) 

Organizacijske ovire 21 20,7 

Komunikacijske ovire 10 9,8 

Medosebne ovire 6 5,9 

Ovire v zvezi s statusom 11 10,8 

Timsko delo 10 9,8 

Lokacijska ovira 2 1,9 

Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu. 2 1,9 

Ne zaznavajo ovir in problemov pri timskem delu. 9 8,8 

Niso odgovorili. 31 30,4 

Skupaj 102 100 
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Pogostost zaznanih ovir in problemov pri izvajanju timskega dela so anketiranci ocenjevali z 

ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se z navedeno oviro ali problemom anketiranci 

nikoli ne srečajo, in 5, da se z navedeno oviro ali problemom srečujejo vedno.  

Tabela 3: Pogostost ovir in problemov pri izvajanju timskega dela v razvojnem oddelku vrtca SRP 
  N M SD 

Za načrtovanje timskega dela imamo premalo časa. 99 3,30 1,46 

Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član tima. 97 3,29 1,17 

Imamo prostorsko stisko za načrtovanje timskega dela. 99 3,19 1,37 

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o vsebini in poteku dela. 97 3,14 1,37 

Pri timskem delu nas ovira organizacija razporeditve dnevnih aktivnosti oz. 

dejavnosti v razvojnem oddelku vrtca.   
99 3,12 1,32 

V timu se moram neprestano prilagajati. 97 3,11 1,32 

Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko evalvacijo.         97 3,02 1,39 

Nekateri člani tima menijo, da je njihovo mnenje pomembnejše. 99 2,97 1,32 

Med člani tima se pojavljajo razhajanja glede zahtev do otrok. 97 2,73 1,17 

Nekateri člani tima so osebnostno zaprti vase. 99 2,62 1,15 

V timu se ne počutim enakopravno. 97 2,6 1,25 

Naša verbalna in neverbalna komunikacija sta neusklajeni. 99 2,56 1,09 

Delitev dela med člani v timu je neenakomerno. 97 2,53 1,11 

Nekateri člani tima se počutijo manjvredne. 99 2,51 1,22 

Člani tima si ne zaupamo med seboj. 99 2,51 1,25 

Nekateri člani tima ne vedo, katere so njihove naloge. 99 2,47 1,15 

Člani v timu se medsebojno ne ujemamo. 97 2,47 1,15 

V timu si slabo razporedimo naloge. 99 2,42 1,31 

V timu cilji niso jasno zastavljeni. 97 2,41 1,17 

Pravila v timu se ne upoštevajo. 97 2,40 1,01 

Timsko delo mi vzame preveč časa. 97 2,22 1,16 

Nekateri člani tima delujejo prestrašeni.  99 2,13 1,08 

Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu. 99 1,89 1,18 

Drugo (poljubno dopišite). 0 / / 

Iz Tabele 3 razberemo, da se anketirani SRP najpogosteje srečujejo s težavo pomanjkanja časa 

za načrtovanje timskega dela (M = 3,30) ter s problemom, da pri izvajanju pedagoškega dela 

prevladuje en član tima (M = 3,29). Prav tako razberemo, da se anketirani SRP srečujejo s 

prostorsko stisko za načrtovanje timskega dela (M = 3,19) in nimajo dovolj časa za diskusijo o 

vsebini in poteku dela (M = 3,14). Vsi navedeni problemi pa glede na povprečne vrednosti 

pogostosti niso tako zelo pereči, saj ne dosegajo visokih povprečnih vrednosti, ki bi nakazovale, 

da se s problemom srečujejo zelo pogosto ali vedno. To je spodbudna ugotovitev. Tudi iz lastnih 

izkušenj lahko navedene ugotovitve potrdim; s timom, v katerem sodelujem,  smo imeli največ 

težav pri načrtovanju timskega dela, zlasti zaradi časovne stiske, povezane z  razporejanjem 

delovnega časa. SRP, ki so zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca, 
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imajo drugačen delovni čas kot pomočniki vzgojitelja. V timu pa so običajno še drugi strokovni 

delavci, ki delajo z otroki (logoped, psiholog), zato je za načrtovanje timskega dela potrebno 

nenehno časovno usklajevanje. Anketiranci so kot srednje veliko organizacijsko oviro 

izpostavili tudi razporeditev dnevnih aktivnosti oz. dejavnosti v razvojnem oddelku vrtca (M = 

3,12).  

Anketirani SRP menijo, da je vodstvo timskemu delu naklonjeno. Iz Tabele 3 je razvidno, da 

se z omenjeno potencialno oviro anketiranci najredkeje srečujejo, kar je iz strokovnega vidika 

dobro. Tudi sama imam z odnosom vodstva do timskega dela dobre izkušnje; v našem  timu se 

vodje vzgojno-izobraževalne institucije udeležujejo timskih sestankov in so sproti obveščeni o 

dogajanju znotraj tima. Tudi Donaldson in Sanderson (1996, v Polak, 2011) omenjata 

pomembnost vodstva pri spodbujanju timskega dela. Avtorja izpostavljata pomembnost 

skupnih srečanj v kolektivu, kjer se razvijata šolska in sodelovalna kultura, istočasno pa 

vzgojno-izobraževalni delavci oblikujejo nove strategije za reševanje problemov in iščejo 

različne možnosti za razvoj kolektiva. 

Anketiranci so bili glede zaznavanja ovir in problemov pri timskem delu relativno skladni; 

največji standardni odklon se pojavi pri trditvi »Za načrtovanje timskega dela imamo premalo 

časa.« in znaša 1,46, medtem ko najmanjši standardni odklon znaša 1,01 pri trditvi »Pravila v 

timu se ne upoštevajo.«. Zaznavanje časovne učinkovitosti je dokaj osebno specifično, lahko je 

odvisno tudi od tempa dela posameznih članov v timu in od njihovega temperamenta. Velika 

skladnost ocen med anketiranci kaže na to, da se vsi člani tima srečujejo s podobnimi problemi, 

ki jih je treba reševati bolj sistemsko (npr. rezerviran čas za načrtovanje) kot pa zgolj na ravni 

posameznega člana tima. Delo v razvojnih oddelkih vrtca ima svoje posebnosti; za zaposlene 

je psihično in fizično zelo zahtevno, organizacijske in kadrovske posebnosti dela pa zahtevnost 

še povečujejo.  

Izvori konfliktov pri izvajanju timskega dela v razvojnem oddelku vrtca 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, s katerimi konkretnimi konflikti se pri svojem timskem delu 

anketirani SRP najpogosteje srečujejo. Odgovore predstavljamo v Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Zaznavanje konfliktov pri timskem delu 

 

Kot najpogostejši konflikt so anketirani SRP zaznali neujemanje med člani v timu, pri čemer 

so izpostavili namerno rušenje dogovorjenih pravil, nepripravljenost na spremembe, namerno 

neupoštevanje ali zavračanje idej drugih članov (12,8 %). Konflikti pri timskem delu se v 

razvojnih oddelkih vrtcev pojavljajo tudi zaradi razhajanj oz. neusklajenosti v oblikah in 

metodah dela z OPP, premajhne strokovne podkovanosti in nesprejemanja drugačnega načina 

KONFLIKTI f f(%) 

Neujemanje med člani v timu. 13 12,8 

Osebne zamere. 5 4,9 

Razhajanja pri oblikah in metodah dela z OPP.  9 8,8 

Delo s starši.  4 3,9 

Ne zaznavajo konfliktov. 7 6,8 
Niso odgovorili. 64 62,8 

Skupaj 102 100 
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dela (8,8 %). Vzrok konflikta pri timskem delu so tudi osebne zamere (te je navedlo 4,9 % 

anketiranih SRP), kot vzrok za konkretne konflikte pa so anketirani navajali še nenehno 

ukazovanje enega člana tima, podcenjevanje s strani članov v timu, obrekovanje in to, da je 

mnenje nekaterih članov pomembnejše od drugih. Majhen delež anketirancev je kot vzrok za 

nastanek konfliktov izpostavilo tudi delo s starši. Tukaj so opredelili razhajanja stroke in staršev 

glede ciljev, ki naj bi jih otrok dosegal (3,9 %). 

Pogostost konfliktov pri izvajanju timskega dela smo merili z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni, da se z navedenim konfliktom anketiranci pri svojem timskem delu nikoli ne srečajo, 

in 5, da se z navedenim konfliktom v timu vedno srečujejo. 

Tabela 5: Najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov pri timskem delu SRP 
  N M SD 

Član tima želi prevladati nad ostalimi člani v timu. 97 2,93 1,36 

Član tima želi uveljaviti svoja osebna prepričanja o določeni stvari, 

situaciji. 
97 2,80 1,30 

Napačno razumljena neverbalna komunikacija med člani tima 97 2,77 1,26 

Član tima zameri drugemu članu tima. 97 2,76 1,37 

Član tima obrekuje druge člane v timu. 97 2,69 1,26 

Vodja tima uveljavlja svoj pogled na organizacijo dela. 97 2,61 1,21 

V timu svojega mnenja ne morem svobodno izražati. 97 2,56 1,28 

Član tima zavrača ideje drugega člana tima. 97 2,56 1,23 

Član tima se ne strinja s pravili tima. 97 2,39 1,13 

Član tima se vede arogantno. 97 2,36 1,31 

Cilji med člani tima niso usklajeni.         97 2,34 1,04 

Član tima se fizično umakne.         97 1,98 1,20 

Član tima zavestno ne sodeluje v timu. 97 1,97 1,04 

Član tima je verbalno agresiven do drugih članov tima. 97 1,86 1,09 

Član tima izkrivlja resničnost (laže). 97 1,86 0,96 

Drugo (poljubno dopišite). 0 / / 

V Tabeli 5 lahko vidimo, da se anketirani SRP v razvojnih oddelkih vrtca s konflikti srečujejo 

poredko, saj nobena trditev ni presegla ocene pogostosti pojavljanja 3. Najpogosteje so kot 

vzrok za nastanek konflikta v timu anketiranci izpostavili prevlado enega člana tima nad 

ostalimi člani v timu (M = 2,93). Anketirani SRP so kot vzrok za nastanek konflikta izpostavili 

tudi uveljavljanje osebnih prepričanj člana tima o določeni stvari ali situaciji (M = 2,80), temu 

pa sledi tudi napačno razumljena neverbalna komunikacija med člani (M = 2,77). Vzrok za 

nastanek konflikta v timu sta lahko tudi osebna zamera med člani v timu (M = 2,76) ali 

obrekovanje (M = 2,69). V praksi se pogosto dogaja, da želi en član v timu uveljavljati svoja 

osebna prepričanja in s tem istočasno prevladati nad ostalimi člani v timu. V takšnih situacijah 

se lahko hitreje pojavijo osebne zamere in obrekovanja, kar ponovno vodi v konflikte pri 

timskem delu. Ker neverbalna komunikacija ne vključuje besed ali simbolov (Vec, 2008), je 

lahko vsebina sporočila pogosto napačno razumljena, kar lahko privede do konflikta. 

Največji standardni odklon se pojavi pri trditvi »Član tima želi prevladati nad ostalimi člani v 

timu.« in znaša 1,36, najmanjši pa pri trditvi »Član tima izkrivlja resničnost (laže).« in znaša 
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0,96«. Velika skladnost druge trditve kaže na to, da se anketirani srečujejo s podobnimi vzroki 

za konflikte pri timskem delu. Različna stališča in mnenja posameznikov so pogosto vzrok za 

osebni konflikt, ta pa lahko preraste v medosebni konflikt znotraj tima (Polak, 2007).  

9.1.1 Razlike v zaznavanju ovir, problemov in konfliktov glede na delovno mesto SRP v 

razvojnem oddelku vrtca 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja RV1 smo preverjali tudi hipotezo H1, v kateri smo 

predvidevali, da se SRP na delovnem mestu vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca v zaznavanju 

ovir, problemov in konfliktov pri timskem delu statistično pomembno ne razlikujejo od SRP na 

delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca.  

Pri preverjanju hipoteze H1 smo uporabili naslednje spremenljivke:   

• Pogostost ovir pri izvajanju timskega dela v razvojnem oddelku vrtca  

• Problemi pri izvajanju timskega dela v razvojnem oddelku vrtca 

• Najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov pri timskem delu  

• Delovno mesto SRP 
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Tabela 6: Razlike v zaznavanju ovir in problemov pri izvajanju timskega dela v razvojnem 

oddelku vrtca glede na delovno mesto SRP 

 Delovno mesto SRP N M SD t-test 

Pri timskem delu nas ovira organizacija 

razporeditve dnevnih aktivnosti oz. dejavnosti v 

razvojnem oddelku vrtca. 

Vzgojitelj  64 3,34 1,27 

0,022 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,71 1,32 

V timu si slabo razporedimo naloge. Vzgojitelj  64 2,45 1,32 

0,770 Pomočnik vzgojitelja 35 2,37 1,33 

Nekateri člani tima ne vedo, katere so njihove 

naloge. 

Vzgojitelj  64 2,45 1,15 

0,801 Pomočnik vzgojitelja  35 2,51 1,14 

Nekateri člani tima se počutijo manjvredne. Vzgojitelj  64 2,31 1,03 

0,034 Pomočnik vzgojitelja  35 2,86 1,45 

Nekateri člani tima menijo, da je njihovo 

mnenje pomembnejše. 

Vzgojitelj 64 2,75 1,17 

0,040 

Naša verbalna in neverbalna komunikacija sta 

neusklajeni. 

Vzgojitelj  64 2,45 1,04 

0,208 Pomočnik vzgojitelja  35 2,74 1,17 

Člani tima si ne zaupamo med seboj. Vzgojitelj 64 2,39 1,12 

0,256 Pomočnik vzgojitelja  35 2,71 1,44 

Nekateri člani tima so osebnostno zaprti vase. Vzgojitelj 64 2,61 1,12 

0,937 Pomočnik vzgojitelja  35 2,63 1,21 

Nekateri člani tima delujejo prestrašeni.  Vzgojitelj 64 2,22 1,10 

0,280 Pomočnik vzgojitelja  35 1,97 1,04 

Imamo prostorsko stisko za načrtovanje 

timskega dela. 

Vzgojitelj  64 3,39 1,30 

0,051 Pomočnik vzgojitelja  35 2,83 1,44 

Za načrtovanje timskega dela imamo premalo 

časa. 

 

Vzgojitelj  64 3,77 1,34 

0,000 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,46 1,29 

Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu. Vzgojitelj  64 1,61 1,00 

0,003 Pomočnik vzgojitelja  35 2,40 1,33 

Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en 

član tima. 

Vzgojitelj  62 3,55 1,16 
0,003 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,83 1,04 

Člani v timu se medsebojno ne ujemamo. 
Vzgojitelj 62 2,56 1,18 

0,308 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,31 1,10 

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o 

vsebini in poteku dela. 

Vzgojitelj  62 3,37 1,37 
0,030 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,74 1,31 

Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko 

evalvacijo. 

Vzgojitelj 62 3,26 1,43 
0,025 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,60 1,21 

V timu se moram neprestano prilagajati. 
Vzgojitelj 62 3,11 1,26 

0,996 
Pomočnik vzgojitelja  35 3,11 1,43 

V timu se ne počutim enakopravno. 
Vzgojitelj  62 2,42 1,04 

0,093 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,91 1,52 

V timu cilji niso jasno zastavljeni. 

 

Vzgojitelj  62 2,31 1,12 
0,237 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,60 1,24 

Za timsko delo nisem motiviran. 
Vzgojitelj  62 1,69 ,87 

0,051 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,20 1,36 

Delitev dela med člani v timu je neenakomerna. 
Vzgojitelj  62 2,61 1,10 

0,306 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,37 1,11 

Pravila v timu se ne upoštevajo. 
Vzgojitelj  62 2,45 1,00 

0,526 
Pomočnik vzgojitelja  35 2,31 1,05 

Med člani tima se pojavljajo razhajanja glede 

zahtev do otrok. 

Vzgojitelj  62 2,81 1,12 
0,410 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,60 1,26 

Timsko delo mi vzame preveč časa. 

 

Vzgojitelj  62 2,45 1,06 
0,003 

Pomočnik vzgojitelja  35 1,74 1,19 
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Tabela 6 predstavlja izračun razlik v zaznavanju ovir in problemov pri izvajanju timskega dela 

v razvojnem oddelku vrtca glede na delovno mesto SRP. Vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtca 

pogosteje zaznavajo ovire in probleme pri naslednjih trditvah: 

 Pri timskem delu nas ovira organizacija razporeditve dnevnih aktivnosti oz. dejavnosti 

v razvojnem oddelku vrtca. 

