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POVZETEK 

 

V današnji družbi je zmožnost posameznikovega vseživljenjskega učenja in uspešnega soočanja s 

številnimi spremembami na različnih področjih življenja izjemnega pomena. Tu je še posebej 

izpostavljen poklic vzgojitelja predšolskih otrok, ki ga sodobna družba postavlja pred različne 

izzive, s katerimi se mora znati soočati. Vzgojitelji se nenehno srečujejo s spremembami, ki jih 

morajo znati ustrezno vpeljevati v svoje pedagoško delo. Če je bilo poklicno učenje vzgojiteljev 

nekoč možnost posameznikove izbire, je danes to neizbežno dejstvo, ki se mu ni možno izogniti. 

Soočanje s spremembami zahteva od posameznika obvladovanje velikega nabora kompetenc. 

Vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb je v tesni povezanosti z njegovim profesionalnim razvojem. 

Vpeljevanje sprememb v pedagoško prakso vpliva na vzgojiteljev profesionalni razvoj. Velja pa 

tudi obratno. Vzgojitelj, ki je zavezan k lastnemu profesionalnemu razvoju in mu je ta vrednota 

ter ima pozitivnejša stališča do inoviranja, bo prej začutil potrebo po spreminjanju lastne 

pedagoške prakse in vnašanju novosti. V procesu inoviranja posamezniki spreminjajo svojo prakso 

delovanja, lastna stališča in pojmovanja, pa tudi razumevanje širšega konteksta inoviranja. 

Uspešno inoviranje pomembno vpliva na posameznikov profesionalni razvoj, prav tako pa lahko 

ugodno spreminja klimo institucije, da postane bolj odprta za medsebojno sodelovanje in 

dolgotrajno vnašanje sprememb. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšna so stališča in 

izkušnje vzgojiteljev ter vodstev vrtca do vzgojiteljevega inoviranja pedagoške prakse. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo izhajali iz poklicnega dela in profesionalnega razvoja 

vzgojitelja, ki sta pomembna za uspešno spreminjanje njegove pedagoške prakse. Pozornost smo 

posvetili tudi modelom profesionalnega razvoja in vzgojiteljevemu vpeljevanju sprememb kot 

dejavniku tega razvoja. Predstavljene so raziskave s področja inoviranja pedagoške prakse, s 

poudarkom na raziskavah vzgojiteljev.  

 

V empiričnem delu smo ugotavljali, kakšna stališča in izkušnje imajo vzgojitelji z inoviranjem 

lastne pedagoške prakse. Poleg vzgojiteljev so nas zanimala tudi stališča in pogledi vodstev vrtca 

na vzgojiteljevo inoviranje. Zanimalo nas je, kako vzgojitelji pojmujejo vlogo ravnatelja v procesu 

inoviranja, pa tudi kako ravnatelji sami razumejo lastno vlogo v procesu vzgojiteljevega 

vpeljevanja sprememb.  

 

KLJUČNE BESEDE: inoviranje, modeli inoviranja, vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb, 

ravnatelj, profesionalni razvoj.  

  



ABSTRACT 

 

In today's society, the ability of lifelong learning and successful coping with a number of changes 

in different areas of life is very significant. Preschool teachers are especially exposed nowadays, 

because contemporary society is facing them with various challenges, which they must be able to 

cope with. Preschool teachers are constantly faced with changes that they must know how to 

properly introduce into their pedagogical work. If vocational training of preschool teachers was 

once an individual's choice, today this is an inevitable fact that cannot be avoided. An individual 

has to master a large set of competencies when facing changes. The preschool teacher's 

implementation of changes is closely linked to his/her professional development. Involving change 

in the pedagogical practice affects the professional development of preschool teachers and vice 

versa. A preschool teacher that is committed to his/her own professional development and sees it 

as a value, has a more positive attitude towards innovation and he/she will soon feel the need to 

change his/her own pedagogical practice and to introduce novelties. In the process of innovation, 

individuals change their usual practice, their own views and concepts, as well as the understanding 

of the wider context of innovation. Successful innovation has an important impact on individuals' 

professional development and it can also favourably change the atmosphere in an institution which 

can become more open to co-operation and long-lasting change. The purpose of this master's thesis 

is to determine the views and experiences of preschool teachers and of the management towards 

the teacher's innovating pedagogical practice. 

 

In the theoretical part of the master's thesis, we derived from the professional work and 

professional development of a preschool teacher, which are important for a successful change of a 

pedagogical practice. We devoted our attention to models of professional development and the 

introduction of changes of preschool teachers as a factor in this development. We also present 

research in the field of innovating pedagogical practice, with an emphasis on research of preschool 

teachers. 

 

In the empirical part, we were discovering the points of view and the experience of preschool 

teachers when it comes to innovating their own pedagogical practice. We were not only interested 

in the points of view of preschool teachers, but also in the points of view of principals of 

kindergartens on the innovations of preschool teachers. We were interested in how preschool 

teachers understand the role of the principal in the innovation process, as well as how the principals 

themselves understand their own role in the process of preschool teacher's introduction of change. 

 

KEY WORDS: innovation, innovation models, changes implemented by preschool teachers, 

principal, professional development.  
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UVOD  

Ob prelomu tisočletja se je pokazala potreba po korenitih spremembah na področju predšolske 

vzgoje, ki izhajajo iz velikih družbenih sprememb, vdora informacij v zasebna življenja, potreb po 

spreminjanju zasnove tradicionalnih institucij in novih spoznanj o človekovemu razvoju in ustroju 

(Vonta, 2009). Spremembe v šolstvu so bile tako v zadnjih letih zelo intenzivne – začenši s 

kurikularno prenovo leta 1995. Po letu 2004 in vstopu Slovenije v Evropsko unijo so začele 

določene spremembe iz evropskega prostora še hitreje prihajati k nam, in sicer ne le v širši socialni, 

ampak tudi šolski prostor. Spremembe v družbi se seveda zrcalijo tudi na področju predšolske 

vzgoje. Pedagoški delavci tako prevzemajo nove vloge, stare pa opuščajo in spreminjajo (Pušnik, 

2006). 

 

Ena izmed posledic prenove je zahteva po visoki strokovni usposobljenosti vzgojiteljev. L. 

Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in K. Bajc Fekonja (2005) ugotavljajo, da je osnovni namen 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja v izboljšanju dela, dopolnjevanju znanja in krepitvi 

strokovne kompetentnosti. M. Žnidaršič (2012) opisuje, da raziskave vse bolj poudarjajo 

pomembnost profesionalne rasti vzgojiteljev in stalnega nadgrajevanja znanja in spretnosti v 

skladu s spremembami v družbi ter spoznanji na področju pedagoških znanosti.  

 

Pri spremembah se pri pedagoških delavcih lahko pojavi tudi vrsta odporov, kar še posebno velja 

za osebno profesionalne spremembe (Muršak, Javrh in Kalin, 2011). Profesionalni razvoj pomeni 

proces, v katerem lahko dosežemo uravnoteženost vseh dimenzij profesionalnosti in posledično s 

tem višjo kakovost svojega dela, hkrati pa ob njem tudi zadovoljstvo v delu (Vonta, 2005). Da bi 

vzgojiteljevo inoviranje vodilo do posameznikovega profesionalnega razvoja, je zelo pomembno, 

da vzgojitelja podpirajo vodstvo in sodelavci. Za profesionalno delovanje sodobnega vzgojitelja 

so potrebne različne kompetence, med katerimi Peeters in Vandenbroeck (v Valenčič Zuljan in 

Blanuša Trošelj, 2014) poudarjata naslednje: prizadevanje za spremembe, kritična refleksija, 

odprta komunikacija in vzajemni dialog, ukvarjanje z nepredvidljivim, sodelovanje v gradnji nove 

prakse in znanja z otroki, družinami in sodelavci itn.  

 

Uspešnejši naj bi bili tisti vrtci, ki so učeče se organizacije, v katerih se izobražujejo vzgojitelji in 

vodstveni tim. Vzgojitelji se učijo drug od drugega, si izmenjujejo strokovna mnenja, izkušnje in 

znanje, pa tudi delovne neuspehe in se na ta način skupaj razvijajo. Medsebojno sodelovanje med 

strokovnimi delavci tako predstavlja most med razvojem vzgojiteljev in razvojem vrtca kot 

organizacije (Peček, 2003). 

 

Da je za prakso slovenskih šol značilna nenaklonjenost pogostemu vpeljevanju sprememb, omenja 

Kramar (1993, v Sorjan, 2009). Raziskava avtorice V. Sorjan (2009), ki je proučevala spremembe 

in odzive vplivnih udeležencev na prenovljene učne programe v osnovni šoli, je prav tako 

pokazala, da učitelji niso naklonjeni pogostemu vpeljevanju sprememb. Novejša raziskava na 

področju raziskovanja in inoviranja učiteljev (Valenčič, 2010) pa po mnenjih učiteljev pokaže 
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napredek, in sicer da ti pogosto uvajajo spremembe v svoje pedagoško delo. Spreminjanju lastne 

pedagoške prakse so naklonjeni predvsem tisti učitelji, ki imajo tudi sicer do inovacij pozitivna 

stališča. Zaskrbljujoč podatek v omenjeni raziskavi je, da se učitelji ne ukvarjajo pogosteje z 

inovacijami zaradi vodstva šole in drugih sodelavcev, ki posameznikov ne spodbujajo k 

inovativnemu delu.  

 

V magistrskem delu želim raziskati, kakšna stališča in izkušnje imajo vzgojitelji glede inoviranja 

lastne pedagoške prakse. V procesu pedagoškega inoviranja ne moremo mimo ravnateljeve vloge 

(Valenčič Zuljan, 1996), zato so me zanimala tudi stališča in pogledi vodstev vrtca na vzgojiteljevo 

inoviranje. Za uspešno vpeljavo sprememb avtor Coffey (2006) izpostavlja potrebnost 

kompromisa vseh vpletenih, torej med njenimi snovalci in njihovimi cilji ter med željami in 

potrebami uvajalcev sprememb. Zgodnje raziskave uvajanja inovacij pojmujejo ravnateljevo vlogo 

kot najpomembnejši dejavnik pri spodbujanju oziroma zaviranju inovacij (Fullan, 1982, v 

Valenčič Zuljan, 1996), zato me zanima, kako vzgojitelji pojmujejo vlogo ravnatelja v procesu 

inoviranja in kako nenazadnje ravnatelji sami razumejo lastno vlogo v procesu vzgojiteljevega 

vpeljevanja sprememb. 
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1 POKLIC VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Skozi zgodovino se je vzgojiteljeva vloga nenehno spreminjala, pričakovanja okolja, da mora 

predano opravljati svoje delo v korist svojih varovancev, pa so ostala nespremenjena (Toman, 

2001). J. Lepičnik Vodopivec (2010, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) izpostavlja, da je 

vzgojitelj prva oseba, ki ji je otrok zaupan izven domačega okolja. Tako je vzgojiteljev vpliv na 

otroka velik. Njegovo neprimerno vodenje lahko za otroka pomeni nepopravljivo škodo. Vsak, ki 

si izbere poklic vzgojitelja, bi ga moral izbrati s temeljitim premislekom. Samo tisti, ki so 

pripravljeni prevzeti odgovornost za lasten profesionalni razvoj, lahko postanejo kakovostni 

vzgojitelji predšolskih otrok. Ta poklic je zahteven in odgovoren, vendar hkrati tudi posameznika 

osebno bogati. Vzgojitelj je oseba, ki se stalno izobražuje, seznanja z novimi metodami in oblikami 

dela z otroki, z novo tehnologijo in z različnimi načini, s pomočjo katerih razvija pri otrocih 

njihove sposobnosti in spretnosti. M. Senica (1998) omenja, da pod pojmom vzgojitelj razumemo 

vse tiste odrasle, ki se v instituciji neposredno srečujejo z otrokom in so z njim v dnevni povezavi. 

Grum (2003, str. 108, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) zapiše, da je delo s predšolskimi 

otroki »strokovno delo, ki ga ne moremo niti uokviriti niti zanj napisati receptov ali rešitev, ki bi 

bile primerne in dobre za vse otroke«.  

 

V nadaljevanju bomo pogledali dokumente – predpise in smernice, ki usmerjajo delo vzgojiteljev 

predšolskih otrok. Najpomembnejša nacionalna dokumenta v Sloveniji, ki uokvirjata sistem 

predšolske vzgoje v vrtcih, sta: 

 

- Zakon o vrtcih (1996) – ureja predšolsko vzgojo, tako v javnih kot v zasebnih vrtcih. 

Določa temeljne naloge, cilje in vsebino programov ter njihovo financiranje. Ureja tudi 

pogoje za izobrazbo strokovnih delavcev in njihovo delovno obveznost. Opredeli tudi 

zbiranje in varstvo podatkov v vrtcu ter druge pogoje in obveznosti.  

 

- Kurikulum za vrtce (1999) – je nacionalni dokument, ki predstavlja osnovo za 

načrtovanje dela v vrtcu. V njem so zapisani globalni cilji in iz njih izpeljani cilji po 

posameznih področjih. Ta področja so: gibanje, jezik, družba, umetnost, matematika in 

narava. Za vsako področje so predlagani primeri vsebin in dejavnosti, s pomočjo katerih se 

lahko uresničujejo cilji. Skozi vsa področja se prepletajo medpodročne dejavnosti, kot so 

moralni razvoj, varnost, prometna vzgoja in skrb za zdravje. Kurikulum za vrtce predstavlja 

pomembno strokovno podlago, namenjeno vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, 

ravnateljem in svetovalnim delavcem.  

 

Poleg omenjenih dokumentov je za delo in življenje v vrtcu pomembna tudi Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju (2011). V tem dokumentu najdemo splošna načela in cilje vzgoje in 

izobraževanja ter strateške izzive in usmeritve sistema vzgoje in izobraževanja. 
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Vzgojiteljski poklic spada v širši sklop pedagoških delavcev, zato bomo v nadaljevanju navajali 

tudi izsledke raziskav, ki se nanašajo na učiteljski poklic in druge pedagoške poklice. Ob tem bomo 

izpostavili določene podobnosti ali pa opozorili na specifičnosti vzgojiteljskega poklica. 

2 PROFESIONALIZACIJA PEDAGOŠKIH POKLICEV 

Profesionalizacija danes ne odobrava učitelja le kot izvrševalca predpisov ali izvajalca podrobno 

predpisanih učnih načrtov, temveč kot kritičnega in problemsko razmišljujočega strokovnjaka, ki 

se samostojno odloča v nepredvidljivih in kompleksnih situacijah, hkrati pa se zaveda moralnih in 

drugih dilem svoje dejavnosti in je zmožen reflektirati in prevzemati odgovornost za lastno 

izpopolnjevanje (Marentič Požarnik, 2007).  

 

Hargreaves (2000, v Marentič Požarnik, 2005) je razvoj učiteljskega poklica opredelil skozi 

posamezna obdobja: 

1. V predprofesionalnem obdobju (prva polovica prejšnjega stoletja) je značilno, da se od 

učitelja pričakuje predvsem, da z razlago »pokrije« predpisano snov in pri tem vzdržuje 

disciplino in pozornost učencev. Gre za ponavljanje vzorcev, ki jih je učitelj doživljal v 

času svojega šolanja kot učenec. 

2. Za obdobje »avtonomnega profesionalizma« je značilno, da postane izobraževanje 

učiteljev del univerzitetnega študija. Razvijajo se eksperimentalne in alternativne šole, ki 

poudarjajo pomen pouka, usmerjenega v učence, problemski pouk ter učenje z 

odkrivanjem. Poudarja se že »profesionalna avtonomija«, vendar se za njeno uresničevanje 

učitelji počutijo preveč izolirano in premalo samozavestno.  

3. V obdobju »kolegialnega profesionalizma« se med učitelji razvije sodelovanje. Vse 

pogosteje se povezujejo s kolegi pri uveljavljanju novih načinov dela, ki so vse bolj 

mnogovrstni, pojavlja se projektno učenje, sodelovalno učenje, učenje s pomočjo 

računalnika itd. Pri njihovi izbiri se upoštevajo učni cilji, okoliščine in individualne razlike 

med učenci. Šole postajajo »učeče se skupnosti«.  

4. Postprofesionalno obdobje se je po mnenju Hargreavesa razvilo predvsem pod vplivom 

globalizacije, za katerega so značilni: tekmovalnost, tržne zakonitosti, pritiski po 

primerljivosti znanja na mednarodni ravni. Kurikulumi, natančno opredeljeni standardi 

znanja, zunanje preverjanje in sistem napredovanja učiteljev po točkah pridobivajo na 

veljavi. Navedeno po mnenju avtorja ogroža avtonomni in kolegialni profesionalizem 

(Hargreaves, 2000, v Marentič Požarnik, 2005).  

 

V novejši literaturi lahko večkrat zasledimo tudi pojme razširjeni profesionalizem, odprti 

profesionalizem, novi profesionalizem (Terhart, 1997, Kohonen, 1993, Elliott, 1991, Schon, 1983, 

v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011). 
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Niemi in Kohonen (1995, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011) navajata in opisujeta značilnosti t. i. 

novega profesionalizma. Za učitelja profesionalca je tako značilna: 

- profesionalna zavezanost k rasti in učenju, 

- profesionalna avtonomija, 

- dinamično pojmovanje učenja, 

- sodelovanje in povezovanje oz. interakcija. 