 Imamo prostorsko stisko za načrtovanje timskega dela. 

 Za načrtovanje timskega dela imamo premalo časa. 

 Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član tima. 

 Timsko delo mi vzame preveč časa. 

 

Vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtca so nosilci organizacije in razporeditve dnevnih aktivnosti 

oz. dejavnosti, njihova naloga je pravočasno obveščanje strokovnih delavcev in staršev  o 

timskih sestankih, prav tako morajo dnevno pripravljati aktivnosti, ki jih bodo izvajali z otroki. 

Zaradi prostorskih stisk za načrtovanje timskega dela jim lahko istočasno primanjkuje časa za 

načrtovanje timskega dela, saj SRP svoje pedagoško delo večinoma načrtujejo doma. Pri 

izvajanju pedagoškega dela v praksi prevladuje SRP kot vzgojitelj, kar so anketirani SRP na 

delovnem mestu vzgojitelja izražali bolj pogosto kot pomočniki vzgojitelja. Na osnovi lastnih 

izkušenj, kot zaposlena na mestu vzgojiteljice, menim, da je to lahko velik problem, saj je tako 

vsa odgovornost prepuščena le eni osebi. V razvojnih vrtcih pa so otroci s PP, ki potrebujejo 

zelo veliko strokovne podpore strokovnih delavcev, tudi pomočnikov vzgojitelja.  

Pomočniki vzgojitelja v razvojnih vrtcih pa pogosteje zaznavajo ovire in probleme pri 

trditvah: 

 Nekateri člani tima se počutijo manjvredne. 

 Nekateri člani tima menijo, da je njihovo mnenje pomembnejše. 

 Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu. 

Anketirani pomočniki vzgojitelja v razvojnih oddelkih vrtcev se pogosteje počutijo manjvredne 

in menijo, da je mnenje nekaterih drugih članov tima pomembnejše. V razvojnih oddelkih vrtca 

imajo SRP glede na delovno mesto tudi formalne in neformalne vloge, s katerimi so povezane 

in opredeljene naloge, ki jih morajo opravljati (Polak, 2012 a). Vsak strokovni delavec ima 

lahko v timu več različnih vlog, kadar pa te vloge niso medsebojno uravnotežene, lahko 

posameznik pogosteje zaznava ovire in probleme, ki so jih omenjali anketiranci. 
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Tabela 7: Najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov pri timskem delu glede na delovno 

mesto SRP  
Delovno mesto SRP N M SD t-test 

V timu svojega mnenja ne morem 

svobodno izražati. 

Vzgojitelj  62 2,55 1,3 0,933 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,57 1,2 

Napačno razumljena neverbalna 

komunikacija med člani tima. 

Vzgojitelj  62 2,76 1,19 0,876 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,80 1,38 

Član tima se vede arogantno. Vzgojitelj  62 2,35 1,29 0,953 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,37 1,35 

Član tima zameri drugemu članu 

tima.          

Vzgojitelj 62 2,79 1,36 0,795 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,71 1,40 

Član tima zavrača ideje drugega 

člana tima. 

Vzgojitelj  62 2,65 1,25 0,350 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,40 1,19 

Član tima je verbalno agresiven do 

drugih članov tima. 

Vzgojitelj  62 1,73 ,94 0,160 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,09 1,34 

Član tima zavestno ne sodeluje v 

timu. 

Vzgojitelj  62 1,95 1,01 0,828 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,00 1,08 

Član tima izkrivlja resničnost (laže). Vzgojitelj  62 1,85 ,90 0,991 

Pomočnik vzgojitelja 35 1,86 1,08 

Član tima obrekuje druge člane v 

timu. 

Vzgojitelj 62 2,79 1,29 0,303 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,51 1,19 

Član tima želi prevladati nad ostalimi 

člani v timu. 

Vzgojitelj  62 2,98 1,28 0,593 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,83 1,50 

Član tima se fizično umakne.     

 

Vzgojitelj  62 2,06 1,26 0,358 

Pomočnik vzgojitelja 35 1,83 1,09 

Član tima želi uveljaviti svoja osebna 

prepričanja o določeni stvari, 

situaciji. 

Vzgojitelj  62 2,87 1,31 0,499 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,69 1,25 

Član tima se ne strinja s pravili tima. 

 

Vzgojitelj  62 2,42 1,08 0,751 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,34 1,23 

Cilji med člani tima niso usklajeni.         Vzgojitelj  62 2,34 1,07 0,985 

Pomočnik vzgojitelja 35 2,34 0,99 

Vodja tima uveljavlja svoj pogled na 

organizacijo dela. 

Vzgojitelj  62 2,60 1,20 0,902 

Pomočnik vzgojitelja  35 2,63 1,23 

 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da so razlike v povprečnih ocenah pogostosti vzrokov za nastanek 

konfliktov pri timskem delu glede na delovno mesto SRP zelo majhne in niso pri nobeni od 

trditev statistično pomembne. To je spodbuden in pozitiven podatek raziskave. Anketirani SRP 

v timu svobodno izražajo mnenja, cilji med člani v timu so usklajeni, upoštevajo se pravila v 

timu in imajo podporo vodje tima. Na podlagi zelo majhnih absolutnih razlik v povprečnih 

ocenah, ki pa niso statistično pomembne, smo potrdili hipotezo H1. 
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9.2 Najpogosteje uporabljene strategije, ki jih SRP uporabljajo pri timskem delu v 

razvojnem oddelku vrtca pri soočanju z ovirami, problemi in konflikti 

V okviru tega poglavja bomo obravnavali RV2: Katere strategije najpogosteje uporabljajo SRP 

pri svojem timskem delu v razvojnem oddelku vrtca (SRP kot vzgojitelj in pomočniki 

vzgojitelja) pri soočanju z ovirami, problemi in/ali konflikti? Odgovore na omenjeno 

raziskovalno vprašanje prikazujemo v Tabeli 8. Anketiranci so pogostost uporabe opisane 

strategije pri timskem delu ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da opisane 

strategije nikoli ne uporabljajo, in 5, da opisano strategijo uporabljajo vedno.  

Iz Tabele 8 razberemo, da so anketiranci kljub konfliktu pripravljeni na sodelovanje z ostalimi 

člani, istočasno pa pričakujejo, da bodo tudi drugi člani sodelovali z njimi (M = 4,35). 

Anketirani SRP ob konfliktnih situacijah pohvalijo ideje za rešitev problema drugih članov v 

timu in se ob tem vedejo prijateljsko (M = 4,33). O problemu se poskušajo odkrito pogovoriti 

(M = 4,29) in najti kompromis (M = 4,22). Strategije, ki jih uporabljajo anketiranci, so primerne 

za reševanje konfliktov, saj z odkritim pogovorom, prijateljskim vedenjem in pohvalo 

anketiranci sodelujejo v timu in iščejo načine za razrešitev konflikta. Podobno navaja tudi 

Brajša (1993), saj omenja strategijo sodelovanja kot edini pravi način reševanja konfliktov v 

timu, kjer se člani med seboj pogovarjajo in iščejo skupno pot za rešitev konflikta.  

Anketiranci so navedli tudi, da za reševanje konfliktov zelo pogosto poskušajo skupaj z ostalimi 

člani oblikovati kompromis. V literaturi zasledimo, da je to eden  izmed primernih načinov 

reševanja konfliktov, saj je oblikovanje kompromisov ena izmed spretnosti timskega dela. A. 

Polak (2007) omenja še tri vrste spretnosti, ki pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju tima. 

To so komunikacijske spretnosti, spretnost konstruktivne kritike in spretnost spodbujanja in 

dajanja podpore.  
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Tabela 8: Pogostost uporabe opisane strategije soočanja z ovirami, problemi in konflikti 

pri timskem delu 

  N M SD 

Kljub konfliktu kažem pripravljenost sodelovati z drugimi člani skupine 

in pričakujem, da bodo drugi prav tako sodelovali. 

95 4,35 0,69 

Pohvalim ideje drugih članov v timu za rešitev problema. 95 4,33 0,69 

Do drugih članov v timu se tudi ob konfliktih vedem prijateljsko. 95 4,33 0,72 

O problemu se poskušam odkrito pogovoriti. 95 4,29 0,72 

Z ostalimi člani tima poskušam najti kompromis. 95 4,22 0,80 

S problemom seznanim druge člane tima. 95 3,96 0,89 

Vse člane tima spodbujam k aktivnemu reševanju problema. 95 3,93 0,73 

O nastalem problemu poročam vzgojitelju (vodji oddelka). 95 3,88 1,07 

V konfliktni situaciji poskušamo v timu ozavestiti pomembnost skupnih 

ciljev. 

95 3,63 0,95 

Konfliktom se poskušam izogibati. 95 3,49 1,45 

Prilagodim se odločitvi ostalih članov. 95 3,37 0,87 

V problemski oz. konfliktni situaciji reflektiram dogajanje v timu. 95 3,08 0,94 

Člane v timu poskušam prepričati v določeno rešitev problema. 95 3,01 1,01 

V timu sporočam, da soglašam z rešitvijo, čeprav je moje mnenje o 

problemu drugačno. 

95 3,00 0,91 

Ob soočenju s problemom in konflikti pri članih tima prepoznam osebne 

zamere. 

95 2,97 1,07 

V zvezi s problemom skličem posebni sestanek tima. 95 2,78 1,26 

O nastalem problemu/konfliktu povem tudi kolegom izven tima. 95 2,76 1,11 

V procesu reševanja problema izražam svoja čustva. 95 2,72 1,06 

Pričakujem, da bo vodstvo rešilo nastali problem. 95 2,71 1,18 

Preusmerim pozornost stran od problema. 95 2,25 1,05 

V timu obdržim svoje mnenje o problemu zase. 95 2,25 1,05 

V reševanje konflikta vključim tudi ljudi, ki niso v našem timu. 95 2,25 1,08 

S člani tima glasujemo, kako bomo problem rešili. 95 2,19 1,19 

Ob problemu/konfliktu molčim. 95 1,89 0,93 

Ignoriram mnenja ostalih članov v timu o rešitvi problema. 95 1,61 0,92 

Za problem ali konflikt se sploh ne zmenim. 95 1,61 0,97 

Problem/konflikt ignoriram. 95 1,60 0,79 

Druge skušam prepričati, da je moje mnenje edino pravo. 95 1,55 0,70 

Izstopim iz tima. 95 1,40 0,74 

Ostale člane tima verbalno napadem. 95 1,23 0,66 

Zmerjam ostale člane tima. 95 1,15 0,60 

 

Pri trditvi »Zmerjam ostale člane tima.« je standardni odklon najmanjši in znaša 0,60. Zelo 

nizki standardni odklon je tudi pri trditvi »Ostale člane tima verbalno napadem.« − znaša 0,66, 

ter pri trditvi »Druge skušam prepričati, da je moje mnenje edino pravo.« in znaša 0,70. Velika 

skladnost pri teh trditvah kaže na to, da anketirani SRP skoraj nikoli ne uporabljajo teh strategij 

za reševanje ovir, problemov in konfliktov, ki bi na odnose vplivale negativno. Pri trditvi 

»Konfliktom se poskušam izogibati.« je standardni odklon največji in znaša 1,45. Večje 

razhajanje pri tej trditvi je posledica različnih prepričanj anketirancev o naravi in vlogi 
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konfliktov. K izogibanju konfliktom so naravnani zlasti tisti, ki menijo, da je konflikt nekaj 

negativnega in destruktivnega.  

V okviru raziskave nas je zanimalo tudi mnenje o tem, kako se vodstvo odzove na reševanje 

ovir, problemov in konfliktov pri timskem delu. Podatke smo zbirali z odprtim vprašanjem, na 

katerega so anketiranci dajali poljubne odgovore. Te predstavljamo v Tabeli 9. 

 

Tabela 9: Odziv vodstva na reševanje ovir, problema in/ali konflikta pri timskem delu 

 f f (%) 

Se ne odzove, ker ga ne vključim v reševanje problema. 4 3,9 

Se ne odzove, ker ni pripravljen pomagati. 4 3,9 

Vodstvo upošteva predloge reševanja našega problema in nam poskuša 

pomagati. 

51 50,0 

Skliče posebni sestanek v povezavi s tem problemom. 14 13,7 

Vodstvo nam ponudi usmeritve za razrešitev problema. 13 12,7 

Reševanje problema preloži na druge strokovne delavce. 7 6,9 

Skupaj: 102 100 

Analiza dobljenih podatkov kaže, da se vodstvo po mnenju anketiranih SRP zaposlenih v 

razvojnih oddelkih vrtca odziva na probleme tima tako, da upošteva predloge reševanja 

problema in poskuša timu pomagati. Tudi timu, v katerega sem sama vključena, vodstvo 

prisluhne in nam daje predloge, kako reševati probleme in konflikte. Anketiranci so navajali, 

da vodstvo skliče posebni sestanek namenjen reševanju problema, s katerim se člani v timu 

srečujejo. Na teh sestankih vodstvo ponudi usmeritve in podporo pri iskanju ustreznih rešitev.  

9.2.1 Razlike v pogostosti uporabe posameznih strategij reševanja problemov in 

konfliktov pri timskem delu SRP v razvojnih oddelkih vrtca 

S t-testom za neodvisne vzorce smo statistično preverjali hipotezo H2, s katero smo 

predvidevali, da med SRP v razvojnem oddelku vrtca glede na delovno mesto ni statistično 

pomembnih razlik v pogostosti uporabe posameznih strategij reševanja problemov in 

konfliktov pri timskem delu. 

Pri preverjanju hipoteze H2 smo uporabili naslednje spremenljivke:   

 strategije soočanja z ovirami, problemi in reševanja konfliktov pri timskem delu, 

 delovno mesto SRP. 
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Tabela 10: Razlike v strategijah soočanja z ovirami, problemi in reševanja konfliktov pri 

timskem delu glede na delovno mesto SRP  
Delovno mesto SRP N M SD t-test 

Konfliktom se poskušam izogibati. Vzgojitelj  62 3,24 1,47 0,020 

Pomočnik vzgojitelja 33 3,97 1,31 

Z ostalimi člani tima poskušam najti 

kompromis. 

Vzgojitelj  62 4,21 0,75 0,851 

Pomočnik vzgojitelja 33 4,24 0,90 

Preusmerim pozornost stran od 

problema. 

Vzgojitelj  62 2,13 1,04 0,117 

Pomočnik vzgojitelja  33 2,48 1,03 

V timu obdržim svoje mnenje o 

problemu zase. 

Vzgojitelj  62 2,11 0,99 0,076 

Pomočnik vzgojitelja  33 2,52 1,12 

Vse člane tima spodbujam k 

aktivnemu reševanju problema. 

Vzgojitelj  62 4,02 0,71 0,102 

Pomočnik vzgojitelja  33 3,76 0,75 

Pohvalim ideje drugih članov v timu 

za rešitev problema. 

Vzgojitelj  62 4,34 0,59 0,831 

Pomočnik vzgojitelja 33 4,30 0,84 

Do drugih članov v timu se tudi ob 

konfliktih vedem prijateljsko. 

Vzgojitelj  62 4,42 0,64 0,085 

Pomočnik vzgojitelja  33 4,15 0,83 

Ignoriram mnenja ostalih članov v 

timu o rešitvi problema. 

Vzgojitelj  62 1,63 0,89 0,791 

Pomočnik vzgojitelja 33 1,58 1,00 

Ob problemu/konfliktu molčim. 

 

Vzgojitelj  62 1,85 0,98 0,573 

Pomočnik vzgojitelja  33 1,97 0,84 

S člani tima glasujemo, kako bomo 

problem rešili. 

Vzgojitelj  62 2,40 1,34 0,016 

Pomočnik vzgojitelja  33 1,79 0,69 

Ostale člane tima verbalno napadem. Vzgojitelj  62 1,24 0,67 0,835 

Pomočnik vzgojitelja  33 1,21 0,65 

Zmerjam ostale člane tima. Vzgojitelj 62 1,15 0,59 0,961 

Pomočnik vzgojitelja 33 1,15 0,61 

Pričakujem, da bo vodstvo rešilo 

nastali problem. 

Vzgojitelj  62 2,55 1,09 0,077 

Pomočnik vzgojitelja  33 3,00 1,29 ,226  

O problemu se poskušam odkrito 

pogovoriti. 