 

Novi profesionalizem tako poudarja učiteljevo odgovornost v novih zahtevah trenutnega časa in 

prevzemanje dejavne vloge v izvajanju sprememb v šoli in družbi (Niemi, Kohonen, 1995, v 

Muršak, Javrh in Kalin, 2011). Ob prelomu tisočletja se je pokazala potreba po korenitih 

spremembah na področju predšolske vzgoje, ki izhajajo iz velikih družbenih sprememb in vdora 

informacij v zasebna življenja, ter potreba po spreminjanju zasnove tradicionalnih institucij in 

novih spoznanj o človekovemu razvoju in ustroju. Z zavedanjem, da se bodo posamezniki v tem 

času srečevali z vse več spremembami na socialnem in političnem področju, spremembami okolja, 

znanosti, tehnologije in industrije, ki vplivajo na trg zaposlovanja in spreminjajo vzorce 

družinskega življenja, se pri nas poudarja pomen vzgoje in izobraževanja ter zmožnost hitrega 

odzivanja na spreminjanje načina življenja. Pomembna funkcija vzgoje in izobraževanja je 

pripraviti otroka za resnično življenje, se pravi uskladiti model vzgojne institucije z resničnim 

življenjem, ki ga otroci živijo (Vonta, 2009). Temeljno za novi profesionalizem je učiteljevo 

prepričanje, da lahko s svojim delom vpliva na učence, da imajo vsi potencial za učenje, ki jih 

lahko uresniči v sodelovalnem odnosu, v katerem se spodbuja učence, da prevzemajo odgovornost 

za svoje učenje. Uspešno udejanjanje vloge je odvisno od neprestanega razmišljanja o lastni praksi, 

sposobnosti prevzemanja tveganja in analiziranja ter učenja iz svojih uspehov in neuspehov s 

pomočjo kritične refleksije. »Novi profesionalec« se je v svojem delu sposoben povezati in 

sodelovati z vsemi deležniki v procesu učenja (učenci, starši, kolegi, strokovnjaki …) (Valenčič 

Zuljan idr., 2011). 

 

V nadaljevanju so opisane pomembne in korenite spremembe, ki so močno vplivale na predšolsko 

vzgojo: 
- človekove/otrokove pravice kot osnova pristopov v vzgoji in izobraževanju: vidik pravic 

nadvlada do sedaj prvenstveni vidik izhajanja iz potreb. Z vidikom pravic se je treba 

zavedati tudi odgovornosti in obveznosti, ki jih te pravice prinašajo. Uravnoteženje teh 

procesov vodi v iskanje organizacijskih, procesnih in vsebinskih rešitev, ki zagotavljajo 

hkratno upoštevanje pravic in odgovornost udeležencev v procesu. 

- demokratizacija družbe ter njen vpliv na vzgojo in izobraževanje: politične spremembe v 

smeri demokratizacije močno vplivajo na spreminjanje tradicionalnih institucij. Vzgojno-

izobraževalne institucije naj bi bile bolj odprte, ponujale naj bi enake možnosti za vse, 

spoštovale različnost itd. (Vonta, 2009). Globalne spremembe v Sloveniji so se pojavile z 

osamosvojitvijo, novo ustavo, pluralizmom in vrednostnimi sistemi ter tako sprožile 

korenite spremembe v vzgoji in izobraževanju – podrobneje so opredeljene v Beli knjigi o 
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vzgoji in izobraževanju v RS (2011). Ob sprejetju nove zakonodaje in izhodiščih, načelih 

in ciljih vsebinske prenove sistema vzgoje in izobraževanja smo leta 1999 dobili 

Kurikulum za vrtce. 

3 KAKOVOST VZGOJITELJEVEGA DELA IN RAZVOJ KOMPETENC  

V strokovni literaturi lahko zasledimo več različnih definicij pojma kakovosti v vzgoji in 

izobraževanju. Ob zadnji prenovi študija Predšolske vzgoje so za cilj postavili, da usposobijo 

študente in študentke za kakovostno vzgojno delo s predšolskimi otroki, z otroki v prvem razredu 

devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. 

Tako naj bi med študijem pridobili znanja o otroku in vzgoji, sistemu skrbi zanje, o otrokovih 

pravicah, teoretična in praktična znanja s posameznih področij, se usposobili za komunikacijo z 

otroki in odraslimi ter za znanstveno kritično razmišljanje (Batistič Zorec, 1997, v Devjak, 2007). 

Bolonjska prenova je prinesla nov izziv. V središče postavlja kompetence bodočih diplomantov. 

Kompetence nekako nadomeščajo »lik vzgojitelja«, ki je bil prej idealiziran in nedosegljiv. Poleg 

»popolnega« vzgojitelja, ki kontrolira svojo dejavnost, postopke in odnose, naj bi obvladal tudi 

predmetna področja in jih ustrezno približal mlajšim otrokom. Danes prevladuje mnenje, da bi 

morali stremeti k temeljni in fleksibilni usposobljenosti, ki bo študente pripravila za uspešen 

pričetek dela, jim omogočala učinkovito pridobivanje dodatnih sposobnosti in potencialov (Teze 

za prenovo študijskih programov, 2004, v Devjak, 2007).  

 

Avtorica A. Trnavčevič (2000) navaja, da je kakovost težko opredeliti, vsebuje pa dva elementa: 

zadovoljstvo uporabnika in merjenje po specifikaciji, standardih. Kakovost, ki jo šola ali sistem 

vpelje, prinaša prestižno vrednost na trgu, hkrati pa uporabniku daje večji pomen in tudi moč. 

Upoštevanje uporabnika, njegovih pričakovanj, želja in potreb so novejša pojmovanja, za katera 

je značilno, da so obarvana individualno, subjektivno in zato v današnjih modelih kakovosti težje 

vpeljiva iz razlogov odpora strok/e in vprašanja, kdo je najbolj poklican, da o kakovosti šolstva ali 

posamezne šole sodi. V osnovi obeh elementov so določeni procesi: kontrola kakovosti, 

zagotavljanje kakovosti in nenehno izboljševanje kakovosti. V izobraževanju prepoznamo 

kontrolo kakovosti v delovanju šolske inšpekcije in drugih služb. Te skrbijo, da so zakonski 

predpisi, pravice in dolžnosti izpolnjeni. Šolska inšpekcija tako kontrolira in kaznuje odstopanja 

in nepravilnosti ter skrbi, da so zakonski predpisi, pravice in dolžnosti izpolnjeni. Na takšen način 

skrbi za minimalno kakovost, izraženo v zakonodajnih standardih in normativih.  
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Kakovost dobiva univerzalni pomen in naravo in ni področja, na katerem premislek o kakovosti 

ne bi bil pomemben, kar velja tudi za vrtce. Namen celotnega zagotavljanja kakovosti je stalna 

skrb za kakovosten vrtec. Smisel je spodbujati in razviti hotenje, kulturo in klimo v vsakem vrtcu 

in pri vsakem vzgojitelju, da kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter hotenje, da ga ohrani na 

visoki ravni kakovosti ali izboljšuje šibke točke svojega delovanja (Medveš, 2000, v Babič, 2011). 

 

3.1 Opredelitev kompetenc  

Z zgodovinskega vidika in v različnih družbenih sistemih so imeli učitelji pomembno vlogo. V 

današnjem času družba znanja postavlja pred učitelje nova pričakovanja in zahteve, zato je 

posledično tudi njihova vloga danes drugačna. Nenehne spremembe so stalnica, ki spremljajo 

posameznika v vseh življenjskih obdobjih. Za kakovostno življenje so potrebne drugačne 

spretnosti in kompetence, ki omogočajo učiteljem prilagajanje na te spremembe, kot so bile 

potrebne v preteklosti. Učitelj je oseba, ki naj bi posameznika »opremila« s kompetencami za 

preživetje. Tako je učiteljeva naloga težja kot kadarkoli v zgodovini (Peklaj idr., 2009).  

 

V strokovni literaturi lahko zasledimo kar nekaj opredelitev kompetenc. Splošna opredelitev v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) definira kompetenco kot obseg oziroma mero 

odločanja, ki je navadno določena z zakonom. Kompetentna oseba pa je tista, ki je pristojna, 

pooblaščena, ki pozna in obvlada določeno področje in je zanj tudi usposobljena. 

 

Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), ki predstavlja strokovno podlago razvoja 

izobraževanja pri nas, je izraz kompetence definiran na več načinov. Izraz kompetenca lahko 

razumemo kot znanje in veščino posameznika (gre torej za sinonim) ali kot zmožnost narediti tako, 

da je dejanje opravljeno v skladu s standardi. Nekatera pojmovanja kompetenc vključujejo še 

prepričanja, vrednote, osebnostne značilnosti, ki so nujen pogoj za uspešno izvršitev nekega 

dejanja. Koncept kompetence tako opozarja na kompleksnost znanja, prepletenost z dispozicijami 

posameznika in na nujnost poučevanja uporabe znanja.  

 

V okviru OECD (organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je formirana skupina izvedla 

študijo Definicija in selekcija kompetenc (Peklaj idr., 2009). Kompetence so opredelili kot 

sposobnost doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako 

kognitivnih kot nekognitivnih vidikov delovanja (Rychen in Salganik, 2003, v Peklaj idr., 2009). 

Poleg kognitivnih vidikov pa kompetence vključujejo tudi motivacijske in čustvene vidike 

posameznikovega delovanja. Imeti razvito kompetenco ne pomeni samo imeti potencial, te 

kompetence je treba tudi udejanjiti v različnih situacijah, v katerih se znajdemo (Peklaj, 2006). 

 

Day (1999, str. 57) definira kompetence kot sposobnost za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne 

za doseg pričakovanih standardov. Medtem ko se kompetenco definira kot »vse, kar oseba lahko 

misli in naredi«, je pomembno, kdo postavlja standarde in dejstvo, da je doseganje standardov 

odvisno tudi od konteksta.  
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Razvoj učiteljskih kompetenc se po Marentič Požarnik (2006) deli na tri kompetence, in sicer:  

- spoznavno, ki zajema znanje in razumevanje, 

- akcijsko, ki zajema poklicne spretnosti, in 

- čustveno-motivacijsko, ki zajema učiteljeva stališča in vrednote, ki morajo biti pri 

posameznih kompetencah v medsebojnem ravnotežju.  

Kompetence so kompleksne, sestavljene, na kar nakazujejo njihove pomembne sestavine, ki se 

med seboj prepletajo. Gre za spoznavno, čustveno-motivacijsko in akcijsko sestavino. Spoznavna 

sestavina kompetenc zajema sistematično, povezano znanje in zmožnost ravnanja z njimi. 

Pozitivna stališča do znanja in učenja nasploh, posameznih področij znanja in lastne 

kompetentnosti ter osebne rasti zaznamujejo čustveno-motivacijsko sestavino. Akcijsko sestavino 

določa zmožnost in pripravljenost uporabiti znanje čim bolj smiselno in koristno. Opisana 

opredelitev kompetenc kaže na neločljivo povezanost sestavin, hkrati pa opozarja na dolgotrajnost 

in kompleksnost postopkov v praksi, ki zahtevajo svoj čas in sistematski pristop (Marentič 

Požarnik, 2006). 

 

Kompetence pojmujemo kot sposobnost oz. zmožnosti (sestavljene kapacitete), ki se nanašajo na: 

vedeti in razumeti; vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti. Kompetence vključujejo diskurzivno 

in praktično znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, 

sposobnosti in vrednot. Glavni namen študijskih programov je spodbujanje razvoja kompetenc, 

relevantnih za določeno področje. Kompetence se pridobijo v dinamičnem učnem procesu, ki 

vključuje udeležbo v različnih enotah študijskega programa (Tancig, 2006). 

 

V zadnjem času narašča potreba po obvladovanju orodij in postopkov, s katerimi lahko izbiramo, 

procesiramo in uporabljamo informacije. Za takšno znanje se uveljavlja pojem kompetence. V 

skladu s tem poimenovanjem bi kompetence lahko poimenovali tudi proceduralno in strateško 

znanje (Razdevšek Pučko, 2007). Romainville (1996, v Razdevšek Pučko, 2007) omenja, da se je 

beseda, ki izhaja iz francoščine, uporabljala najprej na področju poklicnega izobraževanja v smislu 

sposobnosti opravljanja dela. V zadnjem času pa se pojavlja tudi na področju izobraževanja, saj 

označuje sposobnost za uporabo določenih znanj. 

 

3.2 Kakšnega vzgojitelja potrebuje sodobna družba  

Hitre spremembe in prilagoditve današnjega časa zazna večina prebivalcev sveta, tu pa je še 

posebej izpostavljen prav poklic vzgojitelja. Sodobna družba postavlja vzgojitelja pred različne 

izzive. Kažejo se nove zahteve v izobraževanju in usposabljanju. Ko govorimo o novih vlogah 

učitelja, v resnici ne gre vedno za povsem »nove« vloge, temveč za dejstvo, da spremembe v družbi 

povzročajo pri učiteljih opustitev oziroma spremembo prejšnjih vlog ter sprejemanje novih 

(Razdevšek Pučko, 2013). Hirvi (1996, v Razdevšek Pučko, 2004) med vlogami učitelja poudarja 

predvsem odprtost za spreminjanje. Učitelj opušča nekatere tradicionalne vloge, jih prilagaja novo 

nastalim okoliščinam, hkrati pa sprejema nove vloge. Nemški pedagog in izobraževalec 
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Diesterweg je že leta 1835 ugotovil, da so pričakovanja glede učiteljevih nalog nerealno visoka 

(Buchberger idr., 2001, v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). Tako se mora učitelj ne le prilagajati 

spremembam, temveč zagotoviti pričakovanja družbe, ki so vedno bolj zahtevna. K. Ninisto (1996, 

v Razdevšek Pučko, 2004) vidi današnjega učitelja kot pobudnika sprememb, kot spodbujevalca 

učenja in kot osebo, ki skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj.  

 

Bela knjiga (2011) omenja, da se vloga strokovnega delavca v vrtcu precej razlikuje od vloge iz 

preteklosti. Nova vloga postaja vse kompleksnejša in tako strokovne delavce postavlja pred nove 

izzive in naloge. Bodoče strokovne delavce je treba usposobiti za naslednje naloge: izvajanje 

diferenciacije in individualizacije; prilagajanje poučevanja individualnim značilnostim otrok; za 

delo z otroki s posebnimi potrebami, nadarjenimi otroki; za udejanjanje načela integracije in 

inkluzije; za medpredmetno povezovanje, vzgojo in izobraževanje, ki je v skladu s skupno 

evropsko dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot; obvladati morajo IKT; oblikovati 

multikulturno učno okolje; znati voditi skupino; evalvirati delo itd. Profesionalno delovanje 

strokovnih delavcev ni le prenos znanja, temveč nudenje opore učencem pri učenju, osamosvajanju 

in prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja. Poleg omenjenega lahko najdemo v Beli knjigi 

(2011, str. 91) tudi zakonske odredbe o tem, kakšnega vzgojitelja potrebujejo vzgojno-

izobraževalne institucije. Med strukturnimi kazalci kakovosti je zapisano, da »mora imeti 

vzgojitelj v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za 

pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem 

programu, ki  v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje ustrezne smeri. V skladu 

s pravilnikom je vzgojitelj predšolskih otrok lahko, kdor je končal višješolski ali visokošolski 

strokovni študijski program predšolska vzgoja. Vzgojitelj predšolskih otrok je lahko tudi, kdor je 

končal univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naziv profesor ali univerzitetni 

študijski program s področja izobraževanja. Ustrezno izobrazbo za pomočnika vzgojitelja ima, 

kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja iz predšolske vzgoje 

ali ima zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja 

predšolska vzgoja.« 

 

V novejši literaturi lahko zasledimo, da je v času nenehnih sprememb zelo pomembna lastnost 

vzgojitelja, da se zna prilagajati spremembam. Postati mora tudi pobudnik sprememb in ne tisti, ki 

jih bo samo izvrševal. Velik poudarek se pripisuje tudi vseživljenjskemu učenju in skrbi tako za 

osebni kot profesionalni razvoj. Na vprašanje, kaj pravzaprav pomenita pojma sprememba in 

inovacija, bomo poskušali odgovoriti v naslednjih poglavjih. 
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4 SPREMEMBE IN INOVACIJE  

Poleg pojma inovacija so prenova, spreminjanje, inovacije, inoviranje, inovativnost v današnjem 

družbenem in šolskem prostoru pogosto uporabljeni izrazi (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). V 

naslednjih podpoglavjih bomo opredelili pojem inovacije ter se osredotočili predvsem na 

pedagoške inovacije, ki so v vzgoji in izobraževanju najpomembnejše.  

Ko govorimo o inovacijah, se moramo vprašati, kaj bodo te pravzaprav pomenile, ali jih je sploh 

možno vpeljati in kakšni bodo učinki. Nobena inovacija ne bo na hiter način rešila problemov v 

vzgoji in izobraževanju, niti zadovoljila vseh potreb družbe na nivoju in kakovosti izobraževanja. 

Uvajanje vsake novosti je pomemben korak v smeri reform, kar pa je za začetek dovolj. Inovacije 

bodo odprle številne pomembne procese, spodbudile ustvarjalnost vseh vpletenih in vnesle neko 

svežino v vzgojno-izobraževalno delo. Inovacije, vpeljane brez kritične analize in preverjanja, 

bodo imele kot posledico negativne učinke in se lahko do neke mere spremenijo v svoje nasprotje 

(Mandič, 1983).  

 

Termin inovacija 

Kaj pravzaprav pomeni pojem inovacija? V slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo 

razlago inovacije kot nečesa, kar se na novo pojavi, neko novost (SSKJ, 2000). Adams (Fullan, 

1992, v Valenčič Zuljan in Kalin, 2007) definira inovacijo kot trajno spremembo sheme vedenja 

članov določenega družbenega sistema. V definiciji tako ne zasledimo samo vpeljave novosti, 

temveč inovacijo kot trajno spremembo vedenja. 

 

Mandič (1983, v Valenčič Zuljan in Kalin, 2007, str. 164) opredeljuje inovacije kot usklajen sistem 

»družbenih, organizacijskih in ekonomskih ukrepov, premišljeno zasnovanih na pedagoških in 

drugih znanostih, ki so usmerjeni k izboljšanju kakovosti vzgojno-zobraževalnega dela ob 

racionalnem izkoriščanju kadrov, časa in sredstev, k demokratizaciji odnosov v šolah, k 

maksimalnemu razvijanju inventivnosti, originalnosti in kreativnosti učiteljev in učencev, k 

uresničevanju pogojev za ustrezno pedagoško spremljanje, programiranje, normiranje in 

vrednotenje pedagoškega dela in k odkrivanju najustreznejših materialnih dejavnikov, ki bodo 

motivirali učence in učitelje pri njihovem delu«. Nam najbližje in najpomembnejše inovacije so 

pedagoške inovacije. V širšem pojmovanju pri pedagoških inovacijah ni pomemben le končni 

rezultat, temveč tudi inovacijski proces; torej pot, ki jo učitelj prehodi v kolektivu v inovacijskem 

procesu. Vsaka prenova, sprememba ali uvajanje inovacij mora izhajati iz poznavanja značilnosti 

posamezne institucije in zavedanja, da so strokovni delavci znotraj posamične institucije 

najpomembnejši dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). 
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Pedagoška inovacija 

Pedagoško inoviranje je kompleksen pojav, ki vsebuje naslednje komponente: racionalno, 

vsebinsko, psihološko in emocionalno. Te komponente združujejo individualnost posameznika, 

socialno klimo, družbene razmere in ekonomsko stanje (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). 

Inovacije pri pouku so usklajen sistem družbenih, pedagoških, ekonomskih in organizacijskih 

ukrepov, utemeljenih na pedagoških in drugih znanostih, usmerjenih k okrepljeni kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega dela (Mandič, 1983). 

 

V zadnjih letih so spremembe v šolstvu zelo intenzivne – začenši s kurikularno prenovo leta 1995. 

Po letu 2004 in vstopu Slovenije v EU so začele spremembe iz evropskega prostora hitro prihajati 

k nam, ne le v širši socialni, ampak tudi šolski prostor. Te spremembe v družbi se seveda zrcalijo 

tudi v vzgoji in izobraževanju – tako pedagoški delavci prevzemajo neke nove vloge, stare pa 

opuščajo in spreminjajo (Pušnik, 2006). 

 

4.1 Vrste sprememb 

Poznamo radikalne, adaptivne in razvojne spremembe ali spremembe prvega, drugega in tretjega 

reda. Spremembe prvega reda vodijo v izboljšavo v tehničnem smislu; spremembe drugega reda 

kot adaptivne spremembe vpeljujejo spremembe, ki se malo razlikujejo od že obstoječe prakse, in 

spremembe tretjega reda zahtevajo paradigmatske premike, razvijanje novih kompetenc 

posameznikov in prevetritev prepričanj. Tako avtor spremembe prvega in drugega reda opredeljuje 

kot spremembe nižjega reda, spremembe tretjega reda pa kot spremembe višjega reda. 

Najkompleksnejše so spremembe tretjega oz. višjega reda, saj od ljudi zahtevajo, da se poleg 

pridobljenih znanj in spretnosti izogibajo obstoječih načinov dela in razmišljanja (Schollaert, 

2006). 

 

Spreminjanje prepričanj predstavlja zahteven proces. Avtorja Keiny in Dreyfus (1989, v Valenčič 

Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006) sta učiteljevo spreminjanje predstavila v treh fazah: 

1. faza oz. učinek šoka 

V tej fazi učitelj spozna, da sta njegovo dosedanje znanje in usposobljenost nezadostna za 

reševanje problemov v novih razmerah. Nekateri poimenujejo to fazo tudi »faza odmrznitve«, saj 

se posameznik odpre novostim in vključi v proces spreminjanja.  

2. faza oz. refleksija prakse 

Učitelj mora v tej fazi na podlagi poglobljene analize podrobno spoznati svoje delo. Pri tem ima 

pomembno vlogo tretja oseba ali skupina, ki nastopi kot učiteljev »kritični prijatelj«. 

3. faza oz. pridobivanje novega znanja 

V tej fazi učitelj postopno pridobiva novo znanje, preizkuša metode, oblike in postopke dela ter 

jih sproti analizira, postavlja hipoteze in jih hkrati preverja. Na takšen način postopoma postaja 

raziskovalec svoje prakse. 
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4.2 Modeli oziroma načini vpeljevanja sprememb 

Pedagoški poklic zahteva visoko profesionalnost in veliko spretnosti, kompetenc, ki se jih pridobi 

med študijem in s stalnim strokovnim spopolnjevanjem. Učitelj mora redno slediti spremembam 

okolja in se nanje hitro odzivati. Novostim mora slediti in jih vpeljati v svojo pedagoško prakso. 

Poznamo nekaj načinov vpeljevanja sprememb v pedagoški proces. Nikoli ne smemo pričakovati, 

da bo ob določeni spremembi deloval samo en način. Pomembno in potrebno je prehajanje med 

modeli. Spremembe ne smemo vpeljevati na način prisile, temveč na način, v katerem omogočamo 

posamezniku proces spreminjanja (Spanbauer, 1992, v Schollaert, 2006). Obstajajo različni načini 

oz. modeli vpeljevanja sprememb, ki jih bomo v nadaljevanju predstavili. 

 

4.2.1 Tradicionalni model vpeljevanja sprememb oz. »od zgoraj navzdol« 

V pedagoškem prostoru je dolgo časa močno prevladoval tradicionalni model vpeljevanja 

sprememb »od zgoraj navzdol«, ki temelji na mnenju, da je treba učitelje prisiliti k poklicnemu 

razvijanju ter da je izobraževanje in vpeljevanje sprememb namenjeno zapolnjevanju učiteljevih 

primanjkljajev tako v znanju kot tudi v spretnostih (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). Takšen 

način ne nudi možnosti sprejemanja avtonomnih strokovnih odločitev posameznika, njegovih 

izkušenj in morebitnih problemov, ki jih ima (Sentočnik, 2006). Učitelje pojmuje kot pasivne in 

ne dovolj poklicno kompetentne (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). Pobuda za učiteljev poklicni 

razvoj prihaja od zunaj – poudarja se potreba po spreminjanju učitelja, zanemarja pa se dejstvo, 

kaj o spreminjanju razmišljajo učitelji, kakšna so njihova stališča, potrebe in želje (Valenčič 

Zuljan, 1999). Če so že vprašali po učiteljevem stališču, so njegovo spreminjanje pojmovali zelo 

enostavno. Ravno učiteljeve vrednote, pričakovanja in subjektivne teorije so skriti potencialni 

filtri, ki spodbujajo ali onemogočajo uspeh racionalne sfere (Valenčič Zuljan, 1993). Ustvarjalni 

proces oblikovanja inovacij je tako najpogosteje voden s strani tima inovatorjev raziskovalcev, 

vpeljevalcem pa je dodeljena naloga uporabe znanstveno preverjenih novosti (Valenčič Zuljan, 

2001). Inovacije so v tem modelu pojmovane kot norme ali standardi, ki vodijo k napredku in jih 

učitelj izvede na predlog in pobudo raziskovalca (Valenčič Zuljan, 2001). Pojmovane so kot nekaj 

izrazito pozitivnega, njihovo neizvajanje pa je označeno kot negativno, zato je v kontekstu takih 

pojmovanj najpomembnejši element uspešnega inoviranja dobra organizacija (Valenčič Zuljan, 

1993). 

 

Tradicionalni model vpeljevanja sprememb običajno izberejo strukture šolske oblasti z namenom, 

da uresničijo svoje strateške cilje in dano vizijo. Te spremembe so pogosto teoretsko dobro podprte 

in ciljno naravnane, a zaradi pomanjkljivosti ključnega dejavnika – upoštevanja posameznika –, 

po navadi v praksi ne zaživijo (Sentočnik, 2006). Zanemarjena je bistvena lastnost inovacijskega 

procesa, in sicer notranja potreba učitelja po spreminjanju, dopolnjevanju in izboljševanju prakse 

(Valenčič Zuljan, 1996b). 
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Richardson (1990, v Valenčič Zuljan, 1996b) ob pregledu tovrstnih raziskav ugotavlja, da ne 

poznajo izrazov, kot sta učiteljeva avtonomija in svoboda, kar je tudi razumljivo, saj učitelj nima 

vpliva in odgovornosti pri šolskem inoviranju, temveč je izpolnjevalec predpisov. Vzgojno-

izobraževalna institucija je kompleksen sistem, v katerem je za profesionalno in učinkovito 

opravljanje pedagoškega dela treba dopustiti zmožnost sprejemanja avtonomnih strokovnih 

odločitev. Torej se strategija samo »od zgoraj navzdol« ne obnese in je treba učitelje vključevati 

v načrtovanje in izvajanje sprememb od samega začetka (Sentočnik, 2006).  

 

S. Sentočnik (2006) izpostavlja, da je učiteljem namesto jemanja moči treba dati občutek 

pomembnosti in odgovornosti. Jemanje moči ljudem in ustvarjanje občutka nekompetentnosti 

sprožita le odpore.  

Tovrstni modeli inovacij, pri katerih je bila inovacija problem in odgovornost tima inovatorjev, so 

se pri spreminjanju šolske prakse pokazali kot neuspešni (Valenčič Zuljan, 1993). Skupne 

ugotovitve iz mnogih poskusov kažejo, da inovacije ne potekajo tako, kot so njihovi načrtovalci 

predvidevali, ne dajejo pričakovanih rezultatov in so pogosto daleč od namenov tistih, ki so jih 

oblikovali. Za neuspeh so bili navadno okrivljeni učitelji, v smislu, da niso kompetentno 

uresničevali inovacijskih zamisli (Valenčič Zuljan, 1996b). 

 

4.2.2 Model vpeljevanja sprememb »od spodaj navzgor« 

Pri tem načinu vpeljevanja sprememb se aktivno vključuje osebe, ki naj bi spremembo udejanjale. 

Treba jih je vključevati v načrtovanje in izvajanje sprememb od samega začetka in jim dati 

možnost kritičnega razmisleka in izbire. Spremembo morajo začutiti kot smiselno in jo sprejeti iz 

lastne potrebe po spreminjanju. Potrebno je, da imajo občutek pomembnosti in odgovornosti in 

jim ne jemati moči in občutka nekompetentnosti. V tem primeru lahko svojo energijo vložijo v 

odpore (Sentočnik, 2006).  

 

Model, ki omogoča inoviranje od »spodaj navzgor«, se pogosto odvija prek akcijskega 

raziskovanja, kjer je pobudnik in nosilec inovacije učitelj praktik. Ta model učitelje enakopravno 

vključuje v proces načrtovanja in inoviranja šolske prakse. Učitelji prevzamejo odgovornost za 

odločanje o poteku ukrepov, ki pripeljejo do izboljšav, in oceno rezultatov preizkušenih strategih. 

Učitelji praktiki so soraziskovalci v akciji, med njimi in raziskovalci je partnerski odnos, rezultati 

raziskave pa se vključijo v prakso. Inoviranje prakse in raziskovanje postaneta enoten proces 

(Sagadin, 1990, v Somekh, 1989, v Valenčič Zuljan, 1996b). 

 

Pri akcijskem raziskovanju gre za niz korakov v spirali, kjer je vsak korak sestavljen iz 

načrtovanja, akcije in ocenjevanja doseženega. To omogoča, da je načrtovanje akcije vseskozi 

prožno in s tem prilagojeno potrebam prakse. Pri akcijskem raziskovanju ne gre le za izboljšavo 

prakse, temveč tudi za poglobljeno razumevanje prakse in pogojev, v katerih praksa poteka 

(Valenčič Zuljan, 1993). 

 



14 

 

Med obema modeloma inoviranja, tako tradicionalnim kot akcijskim raziskovanjem, v praksi ni 

ostre meje. Čim bolj so učitelji praktiki vključeni v raziskovalni proces in čim bolj postaja njihova 

praksa v procesu eksperimentalnega posega spremenjena in inovirana ter oni za nov način dela 

usposobljeni in motivirani, da ga nadaljujejo, tem bolj prehaja tradicionalni eksperiment v akcijsko 

raziskovanje in obratno; čim bolj so praktiki le izvajalci praktičnega pedagoškega dela po 

eksperimentalnem načrtu, ki ga pripravijo raziskovalci, in je namen eksperimenta odmaknjen od 

potreb praktikov, tem manj sledi zapusti eksperiment v praksi in tem manj gre za akcijsko 

raziskovanje (Sagadin, 1991, v Valenčič Zuljan, 1996b). M. Valenčič Zuljan (1993) meni, da so 

se tudi v preteklosti uspešni raziskovalci zavedali pomena učiteljeve vloge v raziskovalno-

inovacijskem procesu in so učitelje v ta proces tudi vključevali. Ravno iz spoznanja potrebe po 

aktivni vključitvi praktikov v raziskovalni proces se je razvil kvalitativni, nov model – akcijsko 

raziskovanje. 

V praksi se velikokrat pokaže, da je smiselno združiti oba načina vpeljevanja sprememb – da 

postaneta enovit proces, saj zunanja pobuda sproža potrebo po spreminjanju; izhaja iz vizije, ki 

stremi k prihodnosti in izhaja iz enotnih ciljev razvoja šolskega sistema (Sentočnik, 2006). 

 

4.3 Zagotavljanje kakovosti skozi vzgojiteljevo spreminjanje lastne pedagoške prakse  

Okolje ni statično in se nenehno spreminja, zato je treba dogajanja v okolju spremljati in se nanje 

odzivati. Okolje pri tem zajema vse, ki so v vzgojno-izobraževalni proces vključeni ali z njim 

kakorkoli povezani (Trnavčevič, 2000). Za kakovostno delo v šoli dandanes ni več dovolj, da se 

organizacije samo odzivajo na spremembe. Danes se morajo te organizacije naučiti, da spremembe 

pravočasno predvidijo in se na njih tudi ustrezno odzovejo (Peček, 2000). 

 

Nenehno, permanentno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih v šoli zagotavlja njihovo 

kakovostno delo, ustvarjalnost in strokovnost. Vodstvo šole mora skrbeti za razvoj in napredovanje 

vseh svojih zaposlenih. Učitelji se odločajo za izobraževanje s svojega strokovnega področja, kar 

zagotavlja kakovosten pouk, uvajanje novih in sodobnejših metod in oblik dela ter vključevanje v 

kurikularne spremembe (Zupan Grom, 2000). 

 

Vzgojitelji so pri svojem delu profesionalci. Za te je značilno, da se znajo na poseben, razmišljujoč 

način učiti iz svoje prakse (Žnidaršič, 2002). B. Marentič-Požarnik (2000, v Žnidaršič, 2002) je 

mnenja, da profesionalni vzgojitelj deluje kot »razmišljujoči praktik«. Torej kot nekdo, ki se 

poklicno ukvarja z vzgojo in izobraževanjem in ki sproti razčlenjuje svoje vsakdanje poklicne 

izkušnje ter se na podlagi njih uči. Tak učitelj je ustvarjalen, vedno pripravljen, da poskusi nekaj 

novega (Žnidaršič, 2012). Napredek vrtca je odvisen od kakovostnega dela vzgojitelja. 

Spremenjena vloga vzgojitelja in evalviranje kakovosti dela vzgojitelja naj bi po mnenju T. Vonte 

(2009, v Žnidaršič, 2012) prispevala k njegovemu profesionalnemu razvoju. Učiteljev 

profesionalni razvoj je prostovoljni proces, ki poteka »od znotraj«. Učitelji niso več pojmovani kot 

pasivni objekti, temveč so aktivni, kritični in avtonomni profesionalci, za katere je pomembno: 

neodvisnost mišljenja, odločnost in motiviranost. Zelo pomemben je refleksivni pristop do lastne 
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pedagoške prakse in širšega konteksta profesionalnega delovanja. Učitelj se v strokovni interakciji 

z učencem poklicno razvija toliko, kolikor svoje izkušnje reflektira, teoretično osmišljuje in 

predeluje (Valenčič Zuljan, 2012). Peeters in Vandenbroech (2011, v Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014) poudarjata, da so za profesionalni razvoj sodobnega vzgojitelja potrebne širše 

kompetence in lastnosti, kot so: prizadevanje za spremembe, odprta komunikacija, omogočanje 

vzajemnega dialoga, kritična refleksija, zmožnost soočanja z zapletenimi vprašanji z različnih 

zornih kotov in učenja z različnih zornih kotov, ukvarjanje z nepredvidljivim in negotovim … 

 

Torej, da bi vzgojitelj lahko uspešno spreminjal lastno pedagoško prakso, mora biti naklonjen 

poklicnemu učenju in profesionalnemu razvoju. Velja pa tudi obratno. Ravno skozi procese 

inoviranja in spreminjanja lastne pedagoške prakse se posameznik intenzivno uči in profesionalno 

razvija. Zato bomo v nadaljevanju opredelili profesionalni razvoj in podali različne modele 

profesionalnega razvoja ter podrobneje predstavili njegove dejavnike. 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA 

Vzgojitelj se v svojem poklicnem udejstvovanju spreminja. Muršak, Javrh in Kalin (2011) so 

ugotovili, da vsak učitelj preide v svojem poklicnem razvoju skozi določena obdobja, ki imajo 

določene vloge, značilnosti in posledice. Učiteljev razvoj je nekaj, kar se dogaja v samem človeku 

in kar posameznik oblikuje sam. Omeniti moramo, da so vedno prisotne neke vrste odporov proti 

učenju in spremembam, kar še posebej velja za osebno profesionalne spremembe. Učiteljev razvoj 

je notranji proces, ki se ga ne zavedajo vsi učitelji. Za razvijanje nadaljnjih profesionalnih 

kompetenc je eden izmed pomembnih pogojev prav zavedanje lastnega profesionalnega razvoja 

(Muršak idr., 2011). 