Vzgojitelj  62 4,34 0,62 0,422 

Pomočnik vzgojitelja  33 4,21 0,89 

Člane v timu poskušam prepričati v 

določeno rešitev problema. 

Vzgojitelj  62 2,87 0,91 0,066 

Pomočnik vzgojitelja  33 3,27 1,15 

O nastalem problemu poročam 

vzgojitelju (vodji oddelka). 

Vzgojitelj  62 3,92 1,04 0,663 

Pomočnik vzgojitelja  33 3,82 1,13 

O nastalem problemu/konfliktu povem 

tudi kolegom izven tima. 

Vzgojitelj  62 2,90 1,15 0,082 

Pomočnik vzgojitelja  33 2,48 1,00 

Ob soočenju s problemom in konflikti 

pri članih tima prepoznam osebne 

zamere. 

Vzgojitelj  62 2,89 1,17 0,315 

Pomočnik vzgojitelja  33 3,12 0,85 

Problem/konflikt ignoriram. Vzgojitelj  62 1,52 0,71 0,158 

Pomočnik vzgojitelja  33 1,76 0,90 

V konfliktni situaciji poskušamo v 

timu ozavestiti pomembnost skupnih 

ciljev. 

Vzgojitelj  62 3,60 1,04 0,630 

Pomočnik vzgojitelja 33 3,70 0,77 
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Tabela 10: Razlike v strategijah soočanja z ovirami, problemi in reševanja konfliktov pri 

timskem delu glede na delovno mesto SRP 

 

Iz izračunov v Tabeli 10 izhaja, da obstajajo zelo majhne razlike v povprečnih ocenah trditev s 

področja strategij soočanja z ovirami, problemi in reševanja konfliktov pri timskem delu glede 

na delovno mesto SRP. Razlike so statistično značilne pri 8 od skupno 31 trditev. Na podlagi 

tega smo tudi hipotezo H2, s katero smo predvidevali, da med SRP v razvojnem oddelku vrtca 

glede na delovno mesto ni statistično pomembnih razlik v pogostosti uporabe posameznih 

strategij reševanja problemov in konfliktov pri timskem delu, gledano kot celoto potrdili. 

Selektivno pa lahko omenjeno hipotezo zavrnemo v primeru naslednjih trditev: 

 Vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtca s člani tima pogosteje glasujejo, kako bodo 

problem rešili. 

 Vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtca skličejo posebni sestanek. 

 Vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtca v reševanje konflikta vključijo tudi ljudi, ki niso v 

njihovem timu. 

 Vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtca v procesu reševanja konfliktov izražajo svoja 

čustva. 

 Pomočniki vzgojitelja se poskušajo konfliktom pogosteje izogibati kot vzgojitelji. 

 Pomočniki vzgojitelja pogosteje izstopijo iz tima. 

 Pomočniki vzgojitelja se hitreje prilagodijo odločitvam ostalih članov. 

 Pomočniki vzgojitelja se pogosteje za konflikt sploh ne zmenijo. 

Druge skušam prepričati, da je moje 

mnenje edino pravo. 

Vzgojitelj  62 1,56 0,71 0,759 

Pomočnik vzgojitelja 33 1,52 0,79 

 

Izstopim iz tima. 

Vzgojitelj  62 1,27 0,54 0,027 

Pomočnik vzgojitelja  

 

33 1,64 1,02 

Kljub konfliktu kažem pripravljenost 

sodelovati z drugimi člani skupine in 

pričakujem, da bodo drugi prav tako 

sodelovali. 

Vzgojitelj  62 4,40 0,61 0,286 

Pomočnik vzgojitelja  33 4,24 0,83 

V zvezi s problemom skličem posebni 

sestanek tima. 

Vzgojitelj  62 3,10 1,23 0,001 

Pomočnik vzgojitelja  33 2,18 1,10 

V reševanje konflikta vključim tudi 

ljudi, ki niso v našem timu. 

Vzgojitelj  62 2,52 1,11 0,000 

Pomočnik vzgojitelja  33 1,76 0,83 

V procesu reševanja problema izražam 

svoja čustva. 

Vzgojitelj  62 2,92 1,09 0,010 

Pomočnik vzgojitelja  33 2,33 0,92 

V timu sporočam, da soglašam z rešitvijo, 

čeprav je moje mnenje o problemu 

drugačno. 

Vzgojitelj  62 2,87 0,89 0,058 

Pomočnik vzgojitelja  33 3,24 0,90 

V problemski oz. konfliktni situaciji 

reflektiram dogajanje v timu. 

Vzgojitelj  62 3,15 0,98 0,368 

 
Pomočnik vzgojitelja  33 2,97 0,84 

Prilagodim se odločitvi ostalih članov. Vzgojitelj  62 3,23 0,77 0,000 

Pomočnik vzgojitelja 33 3,64 0,99 

Za problem ali konflikt se sploh ne 

zmenim. 

Vzgojitelj  62 1,44 0,76 0,036 

Pomočnik vzgojitelja  33 1,94 1,223 
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9.3 Povezanost pogostosti zaznavanja ovir, problemov in konfliktov pri timskem delu 

SRP v razvojnih oddelkih vrtca z njihovim delovnim zadovoljstvom 

V okviru RV3 nas je zanimalo, kako se pri SRP (SRP kot vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja) 

v razvojnih oddelkih vrtca povezuje pogostost njihovega zaznavanja in doživljanja ovir, 

problemov in konfliktov pri timskem delu z njihovim delovnim zadovoljstvom. Pri analizi smo 

uporabili metode deskriptivne statistike in korelacijsko analizo.  

Za namene raziskovanja omenjene povezanosti bomo najprej predstavili rezultate o delovnem 

zadovoljstvu anketiranih SRP zaposlenih v razvojnih oddelkih vrtca (Tabela 11). Delovno 

zadovoljstvo so anketiranci ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, 

da opisana trditev za njih nikoli ne velja, in 5, da opisana trditev za njih vedno velja. 

Anketiranci so v Tabeli 11 izrazili, da delo, ki ga opravljajo v razvojnem oddelku, zahteva 

fleksibilnost (M = 4,82), uporabo dodatnih znanj in spretnosti (M = 4,76) ter iznajdljivost (M = 

4,76). Iz lastnih izkušenj potrjujem, da so pri delu v razvojnem oddelku vrtca nujno potrebna 

dodatna znanja iz rehabilitacijskega in zdravstvenega področja, saj v oddelke prihaja veliko 

otrok z različnimi fizičnimi težavami, s katerimi se študenti študijskega programa SRP v času 

študija nismo srečali, kljub temu da je to znanje za pravilno rokovanje z otrokom nujno 

potrebno. Prav zaradi posebnosti otrok sta pri delu v razvojnih oddelkih potrebni velika 

fleksibilnost in iznajdljivost v smislu  opolnomočenja teh otrok.  

Anketirani SRP se verjetno prav zaradi posebnosti dela v razvojnih vrtcih ne strinjajo s trditvijo, 

da je delo v takšnem oddelku enostavno (M = 1,35). SRP mora upoštevati celosten razvoj 

otroka, njegove mentalne sposobnosti ter v svoje delo vključevati primerne specialno 

pedagoške metode za otrokov optimalni razvoj (Žgur, 2014).  

Anketirani SRP so trditve, ki so vezane na sodelavce, ocenili kot pogoste; npr. sodelavci so 

zanesljivi (M = 3,79), zabavni (M = 3,73) in prijateljski (M = 3,71). Sodelavci imajo velik vpliv 

na delovno zadovoljstvo oziroma so eden ključnih dejavnikov delovnega zadovoljstva (Mihalič, 

2008). 

Največji standardni odklon smo ugotovili pri trditvi »Delo v razvojnem oddelku vrtca opravljam 

že toliko časa, da mi je postalo ustaljeno.« in znaša 1,21, najmanjši standardni odklon pa znaša 

0,46 pri trditvi »Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca,  zahteva fleksibilnost.«. Iz 

lastnih izkušenj vem, da delo v razvojnem oddelku vrtca vedno znova prinaša nove izzive, s 

katerimi se je treba soočati, za kar pa potrebujemo strokovno široko znanje. 

  



59 
 

Tabela 11: Delovno zadovoljstvo SRP 
  N M SD 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, zahteva fleksibilnost. 95 4,82 0,46 

Delo v razvojnem oddelku vrtca zahteva uporabo dodatnih znanj in spretnosti. 95 4,76 0,52 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, zahteva iznajdljivost. 95 4,76 0,50 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je zahtevno. 95 4,62 0,56 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je uporabno. 95 4,53 0,65 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je koristno. 95 4,52 0,75 

Pri delu v razvojnem oddelku vrtca se vedno znova naučim kaj novega. 95 4,47 0,72 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, mi omogoča samostojnost. 95 4,38 0,92 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je ustvarjalno. 95 4,28 0,93 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, me osrečuje. 95 4,26 0,77 

Vodja tima ceni dobro opravljeno delo. 95 4,25 0,82 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, mi nudi zadovoljstvo. 95 4,19 0,90 

Vodja tima je pošten. 95 4,16 0,91 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je prijetno. 95 4,15 0,86 

Vodja tima mi dopušča samostojnost. 95 4,14 0,79 

Vodja tima je prijazen. 95 4,13 0,84 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je razburljivo. 95 4,12 0,92 

Vodja tima je obziren. 95 4,07 0,82 

Vodja tima je iskren. 95 4,03 0,86 

Vodja tima dobro obvlada svoje delo. 95 3,91 0,92 

Vodja tima je vpliven. 95 3,81 0,85 

Sodelavci so zanesljivi. 95 3,79 0,77 

Vodja tima mi je vedno na razpolago. 95 3,73 1,02 

Sodelavci so zabavni. 95 3,73 0,64 

Vodja tima je vpliven. 95 3,71 0,93 

Sodelavci so prijateljski. 95 3,71 0,86 

Sodelavci imajo smisel za humor. 95 3,66 0,76 

Sodelavci so prizadevni. 95 3,57 0,87 

Sodelavcem lahko zaupam. 95 3,51 1,06 

Vodja tima me vpraša za nasvet. 95 3,48 0,92 

Sodelavci me navdušujejo. 95 3,47 0,75 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je varno. 95 3,35 0,99 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je spoštovano. 95 3,31 1,11 

Sodelavci so težko dostopni. 95 2,35 1,05 

Vodji tima težko ustrežem. 95 2,34 1,04 

Sodelavci so počasni. 95 2,22 0,94 

Delo v razvojnem oddelku vrtca opravljam že toliko časa, da mi je postalo 

ustaljeno. 

95 2,21 1,21 

Sodelavci so nesramni. 95 2,01 1,02 

Vodja tima je len. 95 1,66 0,80 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, je enostavno. 95 1,35 0,59 
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V nadaljevanju raziskave smo za odgovor na RV3 izvedli še korelacijsko analizo, kjer smo 

preverjali povezanost med delovnim zadovoljstvom in pogostostjo zaznavanja ovir, problemov 

in konfliktov pri timskem delu. 

 

9.3.1 Razlike v izražanju delovnega zadovoljstva v razvojnem oddelku vrtca glede na 

pogostost srečevanja z ovirami, problemi in konflikti 

Pri analiziranju RV3 smo na podlagi faktorske analize uporabili sestavljene spremenljivke −  

faktorje in sklop ocen delovnega zadovoljstva pri timskem delu. Zaradi premajhne vsebinske 

ločljivosti faktorja 1 in faktorja 3, dobljena s faktorsko analizo trditev iz sklopa problemov pri 

timskem delu, smo se odločili, da rezultate predstavimo po posameznih trditvah za oba faktorja 

skupaj, trditve, ki jih povezuje faktor 2 (pomanjkanje časa za timsko evalvacijo in diskusijo o 

vsebini ter o poteku dela), pa smo analizirali posebej. Pri interpretaciji podatkov uporabljamo 

rezultat v celoti, posamezni faktorji ovir in problemov pri timskem delu so v Prilogi 3. 

V okviru proučevanja odnosa med delovnim zadovoljstvom in zaznavanjem ovir, problemov in 

konfliktov smo  preverjali  tudi hipotezo H3: SRP v razvojnem oddelku vrtca, ki se nikoli ali 

zelo redko srečujejo z ovirami, problemi in konflikti pri timskem delu, izražajo statistično 

pomembno večje delovno zadovoljstvo kot tisti, ki se z ovirami, problemi in konflikti pri 

timskem delu srečujejo zelo pogosto ali vedno.  

Pri preverjanju hipoteze H3 smo upoštevali skupne rezultate v zaznavanju ovir, problemov in 

konfliktov ter uporabili sestavljene spremenljivke, pripravljene na podlagi izvedenih faktorskih 

analiz. Pri tem smo uporabili sledeče spremenljivke, ki smo jih oblikovali na osnovi rezultatov 

faktorskih analiz.  

 

(1) Ovire pri timskem delu: 

 Objektivni dejavniki: pomanjkanje časa za organizacijo timskega dela, prostorska 

stiska, organizacijske ovire pri timskem delu. 

 Subjektivni dejavniki: nekateri člani tima menijo, da je njihovo mnenje pomembnejše, 

nekateri člani v timu se počutijo manjvredne, člani v timu si ne zaupamo med seboj. 

 

(2) Problemi pri timskem delu: 

 Pomanjkanje časa za timsko evalvacijo in diskusijo o vsebini ter o poteku dela. 

 

(3) Konflikti pri timskem delu:  

 Neusklajenost med člani tima: cilji med člani tima niso usklajeni, člani se umaknejo in 

obrekujejo druge člane tima. 

 Osebnostne značilnosti posameznika: član tima želi prevladati nad ostalimi člani v 

timu, je verbalno agresiven do drugih članov in zavestno ne sodeluje v timu.  
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Razlike v delovnem zadovoljstvu glede na zaznane ovire pri timskem delu 

Tabela 12: Izračun pomembnosti razlik v delovnem zadovoljstvu glede na 

zaznavanje ovir (subjektivni dejavniki)  

Trditve vezane na delovno 

zadovoljstvo 

Ovire: subjektivni 

dejavniki N M SD t-test 

Delo, ki ga opravljam, je 

ustvarjalno, me osrečuje, je 

prijetno in mi nudi zadovoljstvo. 

nikoli ali zelo 

redko 

54 3,87 0,38 

0,005 
pogosto ali vedno 18 3,19 0,89 

Vodja tima je pošten, obziren, 

dobro opravlja svoje delo, je 

prijazen in iskren. 

nikoli ali zelo 

redko 

54 4,30 0,59 

0,000 
pogosto ali vedno 18 3,60 0,71 

Sodelavcem lahko zaupam, so 

zabavni, zanesljivi in imajo 

smisel za humor. 

nikoli ali zelo 

redko 

54 3,31 0,26 

0,004 
pogosto ali vedno 18 3,31  0,25 

Delo, ki ga opravljam, je varno, 

vodja tima dobro opravlja svoje 

delo, je vpliven in mi je vedno na 

razpolago. 

nikoli ali zelo redko 54 3,80 0,64 

0,284 

pogosto ali vedno 18 3,59 0,83 

Delo, ki ga opravljam, zahteva 

uporabo dodatnih znanj in 

spretnosti, zahteva iznajdljivost, 

fleksibilnost in vedno se naučim 

kaj novega. 

nikoli ali zelo redko 54 4,79 0,28 

0,090 

pogosto ali vedno 18 4,51 0,65 

Delo, ki ga opravljam, je 

koristno in uporabno. 

nikoli ali zelo 

redko 

54 4,52 0,48 

0,011 
pogosto ali vedno 18 3,98 0,77 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem 

oddelku, je razburljivo. 

nikoli ali zelo redko 56 3,94 1,61 

0,408 
pogosto ali vedno 18 3,61 0,97 

Sodelavci so prizadevni in me 

navdušujejo. 

nikoli ali zelo redko 54 3,14 0,42 

0,408 
pogosto ali vedno 18 2,75 0,39 

 
V Tabeli 12 so predstavljeni izračuni razlik v delovnem zadovoljstvu glede na zaznavanje ovir 

pri timskem delu z vidika subjektivnih dejavnikov. Anketiranci, ki se pri svojem delu nikoli ali 

zelo redko srečujejo s subjektivnimi dejavniki, ki ovirajo timsko delo, so pri vseh trditvah 

delovnega zadovoljstva podali višje povprečne ocene zadovoljstva kot anketiranci, ki se 

pogosto ali vedno srečujejo z navedenimi subjektivnimi ovirami.  