 

Definicijo o tem, kaj je profesionalni razvoj učitelja, poskuša pojasniti več avtorjev. M. Valenčič 

Zuljan (2001, str. 31) opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj kot »proces signifikatnega in 

vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter 

spreminjajo prakso svojega poučevanja«. Proces vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in 

socialno dimenzijo. Pomeni pa napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega 

odločanja in ravnanja.  

 

Avtorici T. Devjak in A. Polak (2007) omenjata, da je profesionalni razvoj učitelja vseživljenjski 

proces, ki pa se začne z njegovim dodiplomskim izobraževanjem in nadaljuje s podiplomskim 

izobraževanjem, vsi učitelji pa se profesionalno razvijajo na svoji poklicni poti v okviru 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, samoizobraževanja ter pridobivanja novih kompetenc 

po formalni in neformalni poti.  

 

Učitelji niso le uporabniki profesionalnega znanja, ki ga proizvajajo drugi. Zavedati se morajo, da 

je treba biti tudi ustvarjalec tega znanja. Potrebno je prevzemanje aktivnega dela pri spremembah 

tako v instituciji kot tudi v družbi (Muršak idr., 2011). Tudi avtorica P. Peček (2003) omenja učenje 



16 

 

v okolju, kjer so nenehne spremembe. Torej je pomembno prevzemanje aktivne vloge. Uspešnejši 

so tisti vrtci, ki so učeče se organizacije, v katerih se izobražujejo vzgojitelji in vodstveni tim. 

Vzgojitelji se učijo drug od drugega, si izmenjujejo strokovna mnenja, izkušnje in znanje, pa tudi 

delovne neuspehe in se na ta način skupaj razvijajo. Medsebojno sodelovanje med strokovnimi 

delavci tako predstavlja most med razvojem vzgojiteljev in razvojem vrtca kot organizacije (Peček, 

2003). Po mnenju Z. Rutar Ilc (2006) ustvarja kolegialna skupnost več prostora za individualno 

rast. Za kolegialne skupnosti je značilno vzpostavljanje ozračja zaupanja in podpore ter 

medsebojne izmenjave mnenj, idej in izkušenj. S sodelovanjem in izmenjavo mnenj in izkušenj 

pedagoški delavci ozaveščajo svoje občutke o sebi kot ljudeh in profesionalcih, učijo se sodelovati 

v različnih interakcijskih procesih, razumeti skupinsko dinamiko in analizirati skupinske procese, 

pod vprašaj pa začnejo postavljati nekatera svoja trdna pojmovanja, stališča, strategije in prakse. 

Jaap van Lakerveld (2005, v Žarkovič Adlešič, 2010) izpostavi, da poklicni kolegi v medsebojni 

komunikaciji dobivajo nove zamisli in tako drug drugega spodbujajo k razmišljanju. Na skupnih 

srečanjih, razpravah, opravljanju skupnih nalog poteka izmenjava izkušenj in znanja, pedagoški 

delavci pa pridobivajo nove vpoglede in razvijajo kompetence. Fox (v Valenčič Zuljan, 2001) je 

mnenja, da je pomemben cilj učiteljevega razvoja tudi oblikovanje fleksibilnosti, ki mu omogoča 

izbiro najustreznejšega prijema.  

 

Hill (2009, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) ugotavlja, da se skoraj vsi vzgojitelji v 

Združenih državah Amerike udeležujejo katere izmed oblik izobraževanja, vendar jih večina 

izpolni le zakonski minimum. Vzgojitelji se ne razvijajo v smeri načrtovanega. Avtorici M. 

Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014) sta izvedli raziskavo o tem, kako vzgojitelji 

pojmujejo lasten profesionalni razvoj. V raziskavi je sodelovalo 92 vzgojiteljev predšolskih otrok 

z območja Splita, Varaždina, Čakovca in Zagreba z okolico. Posamezna pojmovanja vzgojiteljev 

o lastnem profesionalnem razvoju sta glede na stopnjo refleksivnosti bodisi samega procesa učenja 

bodisi pomena profesionalnega razvoja uvrstili v tri kategorije: 

- prva kategorija: enodimenzionalna, preprosta opredelitev, večinoma poudarjen en vidik; 

- druga kategorija: podrobnejša opredelitev bodisi procesa učenja bodisi pomena 

profesionalnega razvoja vzgojitelja; 

- tretja kategorija: opredelitev, ki na refleksivni ravni povezuje oba vidika razvijanja in 

kompetentnega delovanja v praktični situaciji.  

 

Avtorici sta ugotovili, da pri vzgojiteljih, ki so bili zajeti v raziskavo, prevladuje najnižja kategorija 

pojmovanj profesionalnega razvoja, kjer gre za nediferencirana, preprosta pojmovanja, ki ne 

zrcalijo razmisleka o procesu lastnega učenja in njegovem namenu (Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014). 
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6 MODELI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Vsak učitelj gre skozi določena obdobja profesionalnega razvoja. Vsako obdobje ima svojo vlogo, 

svoje specifičnosti in tudi posledice (Javornik Krečič, 2008). Številni avtorji so preučevali 

profesionalni razvoj učitelja. Kljub dejstvu, da gre vsak posameznik skozi »svoja« obdobja 

razvoja, pa v literaturi zasledimo več modelov profesionalnega razvoja, ki bodo v nadaljevanju 

natančneje opisani. 

 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller  

Ta model predstavlja enega prvih empiričnih poskusov opredeljevanja učiteljevega razvoja. F. 

Fuller je profesionalni razvoj povezovala s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o poklicnih 

dilemah in skrbeh (Veenman, 1984, Feiman, Floden, 1986, v Valenčič Zuljan, 2012). Predstavila 

je trifazni model profesionalnega razvoja.  

1. Stopnja preživetja, kjer se govori o »šoku resničnosti«. V tej fazi se učitelj prvič sreča z 

vodenjem razreda. Učitelj se osredotoča na svojo vlogo, svoj položaj in na poklicno preživetje, 

obremenjuje se z vprašanji o lastni usposobljenosti, primernosti in ustreznosti. Učitelj v tem 

obdobju poskuša odkriti značilnosti šolske situacije, določiti svojo vlogo v njej in zadovoljiti 

pričakovanja drugih (Valenčič Zuljan, 2012). Tudi Unruh in Turner (Kremer Hayon, 1991, v 

Valenčič Zuljan, 1999) ugotavljata, da je za to prvo fazo značilno učiteljevo prizadevanje, da bi 

vzpostavil dobre stike z učitelji kolegi, ravnateljem, učenci, starši. 

2. Stopnja usposobljenosti oziroma izkušenosti je stopnja, v kateri se učitelj osredotoča 

predvsem na proces poučevanja, postaja prepričan vase, sledi neki rutini in uporablja tradicionalne 

metode. Novosti mu vzbujajo strah, razloge zanje pa išče v zunanjih dejavnikih (Valenčič Zuljan, 

2012).  

3. Stopnja profesionalizma oziroma ponovne dovzetnosti za spremembe je stopnja, na kateri 

se učitelj usmerja na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na učence. Učitelj postane zrel, želi se rešiti 

rutine, pripravljen in dovzeten je za vpeljevanje novosti. Zaupa v svoje zmožnosti in v svojo 

presojo situacije (Veenman, 1984, Feiman, Floden, 1986, v Javornik Krečič, 2008). Značilnost 

najvišje in najbolj zrele faze v učiteljevem razvoju je sposobnost rutinskega vodenja učnega 

procesa, ki učitelji omogoči, da se lahko osredotoči na posameznega učenca (v Valenčič Zuljan, 

1999). 

 

M. Valenčič Zuljan (2012) dodaja, da je F. Fuller svoj prvotni trifazni model nekoliko modificirala 

in mu dodala še četrto stopnjo, ki se nanaša na študente med usposabljanjem na fakulteti. Študentje 

naj bi realistično doživljali učence, o vlogi učitelja pa naj bi imeli nerealno predstavo. V poznejših 

raziskavah F. Fullerjeva in Brown (1975, str. 160, v Kagan, 1992, v Valenčič Zuljan, 1999) 

poudarjata, da faze v modelu učiteljevega poklicnega razvoja niso čiste in tudi ne izolirane, 

poklicno rast tako pojmujeta kot »konstantno, neprestano učiteljevo samokonfrontacijo«. 

Posplošitev je nujnost vsakega modela, vendar kljub temu ostaja vprašanje splošnosti, ki ne 

upošteva konteksta in razmer, v katerih dela učitelj. 
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Hubermanov fazni model 

Med bolj znanimi pogledi na učiteljevo kariero je fazni model M. Hubermana. Učitelj je razumljen 

kot glavni nosilec odgovornosti za svoj razvoj, saj opazuje, načrtuje, proučuje sekvence, skozi 

katere prehaja, ter tako vpliva ali celo določa naravo faz v svoji karieri. Če primerjamo 

Hubermanov fazni model z modelom F. Fullerjeve, lahko ugotovimo, da Hubermanov model 

opredeljuje več možnih alternativnih poti, ki vodijo k kvalitativno različnim sklepom učiteljeve 

kariere. Začetna faza Hubermanovega modela se imenuje faza preživetja in odkrivanja. Opisuje 

jo kot boleč začetek, napredovanje, negotovo zavezo, vstop v svet dela (Huberman, 1993, v 

Javornik Krečič, 2008). 

 

Drugo fazo Huberman poimenuje faza poklicne stabilizacije, v kateri je možno ločiti dve vrsti 

stabilizacije: stabilizacijo v učiteljevi karieri (odločitev za poklic učitelja) in stabilizacijo v 

poučevanju (obdobje, v katerem se razvijejo kompetence). Sledi tretja faza, ki je razdeljena na 

dve podfazi. Ti podfazi sta: faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ter faza vnovičnega 

samovrednotenja. Za prvo podfazo so značilni povečana fleksibilnost, učna izkušenost, 

entuziazem in avtonomnost. Kvalitativno stopnjevanje prej omenjenih lastnosti pa so značilnost 

druge podfaze (Javornik Krečič, 2008). 

 

Četrta faza je prav tako razdeljena na dve podfazi. Prva faza, faza jasnosti in vedrine, najpogosteje 

izhaja iz faze eksperimentiranja, lahko se pojavi tudi po fazi samoocenjevanja in negotovosti. 

Zanjo je značilna postopna izguba entuziazma in energije, kar se kompenzira z večjim 

samozaupanjem in samosprejemanjem. Za drugo fazo, ki se imenuje faza konzervatizma, je 

značilno stabiliziranje, stagniranje in zmanjšanje poklicnih ambicij (Kremen Hayon, 1991, v 

Javornik Krečič, 2008). 

 

Hubermanovo ciklično pojmovanje prehodov po fazah je glavna lastnost, ki razlikuje njegov 

model od modelov drugih avtorjev. Začetne faze predstavljajo aktivno raziskovanje poklica, 

sledijo jim obdobja mojstrstva, moči ali napredovanja, nato pa pride trenutek inventure, pot umika 

(Javornik Krečič, 2008). M. Valenčič Zuljan (1999) vidi prednost tako razvejanega pojasnjevanja 

razvoja v poudarku, da ne gre za homogen in enoten proces, ki bi pri vseh učiteljih potekal po istih 

poteh. Pri teh različnih poteh Huberman ne opredeljuje potrebne stopnje in vsebine temeljne 

poklicne kompetence, ki je značilna za neko fazo in jo je učitelj dosegel ali ne (Terhart, 1997, v 

Valenčič Zuljan, 1999). Valenčič Zuljan omenja, da manjka tudi opredelitev dejavnikov, ki 

vplivajo na učiteljev poklicni razvoj (Valenčič Zuljan, 1999). 
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Slika 1: Učiteljev poklicni razvoj po Hubermanu (1992, v Valenčič Zuljan 1999, str. 117).  

 

S-model 

S-model predstavlja aplikacijo Hubermanovega modela kariere na slovenske razmere. Opravljena 

je bila kvalitativna raziskava o poklicnih poteh učiteljev v obsegu 30 polstrukturiranih 

poglobljenih intervjujev z zaposlenimi učitelji v osnovnih in srednjih šolah (Javrh, 2007). 

 

Avtorica P. Javrh (2007) opozarja, da dobljeni rezultati niso reprezentativni, vendar je kljub temu 

zanimivo videti, kako ustrezen je Hubermanov fazni model za slovenske razmere. Pri podrobnejši 

analizi rezultatov empiričnega dela se pojavljajo podobnosti in razlike s Hubermanovim modelom. 

Podobno kot pri Hubermanovem modelu se loči njegova »zaželena« in »nezaželena« stran. S-

model pokaže tudi »nevtralno« oziroma, kot omenja avtorica raziskave, »običajno« poklicno pot. 

Nevtralna pot razvoja predstavlja ravnotežje vseh izkušenj v zrelem obdobju. S-model s tega 

vidika povzema tri značilne učitelje, ki jih opredelimo v zreli karieri: kritičnega entuziasta, ki 

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

osredotoča na delo v svojem razredu in strokovno odličnost, ter tretjega kot nemočnega, vse bolj 

zagrenjenega učitelja, ki si želi čim prej izpreči in zapustiti svoj poklic. 

 

 

Leta delovnih izkušenj                      Faze poklicnega razvoja 
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Slika 2: S-model (Javrh, 2008, str. 27). 
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Ruth Zuzovsky 

R. Zuzovsky (1990, v Javornik Krečič, 2008) je opredelila profesionalni razvoj z dveh vidikov, in 

sicer kot razvoj kariere in kot doseganje učiteljeve osebnostne zrelosti. Pri razvoju kariere gre za 

kopičenje znanja in izkušenj. 

 

Zagovorniki te opredelitve opisujejo prek štirih glavnih faz (v Javornik Krečič, 2008): 

1. vstopanje in raziskovanje (prvi šok resničnosti ob stiku s šolo, doživljanje prepada med cilji 

in zmožnostmi za njihovo dosego, zaskrbljenost nad poklicnim jazom, dileme med željo po 

permisivnosti in potrebi po strogosti, velik pomen vodenja in obvladovanja skupine otrok); 

2. umirjanje (stabilizacija) in širjenje (rast profesionalnega samozaupanja, višja stopnja 

fleksibilnosti in vodenja razreda, usmerjenost k učnim ciljem, razvoj občutka odgovornosti za 

profesionalno izbiro); 

3. samospraševanje v srednji dobi; 

4. osvoboditev, rešitev z načrti in upokojitev. 

 

vstop v kariero 

preživetje in odkrivanje 

stabilizacija 

poklicna aktivnost/ 

eksperimentiranje 

negotovost/ 

revizija 

konzervativnost sproščenost 
kritična odgovornost 

izpreganje 

sproščeno ali zagrenjeno 
31-40 
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Model R. Zuzovsky je primeren še posebej za mentorja in njegovo vlogo, saj povezuje stopnjo 

razvoja s cilji usposabljanja in metodami. Je pogled na profesionalni razvoj učitelja kot na 

doseganje njegove osebnostne zrelosti. Avtorica R. Zuzovsky je opredelila tri najpomembnejše 

stopnje profesionalnega razvoja, in sicer (Marentič Požarnik, 2007): 

1. stopnja konformnosti, v kateri prevladujejo pogledi učitelja na lastno vlogo. Ti pogledi 

so večinoma stereotipni. Učitelj postavlja v ospredje sprejetost od drugih, pripadanje 

skupini, postavljena pravila sprejema brez reflektiranja in ob prekršku le-teh občuti krivdo. 

Želi natančna navodila oz. recepte za svoje delo. 

2. stopnja vestnosti, za katero je značilen sestavljen pojmovni pristop z občutljivostjo za 

čustva in notranjo motivacijo, za empatijo in spoštovanje drugih. Prične se evalvacija, 

moralno presojanje, samokritičnost.  

3. stopnja avtonomnosti je faza, v kateri učitelj razvije osebnostno in intelektualno 

samostojnost. Konfliktov, dilem, protislovij se zaveda, jih tolerira in išče načine njihovega 

reševanja. Izbranih rešitev ne vsiljuje okolici. Učitelj se v tej fazi zavestno ukvarja s čustvi, 

psihično vzročnostjo, z razlikovanjem med različnim vedenjem v vlogah in z osebnimi 

ambicijami ter potrebo po samoaktualizaciji.  

 

Berliner, Sheckley, Allen, Dreyfus (Valenčič Zuljan, 1999) 

Razlike v profesionalnem razvoju od učitelja novinca do učitelja eksperta so raziskovali tudi 

Berliner, Dreyfus, Sheckley in Allen. Pri vseh omenjenih avtorjih gre za sorodne modele, saj 

učiteljev profesionalni razvoj predstavljajo po posameznih fazah od novinca do eksperta (Javornik 

Krečič, 2008). 

 

Berliner učiteljev poklicni razvoj opredeljuje glede na kognicije, ki usmerjajo učiteljevo odločanje 

in ravnanje v razredu (1988, 1992, v Valenčič Zuljan, 1999). Uporablja teorijo shem in empirične 

raziskave kognicij, ki vodijo začetne in izkušene učitelje (Valenčič Zuljan, 1999). 