Statistično pomembne razlike so se pokazale pri štirih trditvah: 

(1) Anketirani SRP, ki se pri svojem delu nikoli ali zelo redko srečujejo s subjektivnimi ovirami, 

so pri svojem delu ustvarjalnejši, srečni in na splošno bolj zadovoljni. To dokazuje tudi 

statistično pomembna razlika pri trditvi »Delo, ki ga opravljam, je ustvarjalno, me osrečuje, je 

prijetno in mi nudi zadovoljstvo.« (M = 3,87). 
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(2) »Vodja tima je pošten, obziren, dobro opravlja svoje delo, je prijazen in iskren« (M = 4,30). 

Tudi kadar vodja tima dobro opravlja svoje delo, so bili anketirani SRP pri svojem delu 

zadovoljnejši. Na osnovi lastnih izkušenj pri timskem delu menim, da je vodenje vodje tima 

zelo pomembno, sploh za še neizkušene. Pomembno je, da se na vodjo tima lahko vedno 

zaneseš, imaš z njim iskrene pogovore in da ti pomaga pri premagovanju teh ovir.  

(3) Anketirani SRP sodelavcem zaupajo, jih vidijo kot zabavne in zanesljive, kar potrjuje trditev 

»Sodelavcem lahko zaupam, so zabavni, zanesljivi in imajo smisel za humor.« (M = 3,31). 

Podpora sodelavcev je zelo pomembna, kadar se posameznik sooča z delovnim stresom. S. 

Tancig (2008) poudarja, da je v takšnih primerih naloga tima, v katerega je posameznik 

vključen, tudi nudenje podpore in pomoči pri premagovanju ovir. 

(4) Končni rezultati pri trditvi »Delo, ki ga opravljam, je koristno in uporabno.« (M = 4,52) 

kaže na to, da anketirani SRP ob odsotnosti subjektivnih ovir na svoje delo gledajo kot na 

bistveno bolj koristno in uporabno. 
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Iz Tabele 13 je razvidno, da so razlike pri objektivnih ovirah glede na delovno zadovoljstvo 

statistično pomembne zgolj pri eni trditvi: »Sodelavcem lahko zaupam, so zabavni, zanesljivi 

in imajo smisel za humor.« Anketirani SRP, ki se torej nikoli ali zelo redko srečujejo s 

pomanjkanjem časa za organizacijo timskega dela, prostorsko stisko in z organizacijskimi 

ovirami pri timskem delu, sodelavcem bolj zaupajo in jih pogosteje vidijo kot zabavne v 

primerjavi s tistimi anketiranimi SRP, ki se z omenjenimi ovirami srečujejo pogosteje. Pri 

timskem delu s takšnimi sodelavci lažje in hitreje organiziramo timski sestanek in določimo 

operativne cilje za otrokov napredek, kadar v timska srečanja vključujemo humor; tako se člani 

tima sprostimo in si bolj medsebojno zaupamo. Pri ostalih trditvah ni bilo statistično 

pomembnih razlik pri objektivnih ovirah glede na delovno zadovoljstvo.   

 

Tabela 13: Izračun pomembnosti razlik v delovnem zadovoljstvu glede na zaznavanje ovir 

(objektivni dejavniki) 

 

 

 

Trditve vezane na delovno 

zadovoljstvo 

Ovire: objektivni 

dejavniki N M SD t-test 

Delo, ki ga opravljam, je ustvarjalno, me 

osrečuje, je prijetno in mi nudi 

zadovoljstvo. 

nikoli ali zelo redko 24 3,91 0,41 

0,214 
pogosto ali vedno 43 3,75 0,53 

Vodja tima je pošten, obziren, dobro 

opravlja svoje delo, je prijazen in iskren. 

nikoli ali zelo redko 24 4,07 0,80 

0,967 
pogosto ali vedno 43 4,06 0,65 

Sodelavcem lahko zaupam, so 

zabavni, zanesljivi in imajo smisel za 

humor. 

nikoli ali zelo 

redko 

24 3,30 0,37 

0,020 
pogosto ali vedno 43 3,10 0,31 

Delo, ki ga opravljam, je varno, vodja 

tima dobro opravlja svoje delo, je 

vpliven in mi je vedno na razpolago. 

nikoli ali zelo redko 24 3,87 0,67 

0,385 
pogosto ali vedno 43 3,69 0,850 

Delo, ki ga opravljam, zahteva uporabo 

dodatnih znanj in spretnosti, zahteva 

iznajdljivost, fleksibilnost in vedno se 

naučim kaj novega. 

nikoli ali zelo redko 24 4,73 0,35 

0,732 

pogosto ali vedno 43 4,69 0,53 

Delo, ki ga opravljam, je koristno in 

uporabno. 

nikoli ali zelo redko 24 4,55 0,50 

0,732 
pogosto ali vedno 43 4,42 0,65 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem 

oddelku, je razburljivo. 

nikoli ali zelo redko 26 3,80 2,13 

0,937 
pogosto ali vedno 43 3,83 0,92 

Sodelavci so prizadevni in me 

navdušujejo. 

nikoli ali zelo redko 24 3,11 0,44 

0,593 
pogosto ali vedno 43 3,05 0,39 
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Odnos med delovnim zadovoljstvom in zaznavanjem pomanjkanja časa pri timskem 

delu  

Tabela 14: Izračun pomembnosti razlik v delovnem zadovoljstvu glede na pomanjkanje časa za 

timsko delo 

Trditve vezane na 

delovno zadovoljstvo 

Pomanjkanje časa za 

timsko delo N M SD t-test 

Delo, ki ga opravljam, je 

ustvarjalno, me osrečuje, 

je prijetno in mi nudi 

zadovoljstvo. 

nikoli ali zelo redko 41 3,85 0,35 

0,020 

pogosto ali vedno 21 3,31 0,94 

Vodja tima je pošten, 

obziren, dobro opravlja 

svoje delo, je prijazen in 

iskren. 

nikoli ali zelo redko 41 4,28 0,63 

0,003 

pogosto ali vedno 21 3,70 0,76 

Sodelavcem lahko 

zaupam, so zabavni, 

zanesljivi in imajo smisel 

za humor. 

nikoli ali zelo redko 41 3,28 0,26 

0,032 

pogosto ali vedno 21 3,11 0,30 

Delo, ki ga opravljam, je 

varno, vodja tima dobro 

opravlja svoje delo, je 

vpliven in mi je vedno na 

razpolago. 

nikoli ali zelo redko 41 3,88 0,54 

0,002 

pogosto ali vedno 21 3,36 0,66 

Delo, ki ga opravljam, 

zahteva uporabo 

dodatnih znanj in 

spretnosti, zahteva 

iznajdljivost, 

fleksibilnost in vedno se 

naučim kaj novega. 

nikoli ali zelo redko 41 4,84 0,26 

0,032 

pogosto ali vedno 21 4,47 0,70 

Delo, ki ga opravljam, je 

koristno in uporabno. 

nikoli ali zelo redko 41 4,43 0,50 

0,014 
pogosto ali vedno 21 3,92 0,81 

Delo, ki ga opravljam v 

razvojnem oddelku, je 

razburljivo. 

nikoli ali zelo redko 43 3,88 1,74 

0,949 
pogosto ali vedno 21 3,85 1,06 

Sodelavci so prizadevni 

in me navdušujejo. 

nikoli ali zelo redko 41 3,12 0,36 

0,030 
pogosto ali vedno 21 2,88 0,43 

 

Anketirani SRP, ki se pri svojem delu nikoli ali zelo redko srečujejo s pomanjkanjem časa za 

timsko delo, so pri svojem timskem delu bistveno bolj zadovoljni, kar je razvidno iz Tabele 14. 

Od skupno osmih trditev so se kot statistično pomembne razlike pokazale pri sedmih trditvah. 

Iz raziskave torej izhaja, da anketirane SRP njihovo delo večinoma osrečuje, delo doživljajo 

kot varno, koristno in uporabno, pogosteje imajo vodjo, ki svoje delo dobro opravlja in jim je 

vedno na voljo. Vodja tima je do članov  iskren in prijazen, člani v timu pa sodelavce doživljajo 
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kot prijazne, zaupljive in humorne. Povzamemo lahko, da je čas pomemben dejavnik delovnega 

zadovoljstva pri timskem delu. Za timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalvacijo si 

je treba vzeti čas, se o ciljih in problemih konkretno in iskreno pogovoriti, ovire in konflikte 

sproti reševati ter se zavedati pomembnosti teh procesov za razvoj tima. Tudi sama ugotavljam, 

da je pomanjkanje časa eden izmed glavnih krivcev za premajhno natančnost pri pedagoškem 

načrtovanju in izvajanju. Iz lastnih izkušenj vem, da se je treba na delo z otroki s posebnimi 

potrebami tako individualno kot timsko dobro pripraviti ter sproti evalvirati dosežene cilje in 

napredek otrok, s katerimi delamo. Tudi A. Polak (2007) poudarja pomen natančnega timskega 

načrtovanja, saj se v tej etapi načrtujejo ključni koraki, s katerimi bomo dosegli cilje, ki smo si 

jih zadali za posameznega otroka. Za osnovne korake načrtovanja si je treba vzeti čas, dobro je 

treba razmisliti in določiti vzgojno-izobraževalne cilje, ki naj bi jih dosegli, izdelovati je treba 

zasnovo za potek učne ure ali dejavnosti, ki jo bomo izvajali, pripraviti didaktične pripomočke 

in se dogovoriti za vrsto in način evalvacije. Časovno zahtevni pa so tudi psihološki procesi, ko 

se tim šele oblikuje. Med člani v timu se mora vzpostaviti zaupanje, saj je le-to osnova za 

vzpostavljanje odnosov med člani. Člani se morajo med seboj spoznati in se medsebojno 

povezati. A. Polak (prav tam) omenja rezultate empirične raziskave Carrol in Wiggins (1997), 

v kateri so ugotovili, da občutek medsebojne povezanosti članom pomaga k drugačnemu 

zaznavanju problemov in konfliktov. Težave zaznavajo kot izzive, timsko delo je bolj 

učinkovito, kadar so člani pod časovnim pritiskom, pa se izboljša tudi kakovost timskega 

odločanja.   

V nadaljevanju predstavljamo korelacijsko tabelo povezanosti delovnega zadovoljstva s 

faktorjem 2 − Pomanjkanje časa za timsko evalvacijo in diskusijo o vsebini ter o poteku dela 

(Tabela 15). 
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Tabela 15: Spearmanov korelacijski koeficient  med problemi pri analizi RV3 

Trditve vezane na delovno zadovoljstvo  

Pomanjkanje 

časa za 

timsko 

evalvacijo in 

diskusijo o 

vsebini ter o 

poteku dela 

Delo, ki ga opravljam, je ustvarjalno, me osrečuje, je prijetno in mi nudi 

zadovoljstvo. 

Korelacijski 

koeficient 

−0,125 

Sig. (2-

stranska) 

0,226 

N 95 

Vodja tima je pošten, obziren, dobro opravlja svoje delo, je prijazen in 

iskren. 

Korelacijski 

koeficient 

0,149 

Sig. (2-

stranska) 

0,15 

N 95 

Sodelavcem lahko zaupam, so zabavni, zanesljivi in imajo smisel za 

humor. 

Korelacijski 

koeficient 

−0,273** 

Sig. (2-

stranska) 

0,008 

N 95 

Delo, ki ga opravljam, je varno, vodja tima dobro opravlja svoje delo, je 

vpliven in mi je vedno na razpolago. 

Korelacijski 

koeficient 

0,053 

Sig. (2-

stranska) 

0,613 

N 95 

Delo, ki ga opravljam, zahteva uporabo dodatnih znanj in spretnosti, 

zahteva iznajdljivost, fleksibilnost in vedno se naučim kaj novega. 

Korelacijski 

koeficient 

−0,138 

Sig. (2-

stranska) 

0,184 

N 95 

Delo, ki ga opravljam, je koristno in uporabno.  Korelacijski 

koeficient 

−0,18 

Sig. (2-

stranska) 

0,081 

N 95 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku, je razburljivo. Korelacijski 

koeficient 

0,224* 

Sig. (2-

stranska) 

0,029 

N 95 

Sodelavci so prizadevni in me navdušujejo. Korelacijski 

koeficient 

0,301** 

Sig. (2-

stranska) 

0,003 

N 95 

 

Povezanost delovnega zadovoljstva s faktorjem pomanjkanje časa za timsko delo ima negativno 

komunaliteto in je statistično pomembna le pri trditvi »Sodelavcem lahko zaupam, so zabavni, 

zanesljivi in imajo smisel za humor.«. Korelacijska analiza ob uporabi Spearmanovega 

koeficienta korelacije je pokazala, da pogosteje kot se anketirani SRP srečujejo s pomanjkanjem 

časa za timsko delo, manj zaupajo sodelavcem in jih redkeje vidijo kot zanesljive, zabavne in 
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humorne. Tudi v strokovni literaturi zasledimo, da je pomanjkanje časa za timsko evalvacijo 

eden izmed problemov, s katerim se soočajo učitelji (Buckley, 2000). 

Odnos med konflikti pri timskem delu in med delovnim zadovoljstvom 

Tabela 16: Vpliv neusklajenosti med člani tima na delovno zadovoljstvo 

Trditve vezane na delovno 

zadovoljstvo 

Neusklajenost med 

člani tima N M SD t-test 

Delo, ki ga opravljam, je 

ustvarjalno, me osrečuje, je prijetno 

in mi nudi zadovoljstvo. 

nikoli ali zelo 

redko 

37 3,87  0,33 

0,006 
pogosto ali vedno 23 3,31 0,85 

Vodja tima je pošten, obziren, dobro 

opravlja svoje delo, je prijazen in 

iskren. 

nikoli ali zelo 

redko 

37 4,33 0,62 

0,005 
pogosto ali vedno 23 3,80 0,74 

Sodelavcem lahko zaupam, so 

zabavni, zanesljivi in imajo smisel 

za humor. 

nikoli ali zelo 

redko 

37 3,32 0,26 

0,001 

pogosto ali vedno 23 3,05 0,31 

Delo, ki ga opravljam, je varno, vodja 

tima dobro opravlja svoje delo, je 

vpliven in mi je vedno na razpolago. 

nikoli ali zelo redko 37 3,90 0,59 

0,067 
pogosto ali vedno 23 3,50 0,91 

Delo, ki ga opravljam, zahteva 

uporabo dodatnih znanj in 

spretnosti, zahteva iznajdljivost, 

fleksibilnost in vedno se naučim kaj 

novega. 

nikoli ali zelo 

redko 

37 4,86 0,17 

0,022 

pogosto ali vedno 23 4,51 0,68 

Delo, ki ga opravljam, je koristno in 

uporabno. 

nikoli ali zelo redko 37 4,44 0,51 

0,064 
pogosto ali vedno 23 4,05 0,86 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem 

oddelku, je razburljivo. 

nikoli ali zelo redko 39 3,92 1,84 

0,450 
pogosto ali vedno 23 3,60 0,94 

Sodelavci so prizadevni in me 

navdušujejo. 

nikoli ali zelo 

redko 

37 3,14 0,36 

0,006 
pogosto ali vedno 23 2,85 0,41 

 

Tabela 16 prikazuje izračun razlik med zaznanim delovnim zadovoljstvom glede na zaznano  

neusklajenost med člani tima. Ugotovimo lahko, da so anketirani, ki pri svojem timskem delu 

nikoli ali zelo redko zaznavajo neusklajenost med člani v timu, bolj zadovoljni pri timskem 

delu kot tisti, ki se z neusklajenostjo med člani tima srečujejo pogosto ali vedno. Omenjeno se 

je statistično pomembno potrdilo v primeru naslednjih trditev: 

(1) Delo, ki ga opravljam, je ustvarjalno, me osrečuje, je prijetno in mi nudi zadovoljstvo. 

(2) Vodja tima je pošten, obziren, dobro opravlja svoje delo, je prijazen in iskren. 

(3) Sodelavcem lahko zaupam, so zabavni, zanesljivi in imajo smisel za humor. 
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(4) Delo, ki ga opravljam, zahteva uporabo dodatnih znanj in spretnosti, zahteva 

iznajdljivost, fleksibilnost in vedno se naučim kaj novega. 

(5) Sodelavci so prizadevni in me navdušujejo. 

Kadar so člani v timu medsebojno usklajeni, anketirane SRP njihovo delo osrečuje in jim nudi 

zadovoljstvo. Pripravljeni so se dodatno izobraževati, saj delo v razvojnem oddelku vrtca 

zahteva veliko fleksibilnosti in iznajdljivosti. Tudi sama pri svojem delu v razvojnem oddelku 

vrtca sodelavki bolj zaupam, kadar sva usklajeni, se medsebojno dogovarjava in skupno 

načrtujeva potek dejavnosti.  

Tabela 17: Odnos med neugodnimi osebnostnimi značilnostmi posameznika in delovnim 

zadovoljstvom 

Trditve vezane na delovno 

zadovoljstvo 

Neugodne osebnostne 

značilnosti posameznika N M SD t-test 

Delo, ki ga opravljam, je 

ustvarjalno, me osrečuje, je prijetno 

in mi nudi zadovoljstvo. 

nikoli ali zelo redko 59 3,88 0,35539 

0,000 
pogosto ali vedno 7 2,28 0,49487 

Vodja tima je pošten, obziren, dobro 

opravlja svoje delo, je prijazen in 

iskren. 

nikoli ali zelo redko 59 4,31 0,55505 

0,127 
pogosto ali vedno 7 3,67 0,95017 

Sodelavcem lahko zaupam, so zabavni, 

zanesljivi in imajo smisel za humor. 

nikoli ali zelo redko 59 3,22 0,30551 

0,360 
pogosto ali vedno 7 3,33 0,31914 

Delo, ki ga opravljam, je varno, vodja 

tima dobro opravlja svoje delo, je 

vpliven in mi je vedno na razpolago. 

nikoli ali zelo redko 59 3,81 0,71594 

0,188 
pogosto ali vedno 7 3,42 0,87457 

Delo, ki ga opravljam, zahteva 

uporabo dodatnih znanj in spretnosti, 

zahteva iznajdljivost, fleksibilnost in 

vedno se naučim kaj novega. 

nikoli ali zelo redko 59 4,85 0,23306 

0,081 

pogosto ali vedno 7 4,14 0,89974 

Delo, ki ga opravljam, je koristno in 

uporabno. 

nikoli ali zelo redko 59 4,55 0,46913 

0,000 
pogosto ali vedno 7 3,42 0,41786 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem 

oddelku, je razburljivo. 

nikoli ali zelo redko 61 4,06 1,54778 

0,131 
pogosto ali vedno 7 3,14 1,06904 

Sodelavci so prizadevni in me 

navdušujejo. 

nikoli ali zelo redko 59 3,12 0,38605 

0,444 
pogosto ali vedno 7 3,00 0,54433 

 

V Tabeli 17 so zbrani rezultati statističnega izračuna razlik v zaznanem delovnem zadovoljstvu 

glede na določene osebnostne značilnosti. S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo 

izračunali, da obstajajo statistično pomembne razlike le pri dveh trditvah. Anketirani SRP so z 

delom, ki ga opravljajo, bolj zadovoljni, jih osrečuje, ob delu jim je prijetno, ob njem se lahko 

ustvarjalno izražajo, kadar se v timu nikoli ali redko srečujejo z negativnimi osebnimi 

značilnostmi posameznikov (npr. z verbalno agresivnimi posamezniki, posamezniki, ki 

zavestno odklanjajo sodelovanje v timu, ali takimi z željo po prevladi nad ostalimi člani tima). 
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Kadar se v timu razvije konflikt, ki temelji na arogantnem vedenju in tekmovanju za prevlado 

nad člani, lahko takšni člani rušijo timsko delo. Vzrok za to je lahko prevelika razlika v 

osebnostih članov tima, na kar opozarja tudi A. Polak (2007).  

Rezultati hipoteze H3 so pokazali, da so bile razlike v povprečnih ocenah med skupino 

anketirancev, ki je izrazila, da ovir, problemov in konfliktov nikoli ne zaznava ali jih zaznava 

zelo redko, in skupino anketirancev, ki je izrazila, da se to pojavlja pogosto ali vedno, v primeru 

21 trditev statistično nepomembne, v primeru 19 pa statistično pomembne. 

Na podlagi predstavljenih izračunov lahko torej hipotezo H3: »SRP v razvojnem oddelku vrtca, 

ki se nikoli ali zelo redko srečujejo z ovirami, problemi in konflikti pri timskem delu, izražajo 

statistično pomembno večje delovno zadovoljstvo kot tisti, ki se z ovirami, problemi in konflikti 

pri timskem delu srečujejo zelo pogosto ali vedno.« le selektivno potrdimo oz. zavrnemo. 

 

Iz rezultatov sklenemo, da se: 

 hipoteza H1 (SRP v razvojnem oddelku vrtca se v zaznavanju ovir, problemov in 

konfliktov pri timskem delu glede na svoje delovno mesto (vzgojitelj v razvojnem 

oddelku vrtca/pomočnik vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca) statistično pomembno 

ne razlikujejo) potrdi.  

 Hipoteza H2 (Med SRP v razvojnem oddelku vrtca glede na delovno mesto (vzgojitelj 

v razvojnem oddelku vrtca/pomočnik vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca) ni 

statistično pomembnih razlik v pogostosti uporabe posameznih strategij reševanja 

problemov in konfliktov pri timskem delu) potrdi, selektivno pa zavrne v 8 trditvah. 

 Hipoteza H3 (SRP v razvojnem oddelku vrtca, ki se nikoli ali zelo redko srečujejo z 

ovirami, problemi in konflikti pri timskem delu, izražajo statistično pomembno večje 

delovno zadovoljstvo kot tisti, ki se z ovirami, problemi in konflikti pri timskem delu 

srečujejo zelo pogosto ali vedno) selektivno potrdi v 19 trditvah in selektivno zavrne v 

21 trditvah.  
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10 ZAKLJUČEK  
V teoretičnem delu magistrskega dela smo raziskovali ovire, probleme in konflikte pri timskem 

delu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so zaposleni v razvojnem oddelku vrtca. 

Proučevali smo tudi, kako ovire, probleme in konflikte pri timskem delu zaznavajo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi in kako to vpliva na njihovo delovno zadovoljstvo.  

V okviru empiričnega dela raziskave nas je zanimalo, s katerimi ovirami, problemi in konflikti 

se specialni in rehabilitacijski pedagogi glede na delovno mesto pri timskem delu najpogosteje 

srečujejo. Ugotovili smo, da se anketiranci najpogosteje soočajo s pomanjkanjem časa za 

načrtovanje timskega dela, s problemom, da želi en član prevladati pri izvajanju pedagoškega 

dela, ter s prostorsko stisko. Vzgojitelji SRP v razvojnem oddelku vrtca se v primerjavi s 

pomočniki vzgojitelja pogosteje srečujejo s pomanjkanjem časa in s prostorsko stisko za 

načrtovanje timskih sestankov, prav tako pa izražajo problem, da pri izvajanju timskega dela 

prevladuje en član tima. Pomočniki vzgojitelja pogosteje zaznavajo svoje delo kot  manjvredno 

ter pogosteje navajajo nenaklonjenost vodstva do timskega dela. Pri raziskovanju, kako pogosto 

se anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi glede na delovno mesto srečujejo s konflikti, 

smo ugotovili, da ni bilo statistično pomembnih razlik. Hipotezo H1, v kateri smo predvidevali, 

da se zaznavanje ovir, problemov in konfliktov glede na delovno mesto specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga statistično pomembno ne razlikuje, smo potrdili. Iz tega 

povzemamo, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi dobro zavedajo, s katerimi ovirami, 

problemi in konflikti se soočajo pri svojem delu, in jih tudi uspešno rešujejo, saj se ti ne 

razvijajo v konflikte.  

Zanimalo nas je še, katere strategije anketirani SRP najpogosteje uporabljajo za uspešno 

premagovanje ovir, problemov in konfliktov pri timskem delu. Anketiranci so kljub konfliktu 

najpogosteje prijazni in pripravljeni na sodelovanje, istočasno pa pričakujejo vzajemno 

sodelovanje ostalih članov v timu. Udeleženci v raziskavi so izpostavili, da pohvalijo ideje 

drugih članov tima in se o problemu poskušajo odkrito pogovoriti. Kadar se v timu pojavi 

problem ali konflikt, pa se lahko v reševanje le-tega vključi tudi vodstvo. Anketirani poročajo, 

da jim (50 %) vodstvo pomaga tako, da upošteva predloge članov tima. Na podlagi dobljenih 

empiričnih rezultatov smo hipotezo H2, s katero smo predvidevali, da v razvojnem oddelku 

vrtca v pogostosti uporabe posameznih strategij reševanja problemov in konfliktov pri timskem 

delu glede na delovno mesto ni statistično pomembnih razlik, potrdili. Ker pa so bile razlike pri 

nekaterih  trditvah statistično pomembne, smo hipotezo H2 selektivno zavrnili pri 8 trditvah. 

Anketirani SRP, ki so zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja, pogosteje glasujejo za določitev 

rešitve problema, skličejo posebni sestanek, v reševanje problema vključijo tudi ljudi, ki niso 

del njihovega tima, ter v procesu reševanja konfliktov izražajo svoja čustva. Anketirani SRP, 

ki so zaposleni na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, pa se pogosteje poskušajo 

konfliktom izogniti, želijo izstopiti iz tima, se hitreje prilagodijo odločitvam ostalih članov v 

timu in se pogosteje za konflikt sploh ne zmenijo. 

Iz tega sledi, da SRP na delovnem mestu vzgojitelja pogosteje uporabljajo strategije, ki so 

naravnane k razrešitvi problemov in konfliktov, medtem ko se pomočniki vzgojiteljev 

konfliktom pogosteje izogibajo, se zanje ne zmenijo ali pa želijo iz tima celo izstopiti oz. 

zamenjati skupino, v kateri delajo. Za učinkovito timsko delo so potrebni sprotno načrtovanje, 



71 
 

medsebojno dogovarjanje in iskrena komunikacija, kar pa iz odgovorov anketirancev ni zaznati. 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja se morajo o problemih in konfliktih pogovarjati, iskati 

primerne rešitve in poti za doseganje skupnih ciljev. Ovire in probleme je treba sprejeti kot 

izziv in možnost za napredovanje na profesionalni in poklicni ravni, ta proces pa nam konflikti 

lahko celo hitreje omogočajo. Kadar člani tima konflikte rešujejo  konstruktivno,  se to lahko 

odraža v trdnejšem odnosu med člani tima, pogosto pa se povečata tudi medsebojno zaupanje 

in pripravljenost za sodelovanje. 

V raziskavi nas je zanimala tudi povezanost med pogostostjo zaznavanja ovir, problemov ter 

konfliktov in delovnim zadovoljstvom. Ugotovitve kažejo, da anketiranci svoje delo zaznavajo 

in doživljajo kot fleksibilno, čutijo potrebo po dodatnem znanju oz. izobraževanju in menijo, 

da je za dobro opravljeno delo potrebna precejšnja iznajdljivost. Ugotovili smo, da so korelacije 

med problemi pri timskem delu in delovnim zadovoljstvom v večini primerov pozitivne, 

statistično pomembna negativna komunaliteta pa je le pri faktorju pomanjkanje časa za timsko 

evalvacijo in diskusijo o vsebini ter o poteku dela.  

Ugotovitve naše raziskave nam dajejo vpogled v to, s katerimi ovirami, problemi in konflikti 

se specialni in rehabilitacijski pedagogi, zaposleni v razvojnih oddelkih vrtcev, najpogosteje 

srečujejo, katere strategije uporabljajo za reševanje težav in kako omenjeni problemi  korelirajo 

z njihovim delovnim zadovoljstvom. Izkazalo se je, da je pomanjkanje časa za timsko delo 

statistično pomembno negativno povezano z odnosi s sodelavci, saj tem anketiranci manj 

zaupajo. 

V magistrskem delu predstavljeno raziskavo bi lahko izboljšali tako, da bi najprej naredili nekaj 

polstrukturiranih intervjujev, na osnovi katerih bi pridobili relevantno vsebino za anketni 

vprašalnik. Z intervjuji bi dobili boljši izhodiščni vpogled v to, s katerimi ovirami, problemi in 

konflikti se posamezniki srečujejo v vzgoji in izobraževanju. Vprašalnik bi bilo smiselno tudi 

nadgraditi z dodatnimi vprašanji ali spremenljivkami in ga posredovati vodjem vzgojno-

izobraževalnih ustanov, saj imajo tudi oni veliko vlogo pri spodbujanju in razvijanju timskega 

dela v kolektivu. Odgovori na odprta vprašanja so nam dali nekatere namige, v kaj bi se bilo 

smiselno usmeriti pri raziskovanju v prihodnje. Prav tako odstopajo mnenja glede uporabe 

različnih metod in oblik dela pri osebah s posebnimi potrebami, kar je zaskrbljujoče. Pedagoške 

delavce je treba najprej opolnomočiti na področju timskega dela, da bi si bolj pogosto 

izmenjevali ideje, načine in strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami. Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v praksi že sodelujejo z različnimi strokovnjaki, kot so logopedi, 

psihologi, svetovalni delavci in vodje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Zaradi nujnosti 

timskega dela strokovnih delavcev je treba študente vseh študijskih smeri že v času 

dodiplomskega študija ozaveščati o pomembnosti in učinkovitosti timskega dela. Študentje 

različnih študijskih smeri bi lahko timsko sodelovali ter načrtovali učno uro in jo v okviru 

prakse tudi izvajali. Metode in oblike dela ter različne strategije morajo deliti z vsemi 

strokovnimi delavci s ciljem napredovanja otroka s posebnimi potrebami. Dobro poznavanje 

psiholoških dejavnikov timskega dela, prepoznavanje prednosti timskega dela, poznavanje 

načinov, kako ukrepati, kadar se tim sooča s problemi in konflikti, je za specialno 

rehabilitacijskega pedagoga nujno potrebno znanje, saj le-to zagotavlja njegovo profesionalno 

in strokovno rast. Pri tem je treba vedno v ospredje postavljati otroka, s katerim delamo, in cilje, 
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ki smo si jih v timu postavili za dosego največje možne samostojnosti in najvišje ravni 

funkcioniranja otroka. Konstruktivno reševanje konfliktov pa ne vpliva pozitivno le na člane 

tima, temveč tudi na otroke s posebnimi potrebami. V praksi se pogosto srečujemo z otroki, ki 

imajo težave s socialnimi veščinami, zaradi česar se lahko pojavijo konflikti med njimi. Naloga 

strokovnega delavca je, da otroke nauči, kako naj se lotijo reševanja konflikta, in prav 

poznavanje konstruktivnih strategij nam je lahko v veliko oporo ter nam služi kot model učenja 

za otroke s posebnimi potrebami.  
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12 PRILOGE 
 

Priloga 1: anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik o ovirah, problemih in konfliktih pri timskem delu 

Spoštovani, 

sem Doris Vouri, absolventka študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem delu želim raziskati, kako pedagoški delavci v 

razvojnih oddelkih vrtca zaznavajo in doživljajo ovire, probleme in konflikte pri timskem delu 

ter kako zadovoljni so pri svojem delu. Pred vami je anketni vprašalnik, na katerega odgovarjate 

anonimno. Iskreno vas prosim, da anketo izpolnite. Vsi dobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj 

v raziskovalne namene mojega magistrskega dela.   

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. Doris Vouri 

Osnovni podatki (obkrožite): 

1. Spol:   a) moški      b) ženski 

 

2. Starost:  

a) do 25 let 

b) 26 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51 – 55 let 

f) Več kot 55 let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) srednja 

b) višja (dvoletna, star program) 

d) univerzitetna (star program) 

e) bolonjski magisterij 

f) znanstveni magisterij 

g)doktorat



 
 

 
 
 

 

4. Delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga:  

a) Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca 

b) Pomočnik vzgojitelja v razvojnem oddelku vrtca 

c) Drugo: ____________ 

 

5. Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: 

a) Manj kot 5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-20 let 

d) 21 – 30 let 

e) Nad 30 let 

 

6. Na koga se obrnete, kadar pri vašem timskem delu naletite na probleme? 

a) Problem zadržim zase. 

b) Problem zaupam ostalim članom tima. 

c) Problem zaupam kolegom izven tima. 

d) Problem zaupam vodstvu šole. 

e) Problem zaupam svojemu zasebnemu partnerju. 

f) Drugo: ____________________ 

 

7. Na lestvici od 1 – 5 ocenite vašo osebno naklonjenost timskemu delu, pri čemer pomeni 

1, da timskemu delu osebno niste naklonjeni in 5, da ste timskemu delu popolnoma osebno  

naklonjeni. Prosim, obkrožite: 

 

 

        

    1    2    3       4            5  

 

 

 

8. Na lestvici od 1 – 5 ocenite učinkovitost vašega tima, pri čemer pomeni 1, da vaš tim ni 

učinkovit in 5, da je vaš tim zelo učinkovit. Prosim, obkrožite: 

 

        

    1    2    3       4            5  
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9. Na lestvici od 1 – 5 ocenite zadovoljstvo s timskim delom, pri čemer pomeni 1, da 

timskemu delu niste naklonjeni in 5, da ste timskemu delu popolnoma naklonjeni. Prosim, 

obkrožite: 

 

        

    1    2    3       4            5  

 

 

10. Ocenite pogostost timskega dela v vašem timu. Ocenite z ocenami od 1, ki pomeni, da 

opisano delo ni nikoli prisotno, do ocene 5, ki pomeni, da je opisano delo vedno 

prisotno. Prosim, označite s križcem ( X ). 