 

Učitelj od začetnika do eksperta postopoma napreduje v sposobnostih konkretnega in hkrati 

večdimenzionalnega prepoznavanja problema, celostnega razmišljanja v dani situaciji in s tem v 

svoji spretnosti reševanja problemskih situacij na vse bolj kompleksni ravni. Rutinizirana spretnost 

ravnanja je glavna sestavina učiteljeve kompetentnosti. Rutinizirano, tekoče, na neizražanem 

znanju temelječe delovanje je pozneje nepogrešljiva sestavina učiteljeve kompetence, saj omogoča 

večjo stabilnost in prožnost ravnanja. Učitelj tako od togega novinca napreduje k vse bolj 

fleksibilnemu ravnanju, pri katerem vse bolj upošteva kontekst dogajanja. Najvišje stopnje 

kompetentnosti po Berlinerjevem mnenju ne dosežejo vsi učitelji in tudi tisti, ki jo, ne delujejo v 

vsaki situaciji in na vseh področjih dela na najvišji stopnji (Valenčič Zuljan, 2001). Pomembno je 

zavedanje, da tudi tisti učitelji, ki dosežejo najvišjo stopnjo, ne delujejo v vsaki situaciji in na vseh 

področjih poklicnega dela na tej stopnji (v Valenčič Zuljan, 1999). 

 

Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan, 1999) pri opredeljevanju poklicnega razvoja izhajata 

iz izkustvenega učenja, katerega osrednja ideja je, da se najbolj naučimo stvari, ko smo v njih 
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aktivni. Omenjena avtorja razumeta učenje kot aktiven proces sprejemanja in transformiranja 

spoznanj. V procesu se razširjajo koncepti in hkrati spreminjajo njihove strukture, razvejanost, 

hierarhičnost in sistemski okvirji. Pridobivanje novih informacij, izkušenj pomeni izhodiščno fazo 

posameznikovega razvoja. Pomembno je, da se ta proces poveže s preoblikovanjem, sicer bi šlo le 

za kopičenje nepredelanih informacij, ki ne vplivajo na posameznikovo razmišljanje in delovanje. 

Z razmišljujočim opazovanjem posameznik asimilira nove izkušnje v obstoječe okvirje, ki 

postanejo sestavni del nove izkušnje. Proces transformacije z refleksijo in vrednotenjem novih 

spoznanj ter njihovim praktičnim preizkušanjem predstavlja osrednjo vlogo pri oblikovanju 

osebnega predelanega sistema znanja in poklicnega razvoja.  

 

Dreyfus (Elliott, 1991, v Valenčič Zuljan, 1999) se je pri profesionalnem razvoju usmeril 

predvsem v raziskovanje učenja poslovnih odločitev. Podaril je, da pomeni situacijsko 

razumevanje oz. spretnost razumevanja skozi interpretacijo, temeljno poklicno spretnost 

menedžerjev, kar velja tudi za učitelje. Učitelj lahko na podlagi različnih izkušenj pozna vrsto 

rešitev za določen problem, vendar se pojavi vprašanje o možnosti njihovega prenosa. Pri 

nestrukturiranih problemih (sem spadajo tudi pedagoški problemi) se inteligentnih odgovorov ne 

da vnaprej predvideti. Situacijo je treba interpretatitvno presoditi med samim potekom. Za tovrstno 

interpretativno situacijsko razumevanje so po Dreyfusu potrebne naslednje sposobnosti: 

prepoznavanje pomembnih sestavin situacije, selektivno zaznavanje situacije, celovita ocena 

situacije in odločitev za akcijo.  

 

Preglednica 1: Profesionalni razvoj v Berliner, Sheckley, Allen, Dreyfus (Valenčič Zuljan, 2001). 

Stopnja 

usposobljenosti 

1. Zaznavanje 

situacije 

2. Celostna 

ocena 

situacije 

3. Odločitev 

Usmerjenost Ravnanje Proces učenja 

Učitelj novinec 1. Nesituacijsko 

zaznavanje 

2. Analitična 

ocena 

3. Racionalna 

odločitev 

Razumevanje 

temeljnih pravil 

in postopkov 

Pri ravnanju in 

odločanju togo 

upošteva 

navodila: ni 

občutljiv na 

kontekst 

dogajanja 

(situacijo). 

90 % 

sprejemanja,  

10 % 

preoblikovanja 

Učitelj začetnik 1. Situacijsko 

zaznavanje 

2. Analitična 

ocena 

3. Racionalna 

odločitev 

Usmerjenost v 

kontekst 

Razvijanje 

celostnega 

ravnanja 

Od pravil k 

situaciji: pri 

odločanju in 

ravnanju že 

upošteva 

kontekst 

70 % 

sprejemanja,  

30 % 

preoblikovanja 
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Učiteljev profesionalni razvoj po avtorjih Day, Sammons, Kington in Gu 

Pri VITAE-projektu (Variations in Teachers' Work, Lives and Effectiveness) so oblikovali šest 

stopenj profesionalnega razvoja učiteljev (Day, 2007).   

 

Preglednica 2: Faze poklicnega razvoja oblikovane pri projektu VITAE (v Day, 2007). 

 

1. faza 0-3  leta poučevanja Podpora in izziv 

2. faza 4-7 let poučevanja Identiteta in učinkovitost 

3. faza 8-15 let poučevanja Uvajanje sprememb v vlogo in 

identiteto učitelja 

4. faza 16-23 let poučevanja Napetost med delom in življenjem 

5. faza 24-30 let poučevanja Izzivi z ohranjanjem motivacije 

6. faza več kot 31 let poučevanja Ohranjanje/upad motivacije 

 

Prva faza (0-3 leta poučevanja) 

Za to fazo je značilna visoka stopnja zavezanosti k poučevanju. Učitelje je pritegnilo delo 

poučevanja zaradi družinskega ozadja in/ali zaradi želje po delu z otroki in prispevanja k 

njihovemu napredku. Ključni vpliv na delovanje učitelja ima podpora vodstva šole (Day, 2007).  

 

 

dogajanja 

(situacijo). 
Učitelj praktik 

(usposobljeni 

učitelji) 

1. Situacijsko 

zaznavanje 

2. Analitična 

ocena  

3. Racionalna 

odločitev 

Razvijanje 

splošnih 

principov 

 

 

 

 

 

Od situacije k 

načrtu: pri 

odločanju in 

ravnanju ga vodi 

splošni načrt. 

50 % 

sprejemanja,  

50 % 

preoblikovanja. 

 

 

Učitelj 

strokovnjak 

(uspešni učitelj) 

1. Situacijsko 

zaznavanje 

2. Intuitivna 

ocena 

3. Racionalna 

odločitev 

Povezovanje 

izkušenj v enovit 

scenarij 

Od načrta k 

intuiciji: pri 

odločanju in 

usmerjanju ga 

usmerja 

intuicija.  

30 % 

sprejemanja,  

70 % 

preoblikovanja 

  

Ekspert 1. Situacijsko 

zaznavanje 

2. Intuitivna 

ocena 

3. Intuitivna 

odločitev 

Oblikovanje 

predelane in 

požlahtnjene 

intuicije 

Akcija in 

situacija 

pomenita enako. 

10 % 

sprejemanja,  

90 % 

preoblikovanja 
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Druga faza (4-7 let poučevanja) 

V drugi fazi je podpora vodstva šole, sodelavcev in učencev še vedno pomembna za učiteljevo 

delo. Učitelji so prepričani v svojo učinkovitost (Day, 2007).  

 

Tretja faza (8-15 let poučevanja) 

Ta faza je za mnoge učitelje ključna prelomnica v profesionalnem razvoju. Učitelji prevzemajo 

dodatne naloge, kaže se padec motivacije (Day, 2007).   

 

Četrta faza (16-23 let poučevanja) 

Veliko učiteljev se sooča z dodatnimi nalogami zunaj šole, kar je ključna ovira za njihovo 

učinkovitost. Učiteljem se zmanjša motivacija in kaže se karierna stagnacija (Day, 2007). 

 

Peta faza (24-30 let poučevanja) 

V tej fazi se učitelji soočajo z intenzivnimi izzivi za ohranjanje njihove motivacije v stroki. Zaradi 

neustreznega vedenja učencev, nezaželenih osebnih življenjskih dogodkov ima učitelj velik izziv 

z ohranjanjem motivacije za delo (Day, 2007). 

 

Šesta faza (več kot 31 let poučevanja) 

Za to fazo je značilna visoka stopnja motivacije, zavzetosti in predanosti poklicu. K visoki 

motiviranosti učiteljev prispeva pozitiven odnos z učenci in njihov napredek. Negativni faktorji 

po mnenju učiteljev so: vladna politika, zdravstvene težave, težke obremenitve in vedenje otrok 

(Day, 2007). 

 

Vzgojiteljev profesionalni razvoj po L. Katz  

L. Katz (1972, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) je med prvimi empirično raziskovala 

profesionalni razvoj vzgojitelja. Oblikovala je fazni model, ki poteka skozi štiri razvojne faze: 

 

Prvo fazo je poimenovala faza preživetja (prvo leto poklicnega delovanja). V tem obdobju je 

glavna skrb vzgojiteljev namenjena temu, kako preživeti vodenje skupine oziroma opravljanje 

osnovne poklicne naloge. Vzgojitelj je pogosto anksiozen, občutek dodatno krepi z nerealno 

podobo o lastnih zmožnostih oz. razliko med pričakovanim rezultatom poklicnega delovanja in 

dejanskim delom in dogajanjem v skupini. Vzgojitelj začetnik si postavlja številna vprašanja o 

lastnem delu, pomembna mu je sprejetost pri kolegih. V fazi preživetja potrebujejo vzgojitelji 

podporo, sprejetost, jasna navodila. Tu ima pomembno vlogo mentor, s kakovostnim delovanjem 

lahko te potrebe zadovolji neposredno v skupini. Za profesionalni razvoj vzgojitelja začetnika je 

pomembno redno, načrtno in kontinuirano spremljanje. 

V drugi fazi (po izteku prvega leta) vzgojitelj pridobi višjo stopnjo glede gotovosti in večjo 

samozavest. Poklicno preživetje je posledica njegovih zmožnosti. Vzgojitelj pridobljene izkušnje 

bolj povezuje in sintetizira. Usmeri se na posameznega otroka, priznava odstopanja od tipičnih 

vzorcev razvoja otrok določene starosti, razmišlja o konkretnih situacijah in postopkih, povezanih 
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s posameznim otrokom. Pomembna je podpora mentorja, ravnatelja in kolegov. Podpora kolegov 

spreminja obliko in prerašča v medsebojno sodelovanje. V tej fazi vzgojitelji reflektirajo prakso, 

pridobivajo nove vpoglede oz. odgovore na postavljena vprašanja, prisotno je tudi sodelovanje in 

posvetovanje s strokovnim timom vrtca. 

Tretja faza je faza obnove. Zaradi ponavljajočih se rutin se vzgojitelj čuti utrujenega. To se 

dogaja že v tretjem in četrtem letu poklicnega delovanja. Ponavljanje istih dejavnosti lahko pri 

vzgojitelju povzroči monotonost in nezadovoljstvo. Vzgojitelj mora tako najti način za osvežitev 

in obnovitev ponavljajočih se vsebin. Delavnice za vzgojitelje in delitev medsebojnih izkušenj 

lahko dajo vzgojitelju nov zagon, ideje in motivacijo za spreminjanje lastne prakse. Vzgojitelj 

lahko v tej fazi postane dejaven na konferencah, se poglobi v strokovno literature, se vključuje v 

nevladne organizacije, išče internetne povezave. 

Zadnja stopnja je stopnja zrelosti. Pri nekaterih vzgojiteljih lahko nastopi že po treh letih, pri 

drugih pa veliko pozneje. V tej fazi vzgojitelji zaupajo v lastne sposobnosti poklicnega delovanja, 

počutijo se »udobno« v svoji poklicni vlogi. Značilno je bolj poglobljeno razmišljanje, ki sega 

prek vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgojitelji raziskujejo naravo učenja, rast, razvoj, 

razmišljajo o svojem poklicu in poslanstvu, kar je lahko priložnost za razvoj kompetenc s ciljem 

doseganja višje stopnje usposobljenosti. 

 

Model profesionalnega razvoja vzgojiteljev po D. Blanuša Trošelj (2018)  

D. Blanuša (2018) je izhajajoč iz teoretičnih spoznanj o profesionalnem izobraževanju pedagoških 

delavcev oblikovala šestfazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev. Faze se delijo glede na 

delovno dobo, povzeto po raziskavi VITAE (Day idr., 2006, v Blanuša Trošelj, 2018). Podlaga za 

naziv vsake izmed faz so prevladujoči izsledki raziskave (poglavje 6) s poudarkom na dejavnikih 

profesionalnega razvoja, položaju vzgojiteljev ter razvitosti in pomenu kompetenc pri delu. Model 

temelji na socialno-konstruktivistični teoriji Vigotskega in teoriji izkustvenega učenja po Kolbu 

(1981, 1984, v Blanuša Trošelj, 2018). 

Prva faza je faza začetnika (od 0 do 3 let delovne dobe). To je faza začetnega elana in 

profesionalne negotovosti. Večina vzgojiteljev z delovno dobo do 3 let, vključenih v omenjeno 

raziskavo, doživlja v praksi pozitivne izkušnje, ki močno zaznamujejo njihov razvoj. Vzgojitelji 

razmišljajo o profesionalnem razvoju večdimenzionalno. Pri delu so negotovi.  

Druga faza je refleksivni vzgojitelj – faza potencialov in profesionalnega samoprepoznavanja 

(od 4 do 7 let delovne dobe). Za to fazo je značilno, da se vzgojitelji počutijo učinkovito v praksi. 

Življenje v vrtcu je obarvano s pozitivnimi izkušnjami. Tudi v tej fazi vzgojitelj o profesionalnem 

razvoju razmišlja večdimenzionalno. Pomembni so zunanji spodbujevalni dejavniki, kljub 

refleksivni praksi vzgojitelja.   

Tretja faza je napredni vzgojitelj – faza novih vlog in profesionalne gotovosti (od 8 do 12 let 

delovne dobe). V tej fazi se krepi občutek profesionalne ekspertize, slabi pa večdimenzionalnost 

dojemanja profesionalnega razvoja. Upada občutek učinkovitosti pri delu in percepcija, da obstaja 

prostor za nadaljnjo rast. Močno se krepi občutek profesionalne ekspertize. 
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Četrta faza je rutinski vzgojitelj – faza turbulenc in preizpraševanja (od 16 do 23 let delovne 

dobe). Gre za intenzivno fazo v profesionalnem razvoju vzgojiteljev. Vzgojitelji opisujejo več 

negativnih situacij. Zunanji spodbujevalni dejavniki imajo manjši pomen. Prisotna je želja po 

zapustitvi poklica.  

Peta faza je faza vzgojitelj ekspert – faza profesionalnega miru (od 24 do 30 let delovne dobe).  

Vzgojitelji vse manj berejo strokovno literaturo in se na splošno malo izobražujejo. Navzoč je 

občutek neučinkovitosti in pomanjkanja prostora za rast. Krepi se vpliv različnih dejavnikov na 

profesionalni razvoj. V poklicu se oživljajo pozitivne izkušnje. 

Šesta faza je vzgojitelj veteran – faza spominjanja in stagnacije (več kot 30 let delovne dobe). 

Kljub bogatim izkušnjam se vzgojitelji počutijo nemotivirane, s pomanjkanjem prostora za 

nadaljnjo rast. Vse manj berejo in se vse manj izpopolnjujejo. Kljub občutku neučinkovitosti in 

pomanjkanju prostora za rast niso poklicno nezadovoljni, pri delu se ne počutijo slabo. Otroci so 

poglavitni spodbujevalec njihovega profesionalnega razvoja. 

 

Faze so poimenovane glede na specifike posameznega obdobja. Vsaka faza ima podane usmeritve 

za spodbujanje profesionalnega razvoja, in sicer na individualni, institucionalni in sistemski ravni 

(Blanuša Trošelj, 2018). 

7 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Učitelj mora imeti priložnost, da se v času svoje poklicne kariere vpraša, zakaj bi spreminjal svoje 

delo, kaj bi pravzaprav rad spremenil, kako in s kom bi sodeloval. Avtor Ažman (2004, v Javornik 

Krečič, 2008) pravi, da lahko to učitelj naredi samo v šoli, kjer si takšna vprašanja zastavljajo tudi 

drugi učitelji, vodstvo in drugi podsistemi (starši, učenci, svetovalna služba), širše okolje pa mora 

to spodbujati. Na učiteljev profesionalni razvoj vplivajo številni dejavniki, ki jih M. Javornik 

Krečič (2008) v grobem deli na notranje (učiteljeva prepričanja, subjektivna teorija, pojmovanja) 

in zunanje (oblike formalnega izobraževanja, izpopolnjevanja učiteljev, uvajanje novosti, 

spremembe v šolskem sistemu, šolska klima, vpliv staršev, odločitev za poklic). 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni tako notranji kot tudi zunanji dejavniki profesionalnega razvoja. 

 

7.1 Notranji dejavniki profesionalnega razvoja – učiteljeva pojmovanja, prepričanja 

M. Valenčič Zuljan (2004, str. 530) opiše pojmovanja kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se 

oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, 

doživetij in spoznanj in ima vlogo kompasa v posameznikovem življenju, kar se kaže v 

kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika«.  