 1 

nikoli 

2 3 4 5 

vedno 

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj načrtujeta dnevne aktivnosti.   

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj pregledujeta otrokovo 

dokumentacijo.  

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj postavljata cilje, ki jih želita 

doseči v določenem času.  

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj poučujeta oz. izvajata 

aktivnosti. 

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja se iskreno pogovarjata o otrocih. 

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja si med seboj izmenjujeta vtise o 

lastnem timskem delu.   

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj pripravljata in izbrata 

pripomočke za izvajanje dnevnih aktivnosti. 

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj pregledujeta dosežene cilje 

za določeno dejavnost. 

     

Vzgojitelj v razvojnem oddelku in pomočnik 

vzgojitelja skupaj analizirata in evalvirata potek 

dnevnih dejavnosti. 

     

Drugo ( poljubno dopišite): 
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11. Na katere ovire naletite pri izvajanju timskega dela v razvojnem oddelku vrtca?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. V nadaljevanju bodo opisane najpogostejše ovire pri timskem delu. 

Prosim, da pri vsakem opisu ovire ocenite, kako pogosto naletite na opisano oviro pri 

izvajanju vašega timskega dela v razvojnem oddelku vrtca. V tabelo zapišite ocene od 

1 do 5, pri čemer upoštevajte naslednjo lestvico: 

 

        

    1    2    3    4         5  

nikoli                                                                                    vedno 

 

Pri timskem delu nas ovira organizacija razporeditve dnevnih aktivnosti 

oz. dejavnosti v razvojnem oddelku vrtca.   

 

V timu si slabo razporedimo naloge.  

Nekateri člani tima ne vedo, katere so njihove naloge.  

Nekateri člani tima se počutijo manjvredne.  

Nekateri člani tima menijo, da je njihovo mnenje pomembnejše.  

Naša verbalna in neverbalna komunikacija sta neusklajeni.  

Člani tima si ne zaupamo med seboj.  

Nekateri člani tima so osebnostno zaprti vase.  

Nekateri člani tima delujejo prestrašeni.   

Imamo prostorsko stisko za načrtovanje timskega dela.  

Za načrtovanje timskega dela imamo premalo časa.  

Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu.  

Drugo (poljubno dopišite):  

  

13. Katere konkretne primere problemov prepoznavate pri svojem timskem delu v 

razvojnem oddelku vrtca? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14. V nadaljevanju bodo opisani najpogostejši problemi pri timskem delu. 

Prosim, da pri vsakem opisu problema ocenite, kako pogosto prepoznavate opisan 

problem pri izvajanju vašega timskega dela v razvojnem oddelku vrtca. V tabelo zapišite 

ocene od 1 do 5, pri čemer upoštevajte naslednjo lestvico: 

 

        

    1    2    3    4         5  

  nikoli                                                                                            vedno 

 

Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član tima.  

Člani v timu se medsebojno ne ujemamo.  

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o vsebini in poteku dela.  

Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko evalvacijo.  

V timu se moram neprestano prilagajati.  

V timu se ne počutim enakopravno.  

V timu cilji niso jasno zastavljeni.  

Za timsko delo nisem motiviran.  

Delitev dela med člani v timu je neenakomerno.  

Pravila v timu se ne upoštevajo.  

Med člani tima prihaja do razhajanj glede zahtev do otrok.  

Timsko delo mi vzame preveč časa.  

Drugo (poljubno dopišite): 

 

 

 

 

15. V zvezi s čim prihaja do konfliktov pri vašem timskem delu v razvojnem oddelku 

vrtca? Konflikti so opredeljeni kot problemi v odnosih med člani tima. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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16. V nadaljevanju bodo opisani najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov pri 

timskem delu.  

Prosim ocenite pogostost opisanega vzroka, zaradi katerega se razvije konflikt pri 

izvajanju vašega timskega dela v razvojnem oddelku vrtca. V tabelo zapišite ocene od 

1 do 5, pri čemer upoštevajte naslednjo lestvico: 

 

        

    1    2    3    4         5  

      nikoli                                                                                                 vedno 

 

V timu svojega mnenja ne morem svobodno izražati.  

Napačno razumljena neverbalna komunikacija med člani tima.  

Član tima se vede arogantno.  

Član tima zameri drugemu članu tima.  

Član tima zavrača ideje drugega člana tima.  

Član tima je verbalno agresiven do drugih članov tima.  

Član tima zavestno ne sodeluje v timu.  

Član tima izkrivlja resničnost (laže).  

Član tima obrekuje druge člane v timu.  

Član tima želi prevladati nad ostalimi člani v timu.  

Član tima se fizično umakne.  

Član tima želi uveljaviti svoja osebna prepričanja o določeni stvari, 

situaciji. 

 

Član tima se ne strinja s pravili tima.  

Cilji med člani tima niso usklajeni.  

Vodja tima uveljavlja svoj pogled na organizacijo dela.  

Drugo (poljubno dopišite): 

 

 

 

 

17. V tabeli je naštetih nekaj možnih strategij soočanja z ovirami, problemi in reševanja 

konfliktov pri timskem delu. 

S križcem ( X ) ustrezno ocenite, kako pogosto pri svojem timskem delu uporabljate 

opisano strategijo. 

Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da opisane strategije nikoli ne uporabljate in 5, 

da opisano strategijo uporabljate vedno.  
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 1 

nikoli 

2 3 4 5 

vedno 

S problemom seznanim druge člane tima.      

Konfliktom se poskušam izogibati.      

Z ostalimi člani tima poskušam najti 

kompromis. 

     

Preusmerim pozornost stran od problema.      

V timu obdržim svoje mnenje o problemu zase.      

Vse člane tima spodbujam k aktivnemu 

reševanju problema. 

     

Pohvalim ideje drugih članov v timu za rešitev 

problema. 

     

Do drugih članov v timu se tudi ob konfliktih 

vedem prijateljsko. 

     

Ingoriram mnenja ostalih članov v timu o 

rešitvi problema.  

     

Ob problemu/konfliktu molčim.      

S člani tima glasujemo, kako bomo problem 

rešili. 

     

Ostale člane tima verbalno napadem.      

Zmerjam ostale člane tima.       

Pričakujem, da bo vodstvo rešilo nastali 

problem. 

     

O problemu se poskušam odkrito pogovoriti.      

Člane v timu poskušam prepričati v določeno 

rešitev problema.  

     

O nastalem problemu poročam vzgojitelju 

(vodji oddelka).  

     

O nastalem problemu/konfliktu povem tudi 

kolegom izven tima.  

     

Ob soočenju s problemom in konflikti pri članih 

tima prepoznam osebne zamere.  

     

Problem/konflikt ignoriram.       

V konfliktni situaciji poskušamo v timu 

ozavestiti pomembnost skupnih ciljev. 

     

Druge skušam prepričati, da je moje mnenje 

edino pravo.  

     

Izstopim iz tima.      

Kljub konfliktu kažem pripravljenost 

sodelovati z drugimi člani skupine in 

pričakujem, da bodo drugi prav tako sodelovali.   

     

V zvezi s problemom skličem posebni sestanek 

tima. 
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V reševanje konflikta vključim tudi ljudi, ki 

niso v našem timu. 

     

V procesu reševanja problema izražam svoja 

čustva. 

     

V timu sporočam, da soglašam z rešitvijo, 

čeprav je moje mnenje o problemu drugačno. 

     

V problemski oz. konfliktni situaciji 

reflektiram dogajanje v timu.  

     

Prilagodim se odločitvi ostalih članov.      

Za problem ali konflikt se sploh ne zmenim.      

Drugo (dopišite):      

 

18. Na kakšen način se običajno odzove vaše vodstvo, ko vaš tim naleti na oviro, 

problem in/ali konflikt? 

a) Se ne odzove, ker ga ne vključim v reševanje problema. 

b) Se ne odzove, ker ni pripravljeno pomagati. 

c) Vodstvo upošteva predloge reševanja našega problema in nam poskuša pomagati. 

d) Skliče posebni sestanek v povezavi s tem problemom. 

e) Vodstvo nam ponudi usmeritve za razrešitev problema. 

f) Reševanje problema preloži na druge strokovne delavce. 

g) Drugo: _________________________________________ 

 

19. V tabeli so zapisane trditve, ki se nanašajo na vaše delovno zadovoljstvo. Ocenite od 1 

do 5, pri čemer 1 pomeni, da opisana trditev za vas nikoli ne velja in 5, da opisana trditev 

velja vedno. Prosim, označite s križcem ( X ). 

 1 

nikoli 

2 3 4 5 

vedno 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, mi 

nudi zadovoljstvo. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

ustvarjalno. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

spoštovano. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

razburljivo. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

varno. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

prijetno. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

koristno. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca mi 

omogoča samostojnost. 

 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

zahtevno. 
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Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

uporabno. 

     

Delo v razvojnem oddelku vrtca zahteva uporabo drugih 

znanj in spretnosti. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je 

enostavno. 

     

Delo v razvojnem oddelku vrtca opravljam že toliko časa, 

da mi je postalo ustaljeno. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca zahteva 

iznajdljivost. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca  

zahteva fleksibilnost. 

     

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca me 

osrečuje. 

     

Pri delu v razvojnem oddelku vrtca se vedno znova 

naučim nekaj novega. 

     

Vodja tima me vpraša za nasvet.      

Vodji tima težko ustrežem.      

Vodja tima je prijazen.      

Vodja tima ceni dobro opravljeno delo.      

Vodja tima je obziren.      

Vodja tima je pošten.      

Vodja tima je vpliven.      

Vodja tima dobro obvlada svoje delo.      

Vodja tima mi dopušča samostojnost.      

Vodja tima je len.      

Vodja tima mi je vedno na razpolago.      

Vodja tima je vpliven.      

Vodja tima je iskren.      

Sodelavci me navdušujejo.      

Sodelavci so prizadevni.      

Sodelavci so počasni.      

Sodelavci so prijateljski.      

Sodelavci so nesramni.      

Sodelavci so zabavni.      

Sodelavci so zanesljivi.      

Sodelavcem lahko zaupam.      

Sodelavci imajo smisel za humor.      

Sodelavci so težko dostopni.      

Drugo (dopišite):      

 

20. Kaj bi še v zvezi s svojimi izkušnjami s timskim delom v razvojnem oddelku vrtca 

radi sporočili, pa ni bilo zajeto v prejšnjih vprašanjih? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 2: izračuni za faktorsko analizo za sklop spremenljivk o najpogostejših problemih 

pri timskem delu 

Tabela 18:Korelacijska matrika spremenljivk o najpogostejših problemih pri delu 

 Q11
a 

Q11
b 

Q11
c 

Q11
d 

Q11
e 

Q11f Q11
g 

Q11
h 

Q11i Q11j Q11
k 

Q11l 

Corre
lation 

Q11
a 

1,00
0 

,613 ,606 ,526 ,597 ,214 ,239 ,305 ,411 ,583 ,615 ,456 

Q11
b 

,613 1,00
0 

,434 ,382 ,599 ,348 ,370 ,460 ,453 ,643 ,669 ,349 

Q11
c 

,606 ,434 1,00
0 

,852 ,569 ,389 ,486 ,241 ,482 ,464 ,461 ,321 

Q11
d 

,526 ,382 ,852 1,00
0 

,440 ,327 ,468 ,146 ,391 ,325 ,302 ,204 

Q11
e 

,597 ,599 ,569 ,440 1,00
0 

,561 ,434 ,342 ,520 ,647 ,609 ,345 

Q11
f 

,214 ,348 ,389 ,327 ,561 1,00
0 

,582 ,320 ,393 ,552 ,462 ,148 

Q11
g 

,239 ,370 ,486 ,468 ,434 ,582 1,00
0 

,472 ,585 ,524 ,467 ,147 

Q11
h 

,305 ,460 ,241 ,146 ,342 ,320 ,472 1,00
0 

,389 ,458 ,403 ,225 

Q11i ,411 ,453 ,482 ,391 ,520 ,393 ,585 ,389 1,00
0 

,568 ,564 ,461 

Q11j ,583 ,643 ,464 ,325 ,647 ,552 ,524 ,458 ,568 1,00
0 

,726 ,418 

Q11
k 

,615 ,669 ,461 ,302 ,609 ,462 ,467 ,403 ,564 ,726 1,00
0 

,451 

Q11l ,456 ,349 ,321 ,204 ,345 ,148 ,147 ,225 ,461 ,418 ,451 1,00
0 

Sig. 
(1-
tailed
) 

Q11
a 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,009 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q11
b 

,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q11
c 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,001 

Q11
d 

,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 ,077 ,000 ,001 ,001 ,023 

Q11
e 

,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q11
f 

,018 ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,075 

Q11
g 

,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,075 

Q11
h 

,001 ,000 ,009 ,077 ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,013 

Q11i ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Q11j ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Q11
k 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Q11l ,000 ,000 ,001 ,023 ,000 ,075 ,075 ,013 ,000 ,000 ,000  

Legenda:  

Q11a Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član tima. 

Q11b Člani v timu se medsebojno ne ujemamo. 

Q11c 

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o vsebini in poteku 

dela. 

Q11d Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko evalvacijo. 

Q11e V timu se moram neprestano prilagajati. 

Q11f V timu se ne počutim enakopravno. 

Q11g V timu cilji niso jasno zastavljeni. 

Q11h Za timsko delo nisem motiviran. 

Q11i Delitev dela med člani v timu je neenakomerno. 

Q11j Pravila v timu se ne upoštevajo. 

Q11k Med člani tima prihaja do razhajanj glede zahtev do otrok. 

Q11l Timsko delo mi vzame preveč časa. 
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Korelacijska matrika nam prikazuje, da so korelacije med spremenljivkami v vsem priemrih 

pozitivne in po moči korelacije med vrednostjo 0,2 in 0,7 in niso multikolinearne in so primerne 

za nadaljnje analize.  

Faktorsko analizo smo izvedli na podlagi spremenljivk iz sklopa najpogostejši problemi pri 

timskem delu. 

Tabela 19: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test za sklop 

spremenljivk  najpogostejši problemi pri timskem delu 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,859 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 702,338 

Df 66 

Sig. ,000 

 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca (v nadaljevanju KMO) nam pokaže ali so 

podatki primerni za faktorsko analizo. Višja kot je mera KMO, bolj so podatki ustrezni. 

Optimalno je, da je KMO večja od 0,8, še sprejemljiva pa je med 0,5 in 0,6 (Šifrer in Bren, 

2011, str. 49).  

Z Bartlettovim testom preverjamo ničelno hipotezo, da je originalna korelacijska matrika 

enotska. Kot je bilo že zapisano je potrebno, da so korelacije med spremenljivkami primerne 

(ne previsoke in ne prenizke). V kolikor pa bi bila korelacijska matrika enotska bi bile vse 

korelacije med spremenljivkami 0, kar pomeni, da so vse spremenljivke med seboj neodvisne 

in zato zmanjšanje števila spremenljvk ni možno. Ničelno hipotezo bomo torej zavrnili, če je 

vrednost statistične značilnosti Bartlettovega testa (Sig.) manjša od 0,05. Izvedena faktorska 

analiza v okviru naše raziskave je pokazala, da vrednost KMO znaša 0,859 in vrednost 

signifikenace 0,000, korelacijska matrika pa ni enotska. Tako lahko torej zaključimo, da so naši 

podatki primerni za faktorsko analizo.  

Naslednji korak je bila analiza komunalitet posameznih spremenljivk. Postavili smo si kriterij, 

da bomo izločili iz nadaljnjih analiz vse spremenljivke, ki imajo komunaliteto manjšo od 0,3.  

Najvišja  ekstrahirana komunaltiteta je bila pri spremenljivki »Timsko delo s SRP nudi več 

možnosti za hitrejše odzivanje na posebne potrebe učencev« z vrednostjo 0,804. Najnižja pa pri 

spremenljivki »Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom enakovredno razdeljeno« z vrednostjo 0,504.   

Tabela 20: Komunalitete za sklop spremenljivk najpogostejši problemi pri timskem delu 
 Initial Extraction 

Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član tima 1,000 ,790 

Člani v timu se medsebojno ne ujemamo 1,000 ,649 

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o vsebini in poteku 
dela. 

1,000 ,895 

Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko evalvacijo.         1,000 ,911 

V timu se moram neprestano prilagajati. 1,000 ,642 

V timu se ne počutim enakopravno. 1,000 ,671 

V timu cilji niso jasno zastavljeni. 1,000 ,790 

Za timsko delo nisem motiviran. 1,000 ,525 

Delitev dela med člani v timu je neenakomerno. 1,000 ,555 

Pravila v timu se ne upoštevajo. 1,000 ,758 

Med člani tima prihaja do razhajanj glede zahtev do otrok. 1,000 ,743 

Timsko delo mi vzame preveč časa. 1,000 ,569 
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Sledila je tabela s prikazom lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev za sklop 

spremenljivk najpogostejši problemi pri timskem delu.  

Tabela 21: Lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev za sklop spremenljivk 

najpogostejši problemi pri timskem delu 
Compon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulat
ive % 

Total % of Variance Cumulativ
e % 

Total 

1 6,022 50,184 50,
184 

6,0
22 

50,184 50,18
4 

4,479 

2 1,265 10,542 60,
725 

1,2
65 

10,542 60,72
5 

3,109 

3 1,213 10,109 70,
834 

1,2
13 

10,109 70,83
4 

4,026 

4 ,774 6,451 77,
285 

    

5 ,719 5,993 83,
278 

    

6 ,472 3,932 87,
210 

    

7 ,379 3,156 90,
366 

    

8 ,331 2,755 93,
121 

    

9 ,260 2,168 95,
289 

    

10 ,240 2,003 97,
292 

    

11 ,214 1,784 99,
076 

    

12 ,111 ,924 100     

 

Lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev, nam prikazujejo, da so bili izločeni 

3 faktorji, ki imajo začetne vrednosti večje kot 1.  

S prvim faktorjem pojasnimo 50,18 % skupne variance, z drugim 10,54 % skupne variance in 

z tretjim 10,11 % skupne variance. Skupna pojasnjena variance vseh treh izločenih faktorjev je 

tako 70,83 %. V družboslovju naj bi bil delež skupne pojasnjene variance vsaj 30 %, kar je bilo 

izpolnjeno v našem primeru. Sledi prikaz kolenskega diagrama. 
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Slika 5: Kolenski diagram za sklop spremenljivk najpogostejši problemi pri timskem delu 

Kolenski diagram nam prav tako grafično prikazuje, da so bili izločeni trije faktorji, ki imajo 

lastno vrednost večjo kot 1.  Sledi prikaz nerotirane faktorske matrike.  

 

Tabela 22: Nerotirana faktorska matrika za sklop spremenljivk najpogostejši problemi pri timskem 

delu  

 Component 

1 2 3 

Pravila v timu se ne upoštevajo. ,829   

Med člani tima prihaja do razhajanj glede zahtev do 

otrok. 

,809   

V timu se moram neprestano prilagajati. ,801   

Člani v timu se medsebojno ne ujemamo. ,758   

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o 

vsebini in poteku dela. 

,748 -,571  

Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član 

tima. 

,739  -,433 

Delitev dela med člani v timu je neenakomerno. ,735   

V timu cilji niso jasno zastavljeni. ,678  ,567 

V timu se ne počutim enakopravno. ,624  ,498 

Za timsko delo nisem motiviran. ,547 ,458  

Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko evalvacijo.         ,633 -,690  

Timsko delo mi vzame preveč časa. ,520  -,543 
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Z rešitvijo nerotirane matrike nismo najbolj zadovoljni, saj posamezne spremenljivke nimajo 

močnih uteži pri posameznem faktorju, tako da v nadaljevanju pogledamo še rotirano faktorsko 

matriko.  

Tabela 23: Rotirana faktorska matrika za sklop spremenljivk najpogostejši problemi pri timskem delu  

 

Korelacijska matrika nam prikazuje, da so faktorji ostali neodvisni tudi po rotaciji, saj je 

najvišja korelacija z močjo 0,394 in najnižja z močjo 0,286.  

Tabela z rotirano faktorsko matriko nam prikazuje našo končno rešitev.  

 

Priloga 3: Izračuni za faktorsko analizo za sklop spremenljivk delovnega zadovoljstva 

 

Tabela 24: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test za sklop 

spremenljivk  delovnega zadovoljstva 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,672 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3052,051 

df 595 

Sig. ,000 

 Komponente 

1 2 3 

Timsko delo mi vzame preveč časa. ,811   

Pri izvajanju pedagoškega dela prevladuje en član tima. ,757 -,381  

Med člani tima prihaja do razhajanj glede zahtev do otrok. ,676  ,335 

Člani v timu se medsebojno ne ujemamo. ,668   

Pravila v timu se ne upoštevajo. ,567  ,475 

V timu se moram neprestano prilagajati. ,452  ,345 

Člani v timu nimamo dovolj časa za timsko evalvacijo.          -,934  

Člani v timu nimamo dovolj časa za diskusijo o vsebini in 

poteku dela. 
 -,833  

V timu cilji niso jasno zastavljeni.   ,839 

V timu se ne počutim enakopravno.   ,805 

Za timsko delo nisem motiviran.   ,615 

Delitev dela med člani v timu je neenakomerno. ,371  ,443 
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Tabela 25 nam prikazuje, da znaša vrednost KMO 0,828 in vrednost signifikenace 0,000 iz 

česar izhaja, da so naši podatki primerni za faktorsko analizo. Sledil je korak namenjen analizi 

komunalitet posameznih spremenljivk iz sklopa ocena dela, pri tem smo postavili merili, da 

bomo izločili vse spremenljivke, ki imajo komunaliteto manjšo od 0,3. 

 

Tabela 25: Komunalitete spremenljivk delovnega zadovoljstva 

 Initial Extraction 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, mi nudi zadovoljstvo. 1,000 ,781 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je ustvarjalno. 1,000 ,827 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je spoštovano. 1,000 ,661 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je razburljivo. 1,000 ,803 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je varno. 1,000 ,715 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je prijetno. 1,000 ,726 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je koristno. 1,000 ,707 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca mi omogoča samostojnost. 1,000 ,745 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je napeto. 1,000 ,743 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je uporabno. 1,000 ,681 

Delo v razvojnem oddelku vrtca zahteva uporabo drugih znanj in spretnosti. 1,000 ,822 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca zahteva iznajdljivost. 1,000 ,777 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca  zahteva fleksibilnost. 1,000 ,810 

Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca me osrečuje. 1,000 ,781 

Pri delu v razvojnem oddelku vrtca se vedno znova naučim nekaj novega. 1,000 ,715 

Vodja tima me vpraša za nasvet. 1,000 ,642 

Vodja tima je prijazen. 1,000 ,766 

Vodja tima ceni dobro opravljeno delo. 1,000 ,858 

Vodja tima je obziren. 1,000 ,912 

Vodja tima je pošten. 1,000 ,902 

Vodja tima dobro obvlada svoje delo. 1,000 ,814 

Vodja tima mi dopušča samostojnost. 1,000 ,704 

Vodja tima je len. 1,000 ,588 

Vodja tima mi je vedno na razpolago. 1,000 ,699 

Vodja tima je vpliven. 1,000 ,762 

Vodja tima je iskren. 1,000 ,835 

Sodelavci me navdušujejo. 1,000 ,642 

Sodelavci so prizadevni. 1,000 ,843 

Sodelavci so počasni. 1,000 ,657 

Sodelavci so nesramni. 1,000 ,637 

Sodelavci so zabavni. 1,000 ,600 

Sodelavci so zanesljivi. 1,000 ,758 

Sodelavcem lahko zaupam. 1,000 ,797 

Sodelavci imajo smisel za humor. 1,000 ,779 

Sodelavci so težko dostopni. 1,000 ,787 
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Tabela 26: Lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev za sklop delovnega 

zadovoljstva 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 11,453 32,723 32,723 11,453 32,723 32,723 6,203 

2 3,903 11,151 43,874 3,903 11,151 43,874 7,007 

3 3,195 9,128 53,001 3,195 9,128 53,001 5,981 

4 2,034 5,810 58,812 2,034 5,810 58,812 3,896 

5 1,970 5,630 64,441 1,970 5,630 64,441 4,403 

6 1,414 4,041 68,482 1,414 4,041 68,482 2,603 

7 1,249 3,569 72,051 1,249 3,569 72,051 2,300 

8 1,057 3,020 75,071 1,057 3,020 75,071 4,368 

9 ,924 2,641 77,712     

10 ,894 2,556 80,267     

11 ,811 2,317 82,584     

12 ,772 2,206 84,790     

13 ,645 1,842 86,632     

14 ,603 1,721 88,353     

15 ,512 1,462 89,815     

16 ,482 1,376 91,191     

17 ,417 1,191 92,382     

18 ,383 1,095 93,477     

19 ,307 ,876 94,353     

20 ,286 ,816 95,169     

21 ,256 ,730 95,899     

22 ,233 ,665 96,564     

23 ,205 ,585 97,149     

24 ,172 ,491 97,640     

25 ,153 ,436 98,076     

26 ,132 ,379 98,454     

27 ,130 ,372 98,826     

28 ,102 ,291 99,117     

29 ,084 ,239 99,356     

30 ,065 ,185 99,541     

31 ,048 ,138 99,679     

32 ,039 ,112 99,791     

33 ,031 ,089 99,879     

34 ,027 ,076 99,956     

35 ,015 ,044 100,000     
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Tabela 27 z lastnimi vrednostmi prikazuje, da je bilo izločenih 8 faktorjev. Vrednost 

pojasnjene variance znaša 32,73 %, kar je v družboslovju sprejemljiva vrednost, saj (Šifrer in 

Bren, 2011, str. 51) mora biti ta odstotek vsaj 30 %, kar je izpolnjeno. Sledi prikaz kolenskega 

diagrama lastnih vrednosti za sklop spremenljivk o oceni dela.  

Tabela 27: Faktorska matrika za spremenljivke sklopa spremenljivk delovnega zadovoljstva 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q16ba ,705        

Q16ah ,703 -,355       

Q16aw ,692 ,513  -,302     

Q16aa ,687 -,469       

Q16ak ,672        

Q16av ,670 ,441  -,410     

Q16be ,659 ,582       

Q16az ,642 ,397   ,366    

Q16bn ,636  -,451      

Q16aq ,632 -,496       

Q16af ,631 -,485       

Q16ag ,622 -,415       

Q16ab ,621 -,525       

Q16bc ,597   ,437     

Q16bj -,595  ,369 ,300     

Q16bb -,574    -,326  ,329  

Q16au ,562 ,447  -,468     

Q16ar ,561  ,416   -,377   

Q16ap ,560  ,447  -,345 -,307   

Q16bk ,560  -,427      

Q16bg ,557  -,317    ,325 ,468 

Q16bl ,551  -,456      

Q16bf ,543  -,457      

Q16ac ,541    ,362   -,389 

Q16al ,537  ,421  -,456    

Q16ao ,484  ,481  -,406    

Q16bh -,447     ,374  -,364 

Q16ax ,575 ,588  -,380     

Q16as ,332 ,572     ,355  

Q16bm ,566  -,590      

Q16bo -,498  ,565     ,328 

Q16bd ,351   ,711     

Q16ae ,416   ,419 ,456 ,365   

Q16ai   ,320  -,302 ,576   

Q16ad ,415  ,301    ,644  
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Legenda uporabljenih spremenljivk:  

Q16aa Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca, mi nudi zadovoljstvo. 

Q16ab Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je ustvarjalno. 

Q16ac Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je spoštovano. 

Q16ad Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je razburljivo. 

Q16ae Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je varno. 

Q16af Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je prijetno. 

Q16ag Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je koristno. 

Q16ah Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca mi omogoča samostojnost. 

Q16ai Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je napeto. 

Q16aj Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je zahtevno. 

Q16ak Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je uporabno. 

Q16al Delo v razvojnem oddelku vrtca zahteva uporabo drugih znanj in spretnosti. 

Q16am Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca je enostavno. 

Q16an Delo v razvojnem oddelku vrtca opravljam že toliko časa, da mi je postalo 

ustaljeno. 

Q16ao Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca zahteva iznajdljivost. 

Q16ap Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca  zahteva fleksibilnost. 

Q16aq Delo, ki ga opravljam v razvojnem oddelku vrtca me osrečuje. 

Q16ar Pri delu v razvojnem oddelku vrtca se vedno znova naučim nekaj novega. 

Q16as Vodja tima me vpraša za nasvet. 

Q16at Vodji tima težko ustrežem. 

Q16au Vodja tima je prijazen. 

Q16av Vodja tima ceni dobro opravljeno delo. 

Q16aw Vodja tima je obziren. 

Q16ax Vodja tima je pošten. 

Q16ay Vodja tima je vpliven. 

Q16az Vodja tima dobro obvlada svoje delo. 

Q16ba Vodja tima mi dopušča samostojnost. 

Q16bb Vodja tima je len. 

Q16bc Vodja tima mi je vedno na razpolago. 

Q16bd Vodja tima je vpliven. 

Q16be Vodja tima je iskren. 

Q16bf Sodelavci me navdušujejo. 

Q16bg Sodelavci so prizadevni. 

Q16bh Sodelavci so počasni. 

Q16bi Sodelavci so prijateljski. 

Q16bj Sodelavci so nesramni. 

Q16bk Sodelavci so zabavni. 

Q16bl Sodelavci so zanesljivi. 

Q16bm Sodelavcem lahko zaupam. 

Q16bn Sodelavci imajo smisel za humor. 

Q16bo Sodelavci so težko dostopni. 
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Faktorska matrika nam prikazuje faktorske uteži za osem izločenih faktorjev in nerotirano 

rešitev, iz katere izhaja, da so faktorske uteži le pri prvem faktorju. Ker s tako rešitvijo nismo 

najbolj zadovoljni, pogledamo še rotirano faktorsko matriko.  

Tabela 28: Rotirana faktorska matrika za spremenljivke sklopa spremenljivk delovnega zadovoljstva 
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q16ab ,820        
Q16aq ,717        
Q16af ,668        
Q16aa ,654        
Q16bb -,564   -,352     
Q16ah ,551  -,353   ,316   
Q16ac ,508      ,487  
Q16ax  ,977       
Q16aw  ,917       
Q16av  ,890       
Q16au  ,877       
Q16be  ,744  ,307     
Q16as  ,446  ,324   ,409  
Q16ba  ,444  ,422     
Q16bo   ,893      
Q16bm   -,832      
Q16bn   -,682 ,343     
Q16bl   -,620      
Q16bj   ,579      
Q16bk   -,573     ,303 
Q16bd    ,821     
Q16ae ,395   ,629 ,361    
Q16bc    ,587    ,329 
Q16az  ,486  ,524     
Q16ap     -,817    
Q16ao     -,790    
Q16al     -,682 ,391   
Q16ar ,442    -,540    
Q16ai      ,833   
Q16ak ,339     ,448   
Q16ag ,370     ,408   
Q16ad       ,777  
Q16bg        ,787 
Q16bh     ,317  ,360 -,562 
Q16bf        ,560 
         

 

Tabela z rotirano faktorsko matriko nam prikazuje, da je rotirana faktorska rešitev boljša, saj se 

spremenljivke bolj enakomerno porazdelijo med faktorja in imajo večje uteži le pri enem 

faktorju.  

Sledi še prikaz korelacijske matrike med faktorjema za ugotovitev, če so faktorji ostali 

neodvisni tudi po rotaciji. 
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Tabela 29: Korelacijska matrika med faktorji iz sklopa spremenljivk delovnega zadovoljstva 

Component Correlation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,000 ,168 -,208 ,096 -,223 ,176 ,165 ,247 

2 ,168 1,000 -,255 ,266 -,207 ,079 ,154 ,180 

3 -,208 -,255 1,000 -,160 ,106 -,094 -,065 -,356 

4 ,096 ,266 -,160 1,000 -,101 -,011 ,129 ,089 

5 -,223 -,207 ,106 -,101 1,000 -,181 -,055 -,151 

6 ,176 ,079 -,094 -,011 -,181 1,000 ,053 ,041 

7 ,165 ,154 -,065 ,129 -,055 ,053 1,000 ,126 

8 ,247 ,180 -,356 ,089 -,151 ,041 ,126 1,000 

Korelacijska matrika med faktorji nam prikazuje, da so faktorji ostali neodvisne tudi po rotaciji.  