Vsa ta pojmovanja o pouku, učenju in znanju, učiteljeve in učenčeve vloge pomembno vplivajo 

na učiteljevo razmišljanje, doživljanje, ravnanje, kakovost pouka ter na njegovo profesionalno rast 

(Valenčič Zuljan, 2004). Pomembno je, da učitelj »pretrese« svoja pojmovanja in jih spreminja, 

saj se le tako uči in poklicno spreminja. To pripelje do preoblikovanja izkušenj in pojmovnih 
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okvirov (Javornik Krečič, 2008). Za učiteljev razvoj je tako pomembno, da čim bolj spozna samega 

sebe ter svoje učence. Vse to pa zahteva učiteljevo sposobnost refleksije (Valenčič Zuljan, 2012).  

 

Po mnenju M. Javornik Krečič (2008) ponazarjajo vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na 

njegova razmišljanja, doživljanja in ravnanja številni modeli. Enega sta oblikovala avtorja Clark 

in Petersen (1986, v Javornik Krečič, 2008), in sicer model medsebojne povezanosti in sovplivanja 

med učiteljevimi kognitivnimi procesi in učiteljevim ravnanjem in posledicami njegovega 

ravnanja. Avtorja navajata, da gre pri učiteljevih kognitivnih procesih za krožno sovplivanje med 

učiteljevim načrtovanjem in analiziranjem, odločanjem in učiteljevimi prepričanji, pojmovanji in 

implicitnimi teorijami. Znotraj učiteljevega delovanja in rezultatov pa gre za sovplivanje med 

ravnanjem učitelja, ravnanjem učencev in rezultati učencev.  

 

Na sliki 3 je prikazana shematična oblika tega modela. 
 

Slika 3: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja (Clark, Petersen, 1986, v 

Valenčič Zuljan, 1999, str. 32). 
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Drugi model, ki ga bomo v nadaljevanju predstavili, je t. i. model čebule (Marentič Požarnik, 2005, 

v Javornik Krečič, 2008), ki ponazarja plastovitost učiteljeve osebnosti in prepričanje uvršča v eno 

globljih plasti.  

 

Slika 4: Model čebule (Korthagen, 2009, str. 11). 

Na modelu čebule vidimo, da je najgloblje v modelu postavljena učiteljeva avtentična osebnost. 

Ta je najtežje dostopna učiteljevemu spreminjanju. Sledi poklicna identiteta (odgovor na 

vprašanje: kdo sem, kadar sem učitelj, kakšno je moje poslanstvo na šoli). Sledijo učiteljeva 

pojmovanja, njegovi mentalni modeli, pojmovanja o znanju, učenju, poučevanju, pouku. Proti 

površini so kompetence učitelja in povsem na površini so metode in tehnike dela oziroma 

učiteljevo ravnanje (Javornik Krečič, 2008).  

Tretji model Schein (1998, v Javornik Krečič, 2008) poimenuje cikel ORJI. Model prikazuje, kaj 

se dogaja v učitelju v neki konkretni situaciji, preden se nanjo odzove. Učitelj situacijo najprej 

opazuje (O-observation), zatem se nanjo emocionalno odzove (R-reaction). Na temelju zaznave in 

lastnega doživljanja situacijo analizira, predeluje in presoja (J-judgement). Na situacijo se odzove, 

da bi povzročil želeno spremembo (I-intervene). Na učiteljevo zaznavo in presojo bistveno 

vplivajo njegova prepričanja, pričakovanja, predsodki in vse to predstavlja filter že na nivoju 

zaznavne situacije, ki pa nikoli ni povsem natančna, saj je naš nevronski sistem proaktiven.  
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Slika 5: Cikel ORJI – intrapsihični procesi v učitelju od zaznave situacije do ravnanja (Schein, 

1998, v Javornik Krečič, 2008, str. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Zunanji dejavniki profesionalnega razvoja 

K zunanjim dejavnikom profesionalnega razvoja uvrščamo oblike formalnega izobraževanja, 

pripravništvo, strokovni izpit, stalno strokovno izpopolnjevanje, mentorstvo in branje strokovne 

literature. V nadaljevanju jih bomo podrobneje opisali.  

 

Začetno izobraževanje in obdobje uvajanja 

Spremembe položaja vloge, izobraževanja in usposabljanja (npr. spremenjene vrednote, 

globalizacija življenja in gospodarstva, organizacija dela, nova informacijska in komunikacijska 

tehnologija) vplivajo na strokovne naloge in vloge učiteljskega poklica ter terjajo obsežnejše 

reforme na področju vzgoje in izobraževanja in usposabljanja ter na področju izobraževanja 

učiteljev (Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2001). Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju 

navaja, da je pri izobraževanju učiteljev treba zagotavljati oporo profesionalnemu razvoju, in sicer 

v vseh obdobjih poklicne poti (Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2001).  
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V literaturi zasledimo različne klasifikacije modelov izobraževanja učiteljev. Zeichner (1986, v 

Javornik Krečič, 2008) je oblikoval štiri modele: behavioristični (vedenjski) model, tradicionalni 

model (vajeništvo), personalistični model in kognitivno-konstruktivistični model. Elliot (1991, v 

Javornik Krečič, 2008) opredeljuje tri modele, ki so tesno povezani s paradigmami pedagoškega 

raziskovanja – rezultati pedagoškega raziskovanja namreč pomenijo smernice za izobraževanje 

učiteljev: model »tehnične racionalnosti« ali platonsko-racionalistični model, model »tržne 

usmerjenosti« in model »praktične znanosti«. Wallace (1991, v Javornik Krečič, 2008) našteva 

predtehnokratski (vajeniški, mojstrski) model, tehnokratski model ali model uporabne znanosti in 

posttehnokratski (reflektivni) model.  

 

Calderhead (Bell, 1993, v Javornik Krečič, 2008) opozarja, da je težko govoriti o popolni 

homogenosti omenjenih modelov. B. Marentič Požarnik (1987) opozarja na smiselnost 

povezovanja in iskanja skupnega v različnih modelih ter njihovo sintetiziranje, saj so se vsi modeli, 

ki so bili enostransko usmerjeni (v znanje, v praktično ravnanje ali osebnostno-čustveni razvoj), 

pokazali v praksi kot neuspešni.  

 

M. Valenčič Zuljan (1999) meni, da lahko zasledimo različne kvalifikacije modelov poklicnega 

izobraževanja, ki različno opredeljujejo odnos med teorijo in pedagoško prakso in so tesno 

povezani s paradigmami pedagoškega raziskovanja. Po mnenju avtorice rezultati pedagoškega 

raziskovanja pomenijo smernice za usposabljanje učiteljev. 

 

Strokovni izpit pomeni podelitev končne licence za opravljanje poklica (Valenčič Zuljan idr., 

2006). Reynolds (1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006) ob pregledu številnih raziskav o 

kompetentnem začetnem poučevanju izpostavlja, da pomeni strokovni izpit hkrati zaščito javnosti 

pred škodo, ki bi jo lahko povzročil pomanjkljivo usposobljen učitelj. Učitelj, ki ni usposobljen za 

učinkovito načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pouka, svoje učence izpostavlja tveganju učne 

neuspešnosti. 

 

Stalno strokovno izpopolnjevanje 

Stalno strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev je potrebno, če želimo zagotoviti kakovostno 

vzgojno-izobraževalno dejavnost. Potreba po strokovnem izobraževanju se pojavlja ob 

vsakokratnem stiku s prakso in novimi izkušnjami, dejavnostmi in značilnostmi otrok. Tako je 

stalno strokovno izpopolnjevanje sestavni del izobraževanja pedagoških delavcev (Hmelak in 

Lepičnik Vodopivec, 2013). Stalno strokovno izpopolnjevanje je predpisano v Sloveniji s 

Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (2004). 

 

Učitelj mora biti sposoben odziva na nastajajoče spremembe v družbi znanja in v njej aktivno 

sodelovati. Vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj učitelja postajata pomembni nalogi, ki 

vključujeta izobraževanje, usposabljanje in posodabljanje znanja na vseh področjih (Slana, 2007, 
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v Ivanuš Grmek in Ivajnšič, 2009). Stalno strokovno izpopolnjevanje pomeni obliko 

vseživljenjskega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki poleg študijskih 

programov za pridobitev izobrazbe zagotavlja možnost za obnavljanje, poglabljanje znanja ter 

seznanjanje z vsemi novosti iz stroke ali pa za pridobitev licence. Osnovni cilj stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja sta profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast učiteljev 

(Devjak in Polak, 2007, v Ivanuš Grmek in Ivajnšič, 2009). Anderson (1991, v Javornik Krečič, 

2008) opozarja, da ima stalno strokovno izpopolnjevanje pri učiteljevem spreminjanju veliko 

vlogo. Avtor poudarja, da bo izpopolnjevanje učinkovito le, kadar bo izhajalo in zadovoljevalo 

potrebe, ki so jih zaznali učitelji sami; kadar bo povezano s tistim, kar učitelji že vedo in delajo; 

kadar bo vključevalo različne dejavnosti in omogočalo različne izkušnje; kadar bo omogočalo 

aktivno vključevanje učiteljev in ne samo poslušanje strokovnjakov; opogumljalo učitelje, da 

uporabijo tisto, kar so se naučili, in vzpodbujalo proces poskusi-ovrednoti-spremeni-še poskušaj.  

 

Vseživljenjsko učenje pedagoških delavcev je eden temeljev profesionalnega razvoja. Za 

opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji profesionalni poti, pedagoški delavci ne 

morejo pridobiti vsega znanja v času študija in pripravništva, ampak se morajo v svoji 

profesionalni karieri ves čas izpopolnjevati. Nadaljnje izobraževanje je pot, ki pedagoškim 

delavcem omogoča, da svoje potenciale razvijejo do stopnje eksperta (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Spodbujanje profesionalnega razvoja pedagoških delavcev (Elliott, 1993, v Day, 1999, v Valenčič 

idr., 2011) naj bi bilo usmerjeno v samoevalvacijo posameznika, oblikovanje razmišljujočega 

praktika, v razvoj posameznikovih posebnosti, da ovrednoti odločitve in aktivnosti, ter zavestni 

premislek in sprejemanje izzivov, ki jih prinašajo izkušnje in intuicija. 

 

Mentorstvo  

Po zaključitvi dodiplomskega izobraževanja začne učitelj delovati v poklicu, učenje iz izkušenj 

postane zelo pomemben način njegovega nadaljnjega profesionalnega razvoja. Izkušnje same po 

sebi še ne pomenijo strokovne rasti. Kot omenja Ralph Waldo Emerson (Lipton in Wellman, 2001, 

v Valenčič Zuljan idr., 2007), se ne učimo iz izkušenj, temveč iz razmišljanja o svojih izkušnjah. 

Izkušnje tako postanejo vir učenja, ko jih učitelj čuti kot izziv, ko jih želi in zmore analizirati ter 

dobljena spoznanja kritično preizkusiti pri svojem delu. 

 

Po Janku in Meyerju (2006, v Valenčič Zuljan, 2011) so izkušnje zaznave in doživetja predelani v 

procesu pomoči. Na podlagi te predelave se pri posamezniku utrdijo novi vzorci razumevanja in 

ravnanja, ki se izrazijo v stališčih posameznika. Pri izkustvenem učenju je poudarjen pomen 

integracije žive izkušnje z razmišljanjem in posploševanjem ter povezovanjem spoznavnega 

področja s čustvenim in socialnim področjem pri učenju.  

 

Učitelji praktiki so mentorji študentom v času praktičnega usposabljanja. S svojo vlogo vplivajo 

na razvoj bodočih učiteljev in so ob njih na vseh stopnjah njihovega učenja (Javornik Krečič, 

2008). Mentor je postavljen v vlogo eksperta, ki pozna rešitev, in njegova naloga je naučiti 
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pripravnika pravilnega izvajanja strokovnih nalog (Valenčič Zuljan idr., 2006). Mentorstvo ima v 

našem pedagoškem prostoru že zelo dolgo tradicijo. Mentor je tako oseba, ki spodbuja, daje 

naloge, postavlja svojega varovanca pred izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, 

hkrati pa mu pomaga, olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in posledicami 

neizkušenosti (Valenčič Zuljan idr., 2007).  

 

Branje strokovne literature 

Za profesionalni razvoj vzgojitelji skrbijo tudi z branjem strokovne literature. Branje omogoča 

razumeti učitelju njegovo izkušnjo, jo poimenovati na raznovrstne načine ter izkuščiti bistvene in 

skupne aspekte dogodkov in procesov. Brookfield (1995, v Rupnik Vec, 2006) navaja, da branje 

strokovne literature podpira kritično refleksijo učitelja. Tako navaja pet načinov: 

1. Branje omogoča, da »poimenujemo« svojo prakso. 

Branje tako pomaga učitelju osmišljati izkušnje, da te postanejo razumljivejše.  

2. Teorija prekinja krog »domačnosti«. 

Branje literature spodbudi učitelja k razkrivanju drugih poti delovanja. S prebiranjem idej, 

dejavnosti in teorije izstopa iz svoje prakse.  

3. Teorija nadomešča odsotne kolege. 

Literatura lahko služi kot alternativni vir stališč, kadar učitelji nimajo možnosti 

sodelovanja v kolegialnih razpravah.  

4. Teorija preprečuje skupinsko razmišljanje in izboljšuje komunikacijo s kolegi.  

Skupinsko razmišljanje je nekritično sprejemanje določenih formalnih prepričanj in 

neformalno oblikovanih norm. Oblikujejo se ista prepričanja o ciljih in strategijah in niso 

na voljo kritični analizi. 

5. Teorija umešča dejavnost učitelja v socialni kontekst.  

Branje strokovne literature učitelju razkriva vpogled v lastno vpetost v raznovrstne sisteme 

misli. 

 

7.3 Vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb kot dejavnik njegovega profesionalnega razvoja  

Spremembe položaja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja (spremenjene vrednote, globalizacija 

življenja in gospodarstva, organizacija dela …) vplivajo na strokovne naloge in vloge učiteljskega 

poklica (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). 

Uvajanje sprememb ima za posameznike in organizacijo veliko prednost, saj spodbuja 

sodelovanje, ciljno načrtovanje, raziskovanje lastne prakse in s tem v procesu pospešuje 

posameznikov osebni in strokovni razvoj (Pušnik, 2003). V današnjem hitro spreminjajočem se 

svetu je vloga učitelja še zahtevnejša, pričakovanja so višja, sposobnost stalnega diagnosticiranja 

in inoviranja lastne pedagoške prakse tako postane ena izmed temeljnih učiteljevih kompetenc. 

Vse to zahteva nenehno učenje in profesionalni razvoj tako učitelja kot celotne šole. Pomembno 

je, da posameznik sam čuti potrebo po inovaciji. Usposobljenost in pripravljenost učiteljev za 

raziskovanje pomembno prispeva k učiteljevi usposobljenosti in pripravljenosti za vpeljevanje 

sprememb (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). 
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Aktivno vlogo vzgojitelja izpostavi tudi M. Valenčič Zuljan (2012), ki navaja, da se je pomembno 

zavedati, da ni profesionalnega razvoja brez posameznikovega aktivnega delovanja, da je v tem 

procesu pomembna refleksija, da pomeni profesionalni razvoj prepletenost posameznikovih 

spretnosti in pojmovanja, da gre za življenjski proces učenja ter da sta profesionalni razvoj tako 

posameznika kot institucije med seboj povezana.  

Učiteljev profesionalizem določajo tudi spremembe v okolju, ki na neposreden ali posreden način 

določajo učiteljevo vlogo. Omenja se profesionalna odgovornost, ki jo MacBeath (2006, v Erčulj) 

imenuje »profesionalna dolžnost, da spremljaš spremembe v svetu, se pogovarjaš o njih in 

spreminjaš svojo vlogo«. 

Tako se od vzgojiteljev dandanes pričakuje visoko kakovostno ravnanje in številne kompetence. 

Peeters in Vandenbroeck (2011, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) poudarjata, da so za 

profesionalno ravnanje sodobnega vzgojitelja potrebne različne širše kompetence, kot so: 

prizadevanje za spremembe, odprta komunikacija in omogočanje vzajemnega dialoga. Tudi M. 

Valenčič Zuljan in J. Kalin (2007) izpostavita kot eno izmed temeljnih učiteljevih poklicnih 

kompetenc prav sposobnost odzivanja na spremembe in spreminjanje lastne pedagoške prakse.  

 

Tako je za današnji čas, v katerem se odvijajo nenehne spremembe, izjemnega pomena, da je 

vzgojitelj pripravljen na spremembe in vpeljevanje teh v svoje delo. Vzgojitelj, ki čuti potrebo po 

inovacijah, se tudi zaveda, da z uvajanjem sprememb izboljšuje svojo prakso in hkrati skrbi za 

svoj profesionalni razvoj. 

8 RAVNATELJ IN VZGOJITELJEVO VPELJEVANJE SPREMEMB 

Če želimo dosegati uspehe, je treba delati prave stvari ob pravem času – to nam uspe, če nenehno 

inoviramo, saj vrtec brez inovacij ne more uresničevati ciljev in posledično preživeti (Zmaga 

Glogovec, 1995). 

 

Troha (1992) omenja, da mora imeti vzgojno-izobraževalna institucija, ki uvaja novosti:  

- klimo, ki potrjuje, da je vpeljevanje novosti strokovno potrebno in družbeno zaželeno; 

- motivacijske mehanizme, ki spodbujajo stalno inoviranje (stalno izobraževanje, 

zagotavljanje napredovanj znotraj poklica, prenašanje izkušenj na druge …); 

- manjšo togost učnih in drugih načrtov za izvajanje vzgoje in izobraževanja. Spodbujanje 

učiteljeve ustvarjalnosti; 

- ustvarjanje poti, prek katerih bi lahko inovacije prišle v strokovno javnost. 