Na podlagi tega smo tako izločili osem faktorjev. Poimenovali smo jih takole:  

 Faktor 1: Delo ki ga opravljam je ustvarjalno, me osrečuje, je prijetno in mi nudi 

zadovoljstvo. 

 Faktor 2: Vodja tima je pošten, obziren, dobro opravlja svoje delo in je prijazen, ter 

iskren 

 Faktor 3: Sodelavci so težko dostopni, vendar jim lahko zaupam in imajo smisel za 

humor.  

 Faktor 4: Vodja tima je vpliven in delo, ki ga opravljam v vrtcu je varno.  

 Faktor 5: Delo, ki ga opravljam zahteva fleksibilnost, iznajdljivost in uporabo drugih 

znanj in spretnosti. 

 Faktor 6: Delo ki ga opravljam je napeto, uporabno in koristno. 

 Faktor 7: Delo ki ga opravljam je razburljivo. 

 Faktor 8: Sodelavci so prizadevni, počasni, ampak me navdušujejo.  
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Priloga 4: faktorska analiza za sklop najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov pri 

timskem delu 

Tabela 30: Korelacijska matrika spremenljivk sklopa najpogostejši vzroki za nastanek 

konfliktov pri timskem delu 
 

 Q13a
_1 

Q13b
_1 

Q13c
_1 

Q13d
_1 

Q13e
_1 

Q13f
_1 

Q13g
_1 

Q13h
_1 

Q13i
_1 

Q13j
_1 

Q13k
_1 

Q13l
_1 

Q13
m_1 

Q13n
_1 

Q13o
_1 

Correlati
on 

Q13a
_1 

1,00
0 

,716 ,692 ,708 ,671 ,508 ,627 ,611 ,668 ,500 ,519 ,628 ,702 ,606 ,577 

Q13b
_1 

,716 1,000 ,624 ,809 ,711 ,607 ,563 ,493 ,623 ,614 ,482 ,587 ,646 ,623 ,670 

Q13c
_1 

,692 ,624 1,000 ,714 ,701 ,616 ,678 ,625 ,617 ,546 ,519 ,599 ,614 ,575 ,451 

Q13d
_1 

,708 ,809 ,714 1,000 ,816 ,611 ,640 ,592 ,798 ,757 ,537 ,767 ,763 ,698 ,637 

Q13e
_1 

,671 ,711 ,701 ,816 1,000 ,652 ,757 ,618 ,742 ,706 ,533 ,738 ,760 ,671 ,538 

Q13f
_1 

,508 ,607 ,616 ,611 ,652 1,000 ,703 ,558 ,599 ,646 ,453 ,458 ,573 ,508 ,481 

Q13g
_1 

,627 ,563 ,678 ,640 ,757 ,703 1,000 ,675 ,656 ,568 ,660 ,545 ,644 ,499 ,418 

Q13h
_1 

,611 ,493 ,625 ,592 ,618 ,558 ,675 1,000 ,620 ,568 ,550 ,620 ,708 ,525 ,377 

Q13i
_1 

,668 ,623 ,617 ,798 ,742 ,599 ,656 ,620 1,000 ,835 ,557 ,796 ,830 ,597 ,628 

Q13j
_1 

,500 ,614 ,546 ,757 ,706 ,646 ,568 ,568 ,835 1,000 ,385 ,793 ,767 ,598 ,758 

Q13k
_1 

,519 ,482 ,519 ,537 ,533 ,453 ,660 ,550 ,557 ,385 1,000 ,433 ,509 ,454 ,272 

Q13l
_1 

,628 ,587 ,599 ,767 ,738 ,458 ,545 ,620 ,796 ,793 ,433 1,000 ,860 ,696 ,731 

Q13
m_1 

,702 ,646 ,614 ,763 ,760 ,573 ,644 ,708 ,830 ,767 ,509 ,860 1,000 ,708 ,659 

Q13n
_1 

,606 ,623 ,575 ,698 ,671 ,508 ,499 ,525 ,597 ,598 ,454 ,696 ,708 1,000 ,603 

Q13o
_1 

,577 ,670 ,451 ,637 ,538 ,481 ,418 ,377 ,628 ,758 ,272 ,731 ,659 ,603 
1,00

0 

Sig. (1-
tailed) 

Q13a
_1 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13b
_1 

,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13c
_1 

,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13d
_1 

,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13e
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13f
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13g
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13h
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13i
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13j
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q13k
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,004 

Q13l
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

Q13
m_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

Q13n
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

Q13o
_1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 
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Tabela 31: Lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev za sklop najpogostejši 

vzroki za nastanek konfliktov pri timskem delu 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 9,795 65,302 65,302 9,795 65,302 65,302 8,613 

2 1,164 7,760 73,062 1,164 7,760 73,062 7,716 

3 ,689 4,595 77,657     

4 ,650 4,331 81,989     

5 ,495 3,299 85,288     

6 ,423 2,819 88,106     

7 ,394 2,624 90,730     

8 ,306 2,037 92,767     

9 ,291 1,941 94,708     

10 ,245 1,631 96,340     

11 ,156 1,042 97,381     

12 ,130 ,867 98,248     

13 ,114 ,758 99,006     

14 ,081 ,540 99,546     

15 ,068 ,454 100,000     
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Slika 6: Kolenski diagram lastnih vrednosti za spremenljivke sklopa najpogostejši vzroki za nastanek 

konfliktov pri timskem delu 

Slika 6 prikazuje kolenski diagram lastnih vrednosti za spremenljivke sklopa najpogostejši 

vzroki za nastanek konfliktov pri timskem delu. Grafično nam prikazuje, da so bili izločeni 

trije faktorji, ki imajo lastno vrednost večjo kot 1.   

Sledi prikaz nerotirane faktorske matrike.  

Tabela 32: Faktorska matrika za spremenljivke sklopa najpogostejši vzroki za nastanek 

konfliktov pri timskem delu 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

Q13d_1 ,902  

Q13m_1 ,893  

Q13e_1 ,882  

Q13i_1 ,878  

Q13l_1 ,854 -,311 

Q13j_1 ,835 -,321 

Q13b_1 ,808  

Q13a_1 ,805  

Q13g_1 ,793 ,424 

Q13c_1 ,790  

Q13n_1 ,775  

Q13h_1 ,753  

Q13f_1 ,738  

Q13o_1 ,730 -,514 

Q13k_1 ,640 ,500 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Tabela 33: Rotirana faktorska matrika za spremenljivke sklopa najpogostejši vzroki za 

nastanek konfliktov pri timskem delu 

Pattern Matrixa 

 Component 

1 2 

Q13o_1 1,036  

Q13l_1 ,887  

Q13j_1 ,886  

Q13m_1 ,718  

Q13i_1 ,668  

Q13n_1 ,663  

Q13d_1 ,658 ,334 

Q13b_1 ,585 ,304 

Q13k_1  ,901 

Q13g_1  ,882 

Q13h_1  ,702 

Q13c_1  ,682 

Q13f_1  ,596 

Q13e_1 ,473 ,507 

Q13a_1 ,400 ,497 

 

Izvedena faktorska analiza za sklop najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov pri timskem 

delu, je pokazala, da sta se oblikovala dva faktorja.  

Prvega smo poimenovali: Cilji med člani tima niso usklajeni 

Drugi faktor smo poimenovali: Člani se umaknejo in obrekujejo druge člane tima  
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Priloga 5: faktorska analiza za sklop najpogostejše ovire pri timskem delu 

Tabela 34: Korelacijska matrika spremenljivk sklopa najpogostejše ovire pri timskem delu 

Correlation Matrixa 

 Q9a_1 Q9b_1 Q9c_1 Q9d_1 Q9e_1 Q9f_1 Q9g_1 Q9h_1 Q9i_1 Q9j_1 Q9k_1 Q9l_1 

Correlati

on 

Q9a_1 1,000 ,493 ,299 ,012 ,066 ,300 ,241 ,253 ,231 ,437 ,558 ,178 

Q9b_1 ,493 1,000 ,663 ,391 ,520 ,637 ,662 ,547 ,389 ,529 ,484 ,455 

Q9c_1 ,299 ,663 1,000 ,584 ,526 ,620 ,565 ,605 ,573 ,414 ,523 ,370 

Q9d_1 ,012 ,391 ,584 1,000 ,587 ,453 ,513 ,575 ,457 ,069 ,216 ,405 

Q9e_1 ,066 ,520 ,526 ,587 1,000 ,702 ,539 ,494 ,364 ,193 ,168 ,510 

Q9f_1 ,300 ,637 ,620 ,453 ,702 1,000 ,482 ,449 ,568 ,262 ,239 ,396 

Q9g_1 ,241 ,662 ,565 ,513 ,539 ,482 1,000 ,791 ,561 ,418 ,329 ,652 

Q9h_1 ,253 ,547 ,605 ,575 ,494 ,449 ,791 1,000 ,622 ,409 ,332 ,388 

Q9i_1 ,231 ,389 ,573 ,457 ,364 ,568 ,561 ,622 1,000 ,318 ,348 ,408 

Q9j_1 ,437 ,529 ,414 ,069 ,193 ,262 ,418 ,409 ,318 1,000 ,642 ,057 

Q9k_1 ,558 ,484 ,523 ,216 ,168 ,239 ,329 ,332 ,348 ,642 1,000 ,049 

Q9l_1 ,178 ,455 ,370 ,405 ,510 ,396 ,652 ,388 ,408 ,057 ,049 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

Q9a_1 
 

,000 ,001 ,452 ,258 ,001 ,008 ,006 ,011 ,000 ,000 ,039 

Q9b_1 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q9c_1 ,001 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q9d_1 ,452 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,248 ,016 ,000 

Q9e_1 ,258 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,028 ,048 ,000 

Q9f_1 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,004 ,009 ,000 

Q9g_1 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q9h_1 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

Q9i_1 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,001 ,000 ,000 

Q9j_1 ,000 ,000 ,000 ,248 ,028 ,004 ,000 ,000 ,001 
 

,000 ,288 

Q9k_1 ,000 ,000 ,000 ,016 ,048 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,315 

Q9l_1 ,039 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,288 ,315 
 

a. Determinant = ,000 

LEGENDA: 

 

Q9a_1 Pri timskem delu nas ovira organizacija razporeditve dnevnih aktivnosti oz. dejavnosti 

v razvojnem oddelku vrtca. 

Q9b_1 V timusi slabo razporedimo naloge. 

Q9c_1 Nekateri člani tima ne vedo, katere so njihove naloge. 

Q9d_1 Nekateri člani tima se počutijo manjvredne. 

Q9e_1 Nekateri člani tima menijo, da je njihovo mnenje pomembnejše. 

Q9f_1 Naša verbalna in neverbalna komunikacija sta neusklajeni. 
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Q9g_1 Člani tima si ne zaupamo med seboj. 

Q9h_1 Nekateri člani tima so osebnostno zaprti vase. 

Q9i_1 Nekateri člani tima delujejo prestrašeni. 

Q9j_1 Imamo prostorsko stisko za načrtovanje timskega dela. 

Q9k_1 Za načrtovanje timskega dela imamo premalo časa. 

Q9l_1 Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu.  

 

Tabela 35: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test za sklop najpogostejši vzroki za 

nastanek konfliktov pri timskem delu 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,761 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 768,915 

df 66 

Sig. ,000 

 
Tabela 36: Komunalitete za sklop najpogostejše ovire pri timskem delu 

Communalities 

 Initial Extraction 

Pritimskem delu nas ovira organizacija razporeditve 

dnevnih aktivnosti oz.dejavnosti v razvojnem oddelku 

vrtca. 

1,000 ,594 

V timusi slabo razporedimo naloge. 1,000 ,704 

Nekateričlani tima ne vedo, katere so njihove naloge. 1,000 ,682 

Nekateričlani tima se počutijo manjvredne. 1,000 ,609 

Nekateričlani tima menijo, da je njihovo mnenje 

pomembnejše. 
1,000 ,657 

Našaverbalna in neverbalna komunikacija sta 

neusklajeni. 
1,000 ,592 

Članitima si ne zaupamo med seboj. 1,000 ,712 

Nekateričlani tima so osebnostno zaprti vase. 1,000 ,645 

Nekateri člani tima delujejo prestrašeni. 1,000 ,515 

Imamoprostorsko stisko za načrtovanje timskega dela. 1,000 ,693 

Zanačrtovanje timskega dela imamo premalo časa. 1,000 ,741 

Vodstvoni naklonjeno timskemu delu. 1,000 ,511 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela 37: Lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev za sklop najpogostejše 

ovire pri timskem delu 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 5,837 48,639 48,639 5,837 48,639 48,639 5,388 

2 1,819 15,156 63,795 1,819 15,156 63,795 3,361 

3 ,861 7,177 70,972     

4 ,814 6,783 77,754     

5 ,636 5,300 83,054     

6 ,562 4,687 87,741     

7 ,425 3,545 91,287     

8 ,365 3,039 94,326     

9 ,241 2,008 96,334     

10 ,216 1,799 98,132     

11 ,133 1,107 99,239     

12 ,091 ,761 100,000     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 7:Kolenski diagram lastnih vrednosti za spremenljivke sklopa najpogostejše ovire pri timskem delu 
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Tabela 38: Faktorska matrika za spremenljivke sklop najpogostejše ovire pri timskem delu 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

Članitima si ne zaupamo med seboj. ,832  

Nekateričlani tima ne vedo, katere so njihove naloge. ,825  

V timusi slabo razporedimo naloge. ,819  

Nekateričlani tima so osebnostno zaprti vase. ,798  

Našaverbalna in neverbalna komunikacija sta neusklajeni. ,751  

Nekateri člani tima delujejo prestrašeni. ,713  

Nekateričlani tima menijo, da je njihovo mnenje 

pomembnejše. 
,704 -,402 

Nekateričlani tima se počutijo manjvredne. ,656 -,423 

Vodstvoni naklonjeno timskemu delu. ,595 -,396 

Zanačrtovanje timskega dela imamo premalo časa. ,555 ,658 

Pritimskem delu nas ovira organizacija razporeditve dnevnih 

aktivnosti oz.dejavnosti v razvojnem oddelku vrtca. 
,445 ,630 

Imamoprostorsko stisko za načrtovanje timskega dela. ,545 ,629 

 

 

Tabela 39: Rotirana faktorska matrika za spremenljivke sklopa najpogostejše ovire pri 

timskem delu 

Pattern Matrixa 

 Component 

1 2 

Nekateri člani tima menijo, da je njihovo mnenje 

pomembnejše. 
,847  

Nekateri člani tima se počutijo manjvredne. ,820  

Člani tima si ne zaupamo med seboj. ,782  

Vodstvo ni naklonjeno timskemu delu. ,753  

Naša verbalna in neverbalna komunikacija sta neusklajeni. ,731  

Nekateri člani tima so osebnostno zaprti vase. ,721  

Nekateri člani tima ne vedo, katere so njihove naloge. ,662 ,325 

Nekateri člani tima delujejo prestrašeni. ,643  

V timusi slabo razporedimo naloge. ,559 ,472 

Za načrtovanje timskega dela imamo premalo časa.  ,851 

Imamo prostorsko stisko za načrtovanje timskega dela.  ,818 

Pri timskem delu nas ovira organizacija razporeditve 

dnevnih aktivnosti oz. dejavnosti v razvojnem oddelku vrtca. 
 ,784 



106 
 

Oblikovali smo dva faktorja.  

Prvega smo poimenovali: Subjektivne ovire 

Drugi faktor smo poimenovali: Objektivne ovire  

 

Priloga 6: preverjanje zanesljivosti vprašalnika za sklop problemi pri timskem delu in 

sklop ocena zadovoljstva  

 

Tabela 40: Izračun koeficienta zanesljivosti - Cronbach's Alpha za spremenljivke iz sklopa ocena 

zadovoljstva 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,866 ,881 40 

 

 
Tabela 41: Izračun koeficienta zanesljivosti - Cronbach's Alpha za spremenljivke iz sklopa 

najpogostejši problemi pri timskem delu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,905 ,907 12 