 

  



34 

 

Vpeljevanje sprememb poteka na različnih nivojih. Za uspešno vpeljavo sprememb potrebujemo 

ustrezno usklajevanje vseh vpletenih, torej med njenimi snovalci in njihovimi cilji in med željami 

in potrebami uvajalcev sprememb (Coffey, 2006). 

Potrebno je: 

- vpeljevanje sprememb na kolektivnih in individualnih točkah. Te točke je treba enačiti in 

razumeti z različnih perspektiv; 

- ko se vpeljuje spremembe od »zgoraj navzdol«, je nujno upoštevanje čustev tistih, ki 

spremembe vpeljujejo pri svojem delu; 

- profesionalna identiteta je v nenehnem spreminjanju in razvoju; 

- vpeljevanje sprememb zahteva kritično refleksijo osebnih prepričanj uvajalcev (saj so 

pomemben del profesionalne identitete); 

- možen je pojav strahu pred spremembami – ta strah je naravna reakcija in ga je moč 

obvladovati. 

 

Nekaj strategij, ki uspešno podpirajo vpeljevanje sprememb: 

- spodbujanje kritične refleksije in oblikovanja portfolia (spodbujanje nove paradigme 

razmišljanja o znanju, učenju in delu z varovanci); 

- kritično prijateljstvo (strokovni delavec si ga izbere sam, osebi mora zaupati in ta mora biti 

zmožna empatičnosti ter podajanja poštene in odkrite povratne informacije – gre za 

podporo drugega v procesu učenja); 

- delo z odpori – strahovi pred neznanim, želja po ohranitvi znanega, udobnega …   Potrebno 

je delo z njimi, razumevanje in reševanje (Coffey, 2006). 

 

Do vpeljevanja sprememb in inovacij pride, ko se začuti potreba po spreminjanju obstoječe prakse, 

ko vznikne nezadovoljstvo z obstoječo situacijo – ta je na pedagoškem področju lahko didaktična 

znotraj skupine/razreda, na šolskem/vrtčevskem nivoju ali na družbenem nivoju. Inovacije so 

obravnavane kot norme za napredek in jih strokovni delavec izpelje na pobudo neke tretje osebe. 

Za njihovo uspešno vpeljevanje potrebujemo: kompetentne uresničevalce zamisli in enakopravno 

vključene strokovne delavce v proces inoviranja in akcijskega raziskovanja (Valenčič Zuljan in 

Kalin, 2007). 

 

Ko spodbudimo učitelje k vpeljevanju sprememb, jih spodbudimo k učenju, saj spreminjajo stare 

vzorce in razvijajo nove kompetence. Razvojno-vodstveni timi lahko odigrajo ključno vlogo pri 

pritegovanju kolektiva k vpeljevanju sprememb. Poleg razvojno-vodstvenega tima in ravnatelja je 

nujno aktivno zavzemanje vseh članov kolektiva. Potrebno je vzporedno izgrajevanje učeče se 

skupnosti – stremeti je treba k skupnim ciljem in prepričanjem, do katerih ta skupnost/kolektiv 

pride v soglasju in z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem. Vpeljevanju sprememb, ki ne 

vodijo v dolgoročno izboljšanje kakovosti šole/vrtca, se je treba izogibati, da se v strokovnih 

delavcih ne budi zavest, da so spremembe v vzgoji in izobraževanju obsojene na propad 

(Schollaert, 2006). 
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9 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA 

Živimo v času sprememb, ki so neizbežne. Spremembe so postale stalnice vzgojiteljevega poklica 

in treba jih je vpeljevati smiselno in s kritičnim premislekom. Na vzgojiteljevo vpeljevanje 

sprememb pomembno vplivajo različni dejavniki, ki bi jih lahko delili na notranje in zunanje: 

posameznikova stališča in predhodne izkušnje z inoviranjem, podpora s strani kolektiva in 

vodstva, način posredovanja inovacije, modeli inoviranja itn. 

V okviru magistrskega dela bom skušala ugotoviti, kakšna stališča in izkušnje glede inoviranja 

lastne pedagoške prakse v vrtcih imajo vzgojitelji. Poleg stališč vzgojiteljev bom ugotavljala tudi 

stališča ravnateljev glede inoviranja med vzgojitelji.  

 

9.1 Raziskovalna vprašanja 

V empiričnem delu bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja v dveh sklopih: 

- stališča in izkušnje vzgojiteljev glede inoviranja lastne pedagoške prakse v vrtcih, 

- stališča in izkušnje vodstev vrtca (ravnateljev, vodje enot) glede inoviranja pedagoške 

prakse vzgojiteljev v vrtcih in lastne vloge v procesu vzgojiteljevega inoviranja. 

 

Mnenje vzgojiteljev o inoviranju lastne pedagoške prakse 

1. Kakšno je mnenje vzgojiteljev glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne pedagoške 

prakse v vrtcih? 

2. Kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje 

sprememb v lastno pedagoško prakso? 

3. V kolikšni meri se vzgojitelji odločajo za vpeljevanje novosti in po katerem modelu jih 

vpeljujejo? 

4. Ali se pri vzgojiteljih z različnimi leti delovne dobe, z različnim nazivom, izobrazbo, 

zadovoljstvom v poklicu pojavljajo statistično pomembne razlike v odgovorih na zgornja 

vprašanja? 

5. Ali stopnja profesionalnega razvoja po mnenju vzgojiteljev vpliva na naklonjenost 

vzgojiteljev do inoviranja? 

6. Kako vzgojitelji presojajo ravnateljevo vlogo v procesu vzgojiteljevega inoviranja? 

 

Mnenje vodstev vrtca (ravnatelji, vodje enot) o vzgojiteljevem inoviranju pedagoške prakse 

7. Kakšno je mnenje ravnateljev glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v 

vrtcih?  

8. Kateri dejavniki po presoji ravnateljev vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje 

sprememb v lastno pedagoško prakso? 

9. Ali stopnja profesionalnega razvoja vzgojitelja po mnenju ravnateljev vpliva na 

naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja. Kako ravnatelji razumejo lastno vlogo v procesu 

vzgojiteljevega inoviranja? 
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Primerjava mnenj ravnateljev in vzgojiteljev  

10. Ali se ravnatelji in vzgojitelji statistično pomembno razlikujejo v oceni potrebnosti in 

pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih? 

11. Ali se ravnatelji in vzgojitelji statistično pomembno razlikujejo v oceni dejavnikov, ki 

vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško prakso? 

12. Ali se vzgojitelji in ravnatelji razlikujejo v presoji ravnateljeve vloge v procesu 

vzgojiteljevega inoviranja? 

 

9.2 Raziskovalna metoda 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

 

9.3 Opis vzorca 

Vzorec je neslučajnostni in namenski. V raziskavi je sodelovalo 159 vzgojiteljev in vodstvenih 

delavcev (ravnatelji in vodje enot), od tega 100 vzgojiteljev in 57 vodstvenih delavcev. V 

intervjuju sta sodelovali ena vzgojiteljica in ena ravnateljica. Sodelujoči se razlikujejo po spolu, 

starosti, nazivu, delovni dobi, stopnji izobrazbe.  

 

Anketiranci so bili povprečno stari 40,11 let. 

 

Vzgojitelji 

 

Graf 1: Socialno-demografska struktura vzgojiteljev 
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Med vsemi anketiranimi vzgojitelji je bilo največ žensk, in sicer kar 95 (95 %). Pet (5 %) 

anketirancev je moškega spola. V nadaljevanju bomo uporabljali izraz vzgojitelj, v moški spolni 

slovnični obliki, kot nevtralni slovnični spol za moške in ženske. 

 

Na vprašalnik so odgovarjali vzgojitelji z različno delovno dobo v vrtcu. Največ vzgojiteljev ima 

od 7 do 18 let delovne dobe v vrtcu (31 %), sledijo vzgojitelji z delovno dobo od 31 do 40 let (24 

%). Najmanj vzgojiteljev, vključenih v vzorec, ima delovno dobo od 1 do 3 let (12 %).   

Pri določitvi intervalov za leta delovne dobe v vrtcu smo se opirali na razdelitev delovne dobe po 

Hubermanovi lestvici (1992, v Valenčič Zuljan, 1993).  

 

Več kot polovica anketiranih ravnateljev (63 %) ima visoko šolo, sledi srednješolska izobrazba 

(28 %). Najmanj vzgojiteljev ima magisterij (5 %). 4 % anketiranih je navedlo odgovor »drugo«, 

a katera izobrazba je to, niso napisali. Izobrazbe doktor znanosti nima nihče izmed anketiranih. 

 

Za naziv so vzgojitelji v večini navedli, da so vzgojitelji svetovalci (54 %). Nekaj jih ima naziv 

vzgojitelj mentor (24 %) nekaj pa jih je brez naziva (19 %). Naziv vzgojitelj svetnik ima le 4 % 

anketiranih vzgojiteljev.  

 

Vodstveni delavci 

 

Graf 2: Socialno-demografska struktura vodstvenih delavcev 

 

Vsi anketirani vodstveni delavci so bili ženskega spola. 
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Na vprašalnik so odgovarjali vodstveni delavci z različno delovno dobo v vrtcu. Največ vodstvenih 

delavcev ima od 31 do 40 let delovne dobe v vrtcu (42 %), sledijo vodstveni delavci z delovno 

dobo od 7 do 18 let (30 %).  

 

Več kot polovica anketiranih ravnateljev (65 %) ima dokončano visoko šolo, sledi magisterij (16 

%). Nihče izmed anketiranih nima dokončanega doktorata. Nekaj vodstvenih delavcev (11 %)  je 

pri stopnji izobrazbe izbralo možnost »drugo«. Pod možnost »drugo« so navedli šolo za ravnatelje, 

šolo vodenja in univerzitetno stopnjo izobrazbe.  

Za naziv so vodstveni delavci večinoma navedli, da so vzgojitelji svetovalci (61 %). Nekaj jih ima 

naziv vzgojitelj svetnik (21 %) in malo manj vzgojitelj mentor (16 %). 2 % anketirancev naziva še 

nima.  

 

9.4 Merski instrument 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje (priloga 1) je sestavljen iz uvodnega dela, kjer je predstavljen 

namen anketiranja, in iz vprašanj, s pomočjo katerih sem pridobila osnovne podatke o 

posameznem anketirancu in njegovem pedagoškem delu (spol, leta, delovna doba, stopnja 

izobrazbe, naziv). V drugem delu anketiranec odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na stališča in 

izkušnje vzgojiteljev glede inoviranja lastne pedagoške prakse v vrtcih. Anketiranci so s pomočjo 

deskriptivne ocenjevalne lestvice (1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen niti 

nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen) ocenili zadovoljstvo z izbiro svojega poklica. 

V nadaljevanju so anketiranci s pomočjo deskriptivne ocenjevalne lestvice (sploh se ne strinjam, 

se ne strinjam, se ne morem odločiti, se strinjam, se popolnoma strinjam) izbrali pomembnost 

trditev o vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v vrtcih. V tem sklopu sem z dovoljenjem vodje 

projekta Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega 

učenja učiteljev (Valenčič Zuljan, 2010) vzela 12 trditev, uporabljenih v instrumentariju 

omenjenega projekta. S pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice (ne vpliva, malo vpliva, 

srednje vpliva, precej vpliva, zelo vpliva) so ocenjevali 12 dejavnikov, ki lahko vplivajo na 

vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb in uspešnost vpeljevanja spremembe v 

pedagoško prakso. Sledi zaprto in odprto vprašanje glede vpeljevanja sprememb. Nato sledi zaprto 

vprašanje o pripravljenosti k vpeljevanju sprememb. V nadaljevanju anketirani ocenjuje 

posamezne trditve glede načina vpeljevanja sprememb z drži oz. ne drži. Sledi sklop zaprtega 

vprašanja. V zadnjem sklopu so anketiranci s pomočjo deskriptivne ocenjevalne lestvice (sploh ni 

pomembno, ni pomembno, srednje pomembno, precej pomembno, zelo pomembno) ocenili 

pomembnost ravnateljeve vloge v procesu vzgojiteljevega inoviranja. Za konec so odgovorili še 

na zaprto vprašanje o potrebnosti kakovostnejšega vpeljevanja sprememb. 

 

Anketni vprašalnik za vodstvene delavce (priloga 2) je sestavljen iz uvodnega dela, kjer je 

predstavljen namen anketiranja, in iz vprašanj, s pomočjo katerih sem pridobila osnovne podatke 

o posameznem anketirancu in njegovem pedagoškem delu (spol, leta, delovna doba, stopnja 

izobrazbe, naziv). V drugem delu anketiranec odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na stališča in 
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izkušnje vodstev vrtca glede inoviranja pedagoške prakse vzgojiteljev v vrtcih. Anketiranci so s 

pomočjo deskriptivne ocenjevalne lestvice (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, se ne morem 

odločiti, se strinjam, se popolnoma strinjam) izbrali pomembnost trditev glede vzgojiteljevega 

vpeljevanja sprememb v vrtcih. V tem sklopu sem z dovoljenjem vodje projekta Spodbujanje 

kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev 

(Valenčič Zuljan, 2010) vzela 12 trditev, uporabljenih v instrumentariju omenjenega projekta. V 

nadaljevanju so anketirani s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice (ne vpliva, malo vpliva, 

srednje vpliva, precej vpliva, zelo vpliva) ocenjevali 12 dejavnikov, ki lahko vplivajo na 

vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb in uspešnost vpeljevanja spremembe v 

pedagoško prakso. Sledi zaprto vprašanje glede povezanosti stopnje profesionalnega razvoja in 

vzgojiteljevega inoviranja. V zadnjem sklopu so anketiranci s pomočjo deskriptivne ocenjevalne 

lestvice (sploh se ne strinjam, se ne strinjam, se strinjam, zelo se strinjam, se popolnoma strinjam) 

ocenili pomembnost vodstvene vloge v procesu vzgojiteljevega inoviranja. Za konec so odgovorili 

še na zaprto vprašanje o potrebnosti kakovostnejšega vpeljevanja sprememb. 

 

Polstrukturirana intervjuja za vzgojitelja in ravnatelja sem oblikovala na podlagi teoretične analize 

strokovne literature. Intervjuja se osredotočata na stališča in izkušnje vzgojitelja in ravnatelja glede 

inoviranja pedagoške prakse. Sprva sem podala uvodno razlago problematike in namen 

raziskovanja ter tako vzpostavila medsebojno zaupanje. Na začetku je intervjuvanec navedel 

podatek o delovnih izkušnjah v vrtcu. Intervjuvanca sem vprašala o mnenju glede potrebnosti 

inoviranja, dejavnikov, ki vplivajo na vpeljevanje sprememb, pogostosti inoviranja in o mnenju 

vzgojitelja o vlogi ravnatelja vrtca pri uvajanju novosti oz. mnenju ravnatelja o lastni vlogi pri 

uvajanju novosti. Intervju je polstrukturiran, zato sem posamezna vprašanja prilagodila 

sogovorniku oz. njegovemu predhodnemu odgovoru. Kadar se mi je zdelo potrebno, sem postavila 

tudi podvprašanja. Intervju sem zvočno posnela z diktafonom in pozneje naredila transkripcijo 

(priloga 3 in priloga 4). 

 

9.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

Podatke sem zbirala od junija 2018 do avgusta 2018 v vrtcih po celi Sloveniji. Od poslanih 170 

vprašalnikov sem jih nazaj prejela 157 (92,35 %).  

 

Podatke sem statistično obdelala v skladu z namenom raziskave s pomočjo statističnega 

programskega paketa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) in programom Microsoft 

Office Excel. Za analizo pridobljenih rezultatov sem uporabila naslednje statistične postopke: 

frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, t-test, Levenova statistika, neparametrični test Mann-

Whitney U in Kruskal-Wallisov test. Dobljeni rezultati so predstavljeni v preglednicah. 

 

Izvedla sem tudi dva intervjuja, in sicer v septembru 2018. Pri intervjuju je bil kriterij za izbiro 

ravnatelja in vzgojitelja, da imata vsaj 5 let izkušenj na tem delovnem mestu. Intervjuji so bili 

zvočno snemani z diktafonom. Pridobljene podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo, 
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tako da sem določila enote kodiranja, nato kodirala dele besedila in določila kategorije, na podlagi 

katerih sem primerjala pridobljene odgovore.  

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Rezultate sem predstavila in interpretirala glede na postavljena raziskovalna vprašanja.  

 

10.1 Mnenje glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne pedagoške prakse v vrtcih 

10.1.1 Mnenje vzgojiteljev glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne pedagoške prakse 

v vrtcih 

Dandanes smo priča nenehnemu spreminjanju, kar se odraža na vseh področjih. Nenehne novosti 

so prisotne tudi v vzgoji in izobraževanju. V vrtcu so vzgojitelji tiste osebe, ki jih vpeljujejo v 

svoje pedagoško delo. Kot poudarja M. Valenčič Zuljan (1996), je učiteljevo inoviranje lastne 

pedagoške prakse kompleksen proces, pri katerem je zelo pomemben učiteljev osebni odnos do 

inovacije, vsebina inovacije in šolska klima, ki lahko inoviranje spodbuja ali pa zavira.  

 

V raziskavi nas je zanimalo mnenje vzgojiteljev glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne 

pedagoške prakse. V vprašalniku so ocenjevali petnajst trditev, ki se nanašajo na inoviranje. 

 

Preglednica 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj vzgojiteljev glede potreb in pomena 

inoviranja lastne pedagoške prakse.  

Trditve  f  f % 

Za vzgojitelja je najbolj 

koristno, da dobi čim bolj 

izdelana konkretna navodila za 

delo. 

Sploh se ne strinjam. 12 12,0 % 

Se ne strinjam. 56 45,0 % 

Se ne morem odločiti . 26 15,0 %  

Se strinjam. 3 23,0 % 

Se popolnoma strinjam. 5 5,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Za kakovostno pedagoško delo 

je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, 

poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

Sploh se ne strinjam. 19 19,0 % 

Se ne strinjam. 44 44,0 % 

Se ne morem odločiti. 15 15,0 % 

Se strinjam. 21 21,0 % 

Se popolnoma strinjam. 1 1,0 %  

Skupaj 100 100,0 % 

Dodatno izobraževanje je za 

vzgojitelje nujno zlo. 

Sploh se ne strinjam. 32 32,0 % 

Se ne strinjam. 26 26,0 % 

Se ne morem odločiti. 5 5,0 % 

Se strinjam. 23 23,0 % 

Se popolnoma strinjam. 14 14,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Sploh se ne strinjam. 1 1,0 % 

Se ne strinjam. 30 30,0 % 
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Večina vzgojiteljev je 

motivirana za opravljanje 

dodatnih nalog. 

Se ne morem odločiti. 15 15,0 % 

Se strinjam. 47 47,0 % 

Se popolnoma strinjam. 7 7,0 % 

Skupaj  100 100,0 % 

Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 3 3,0 % 

Se ne morem odločiti. 0 0,0 % 

Se strinjam. 55 55,0 % 

Se popolnoma strinjam. 42 42,0 % 

Skupaj  100 100,0 % 

Z inoviranjem naj se ukvarjajo 

mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj. 

Sploh se ne strinjam. 48 48,0 % 

Se ne strinjam. 48 48,0 % 

Se ne morem odločiti. 3 3,0 % 

Se strinjam. 1 1,0 % 

Se popolnoma strinjam. 0 0,0 % 

Skupaj  100  100,0 % 

Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu objavljati v 

pedagoških revijah. 

Sploh se ne strinjam. 1 1,0 % 

Se ne strinjam. 9 9,0 % 

Se ne morem odločiti. 29 29,0 % 

Se strinjam. 50 50,0 % 

Se popolnoma strinjam. 11 11,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu predstavljati na 

različnih posvetih. 

 

 

Sploh se ne strinjam. 1 1,0 % 

Se ne strinjam. 7 7,0 %  

Se ne morem odločiti. 19 19,0 % 

Se strinjam. 59 59,0 % 

Se popolnoma strinjam. 14 14,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, načrtovanje 

inovacij je stvar raziskovalcev. 

Sploh se ne strinjam. 16 16,0 %  

Se ne strinjam. 55 55,0 % 

Se ne morem odločiti. 16 16,0 % 

Se strinjam. 13 13,0 % 

Se popolnoma strinjam. 0 0,0 % 

Skupaj  100 100,0 % 

Uvajanje inovacij moti ustaljen 

vzgojiteljev delovni ritem. 

Sploh se ne strinjam. 23 23,0 % 

Se ne strinjam. 51 51,0 %  

Se ne morem odločiti. 14 14,0 % 

Se strinjam. 8 8,0 % 

Se popolnoma strinjam. 4 4,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Dandanes zahteva pedagoško 

delo od vzgojitelja toliko 

energije (motiviranje otrok, 

discipliniranje ipd.), da je 

Sploh se ne strinjam. 12 12,0 % 

Se ne strinjam. 54 54,0 % 

Se ne morem odločiti. 18 18,0 % 

Se strinjam. 15 15,0 % 



42 

 

inovativno delo vzgojitelju le v 

dodatno breme. 

Se popolnoma strinjam. 1 1,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Vzgojitelj naj se drži 

preizkušenih načinov dela, s 

katerimi je uspešen. 

Sploh se ne strinjam. 24 24,0 % 

Se ne strinjam. 45 45,0 % 

Se ne morem odločiti. 12 12,0 % 

Se strinjam. 19 19, 0% 

Se popolnoma strinjam. 0 0,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Če vzgojitelj vsako leto ne 

preizkusi kakšne novosti, 

postane delo monotono in 

dolgočasno. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 19 19,0 % 

Se ne morem odločiti. 11 11,0 % 

Se strinjam. 52 52,0 % 

Se popolnoma strinjam. 18 18,0 % 

Skupaj 100  100,0 % 

Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju 

vzgojiteljevega poklica. 

Sploh se ne strinjam. 3 3,0 % 

Se ne strinjam. 5 5,0 % 

Se ne morem odločiti. 15 15,0 % 

Se strinjam. 58 58,0 % 

Se popolnoma strinjam. 19 19,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Vzgojitelj, ki ne evalvira 

lastnega dela in ne vnaša 

novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

 

Sploh se ne strinjam. 1 1,0 % 

Se ne strinjam. 5 5,0 % 

Se ne morem odločiti. 11 11,0 % 

Se strinjam. 49 49,0 % 

Se popolnoma strinjam. 33 33,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

 

Rezultati prikazujejo, da se večina vzgojiteljev sploh ne strinja oz. ne strinja s trditvijo (63,0 %), 

da je za vzgojitelja najbolj koristno, da dobi čim bolj izdelana konkretna navodila za delo. S 

trditvijo se strinja oz. popolnoma strinja le slaba četrtina anketiranih vzgojiteljev (22,0 %). 

Avtorica L. Katz (1972, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) v svojem modelu 

profesionalnega razvoja omenja, da je glavna skrb vzgojiteljev v tej fazi, kako preživeti vodenje 

skupine, zato potrebujejo podporo, razumevanje, spodbudo in med drugimi tudi jasne smernice.  

Večina vzgojiteljev (57,0 %) se ne strinja s trditvijo »Za kakovostno pedagoško delo je 

pomembno predvsem, da je vzgojitelj dober praktik, poznavanje teorije je drugotnega 

pomena«. Slaba četrtina (23,0 %) pa se s trditvijo strinja. Poleg prakse, ki je dragocen vir znanja, 

postavljajo vzgojitelji v ospredje tudi teoretično znanje. Vzgojitelji se ne strinjajo oz. se sploh ne 

strinjajo (58,0 %), da je dodatno izobraževanje za vzgojitelje nujno zlo. Rezultati se ujemajo z 

raziskavo avtoric Štemberger in Vesel (2016), ki sta ugotovili, da je med vzgojitelji izrazito 

pričakovanje po nadaljnjem izpopolnjevanju. Poleg zainteresiranosti za dodatno izobraževanje se 

v naši raziskavi večina vzgojiteljev (47,0 %) strinja, da so vzgojitelji motivirani za dodatne 

naloge. Hitre spremembe današnjega časa postavljajo poklic vzgojitelja pred različne izzive. 
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Potrebne so nenehne prilagoditve spremembam in s tem se strinjajo skoraj vsi anketirani 

vzgojitelji, ki se popolnoma strinjajo oz. se strinjajo, da vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje (97,0 %). Rezultati vzgojiteljev glede mnenja o nenehnem 

vzgojnem proučevanju in izboljševanju se posledično povezujejo tudi z rezultati o njihovem 

mnenju glede inoviranja. Večina anketiranih vzgojiteljev (96,0 %) se ne strinja s tem, da se morajo 

z inoviranjem ukvarjati le mlajši vzgojitelji, kar nam pove, da se večina vzgojiteljev zaveda, da 

je inoviranje neizbežno in je tako skrb vseh zaposlenih, tako mlajših kot tudi tistih, ki v vrtcu delajo 

že dlje časa. V današnjem času so spremembe neizbežne in tako del vzgojiteljevega poklica ne 

glede na to, ali je vzgojitelj začetnik ali ekspert. S tem, da morajo vzgojitelji svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela objavljati v pedagoških revijah, se strinja oz. se popolnoma strinja več 

kot polovica anketiranih vzgojiteljev (66,0 %). Prav tako se jih večina (73,0 %) strinja s trditvijo, 

da bi morali vzgojitelji svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela v vrtcu predstavljati na 

različnih posvetih. T. Vonta (2005) poudarja, da se profesionalni razvoj najuspešneje uresničuje 

prav s tem, ko se vzgojitelji učijo drug od drugega, si delijo znanje, izkušnje, poglede in drugo.  

S tem, da je vzgojiteljeva naloga vzgoja in izobraževanje, načrtovanje inovacij pa stvar 

raziskovalcev, se večina anketiranih vzgojiteljev ne strinja oz. se sploh ne strinja (71,0 %). 

Anketirani vzgojitelji se zavedajo, da je pri načrtovanju inovacij pomembno, da so poleg 

vzgojitelji, saj so ti izvajalci sprememb. Rezultate lahko povežemo z ugotovitvami avtorja 

Coffeyja (2006), da je za uspešnost vpeljave spremembe potreben kompromis med vsemi, ki so v 

spremembo vpleteni, med snovalci in med uvajalci. Uvajanje inovacij po mnenju večine 

anketiranih vzgojiteljev (74,0 %) ne moti njihovega ustaljenega delovnega ritma. Prav tako se 

jih večina sploh ne strinja oz. ne strinja (66,0 %), da je inovativno delo vzgojitelju v dodatno 

breme.  

 

Večina vzgojiteljev se ne strinja oz. se sploh ne strinja (69,0 %) s tem, da bi se moral vzgojitelj 

držati načinov dela, s katerimi je uspešen. S trditvijo, da če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi 

kakšne novosti, postane delo monotono in dolgočasno, se strinja oz. popolnoma strinja tretjina 

anketiranih vzgojiteljev (70,0 %). V kar nekaj modelih profesionalnega razvoja (model 

Hubermana, S-model, Katz) lahko zasledimo, da v tretji fazi oz. fazi obnove, kot jo poimenuje L. 

Kazt (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014), povzroči ponavljanje istih dejavnosti pri 

vzgojitelju monotonost in nezadovoljstvo. Zato mora vzgojitelj najti način, da osveži in obnovi 

ponavljajoče se vsebine z novimi materiali, pristopi, tehnikami … Rezultate lahko povežemo z 

rezultati raziskave Valenčič Zuljan idr. (2007), v kateri so ugotovili, da se 80,6 % učiteljev strinja, 

da poučevanje postane monotono, če vsako leto ne vpeljejo kakšne novosti oz. se ne vključijo v 

ponujene projekte. S trditvijo, da morajo vzgojitelji sodelovati v raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju vzgojiteljevega poklica, se strinja oz. popolnoma strinja večina 

anketiranih vzgojiteljev (77,0 %). Kar desetina vzgojiteljev (15 %) je neopredeljena, le slaba 

desetina (8,0 %) se s trditvijo sploh ne strinja oz. se ne strinja. 
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Večina anketiranih vzgojiteljev (82,0 %) se zaveda, da z evalviranjem lastnega dela 

profesionalno napreduje. S trditvijo se jih ne strinja le slaba desetina (6,0 %), medtem ko dobra 

desetina vzgojiteljev ostaja pri trditvi, da so neopredeljeni (11,0 %). C. Razdevšek Pučko (2006, v 

Ule, 2012) je mnenja, da se nova vloga učitelja, vzgojitelja med drugimi kaže tudi v 

usposobljenosti za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Kritična refleksija in 

samoevalviranje pedagoške prakse postajata tako vse pomembnejša dejavnika zagotavljanja 

kakovosti v vzgojno-izobraževalni instituciji (Vogrinc in Podgornik, 2012). 

 

Svoje mnenje glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne pedagoške prakse je podala tudi 

intervjuvana vzgojiteljica. Ta je mnenja, da je inoviranje lastne prakse potrebno, saj le tako 

napredujeta pedagoški proces in vrtec kot ustanova. Meni, da je vpeljevanje novosti smiselno, ni 

pa prepričana, ali vzgojno delo potrebuje nenehno inoviranje. Po njenem mnenju inoviranja ni 

treba izvajati vsako leto. Na tri leta pa vsekakor, saj lahko šele po tem času vidimo rezultate tistega, 

kar smo začeli spreminjati. Anketirana vzgojiteljica meni, da je najbolj smiselno podajanje 

pedagoških izkušenj v kolektivu, kjer dela. Morda se v pedagoških revijah ali posvetih to bolj vidi, 

vendar bi moral vsak ravnatelj, ko opazi dobro delo vzgojitelja, tega spodbuditi, da svoje delo 

predstavi kolektivu svojega vrtca.  

 

Poleg stališč vzgojiteljev o potrebnosti inoviranja lastne pedagoške prakse nas je zanimalo, ali se 

njihovo mnenje spreminja z leti delovne dobe v vrtcu, z različnim nazivom, izobrazbo in 

zadovoljstvom v poklicu. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate, v katerih smo raziskovali, ali 

prihaja do statistično pomembnih razlik glede delovne dobe v vrtcu. 

 

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje osnovne statistične karakteristike spremenljivk. Nato 

smo uporabili test preverjanja normalne porazdelitve Kolmogorov-Smirnov test (priloga 5, 

preglednica 19). Tako smo se prepričali, ali so podatki normalno porazdeljeni.  

 

Preglednica 4: Izid Kruskal-Wallisovega testa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi z 

različno delovno dobo v mnenju glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

Test Kruskal–Wallis   χ2 g p 

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi čim bolj izdelana 

konkretna navodila za delo. 

6,231 4 0,18 

Za kakovostno pedagoško delo je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

6,728 4 0,15 

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje nujno zlo. 6,028 4 0,20 

Večina vzgojiteljev je motivirana za opravljanje dodatnih 

nalog. 

6,007 4 0,20 

Vzgojno delo potrebuje nenehno proučevanje in 

izboljševanje. 

4,216 4 0,38 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu objavljati v pedagoških revijah. 

2,958 4 0,56 
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Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu predstavljati na različnih posvetih. 

0,930 4 0,92 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in izobraževanje, načrtovanje 

inovacij je stvar raziskovalcev. 

5,087 4 0,28 

Uvajanje inovacij moti ustaljen vzgojiteljev delovni ritem. 9,345 4 0,05 

Dandanes zahteva pedagoško delo od vzgojitelja toliko 

energije (motiviranje otrok, discipliniranje ipd.), da je 

inovativno delo vzgojitelju le v dodatno breme. 

4,476 4 0,35 

Vzgojitelj naj se drži preizkušenih načinov dela, s katerimi je 

uspešen. 

4,314 4 0,37 

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi kakšne novosti, postane 

delo monotono in dolgočasno. 

2,014 4 0,73 

Vzgojitelji morajo sodelovati v raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju vzgojiteljevega poklica. 

3,968 4 0,41 

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in ne vnaša novosti, ne 

more profesionalno napredovati. 

4,353 4 0,36 

 

Test normalne porazdelitve je pokazal, da porazdelitev skupin delovne dobe ni normalna. Test 

homogenosti se pri trditvi »z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj« pokaže za statistično pomembnega (F = 2,909; g1 = 4; g2 = 95; p = 

0,026). 

 

Da bi ugotovili, kje natančno se pojavljajo razlike, smo uporabili neparametrično metodo Kruskal-

Wallisov test. Med vzgojitelji, ki imajo različno dolgo delovno dobo, so se pojavile statistično 

pomembne razlike pri trditvi »uvajanje inovacij moti ustaljen vzgojiteljev delovni ritem« (χ2 = 

9,345, g = 4, p = 0,05). Uvajanje inovacij moti ustaljen delovni ritem vzgojiteljev najbolj v začetku 

kariere, torej v prvih treh letih delovne dobe. Nato ta dejavnik z leti delovne dobe upada. Uvajanje 

inovacij najmanj moti vzgojiteljice z delovno dobo 19-30 let, nato pa uvajanje inovacij kot moteč 

dejavnik z leti (31-40 let) počasi narašča. Rezultate lahko povežemo z značilnostmi 

Hubermanovega modela profesionalnega razvoja učiteljev, in sicer z začetno fazo. Za začetno fazo 

oz. fazo preživetja in odkrivanja je značilen negotov vstop v svet dela. Za tretjo fazo (7-18 leta 

delovnih izkušenj) pa je značilna poklicna aktivnost in eksperimentiranje (Huberman, 1993, v 

Javornik Krečič, 2008). 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede na naziv 

anketiranih vzgojiteljev. 

 

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje osnovne statistične karakteristike spremenljivk. Nato 

smo opravili test homogenosti variance in Kolmogorov-Smirnov test (priloga 5, preglednica 20). 

Tako smo se prepričali, ali so podatki normalno porazdeljeni. 
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Preglednica 5: Izid Kruskal-Wallisovega testa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi z 

različnim nazivom v mnenju glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

Test normalne porazdelitve je pokazal, da porazdelitev skupin glede na naziv ni normalna. Test 

homogenosti se pri trditvah »vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela v 

vrtcu predstavljati na različnih posvetih« (F = 5,516; g1 = 3; g2 = 96; p = 0,002) in »vzgojitelji 

morajo sodelovati v raziskovalnih projektih, ker s tem prispevajo k razvoju vzgojiteljevega 

poklica« (F = 3,657; g1 = 3; g2 = 96; p = 0,015) pokaže za statistično pomembenga.  

 

Da bi ugotovili, kje natančno se pojavljajo razlike, smo uporabili neparametrično metodo Kruskal-

Wallisov test. Izračunana stopnja statistične pomembnosti je pri trditvi »vzgojiteljeva naloga je 

vzgoja in izobraževanje, načrtovanje inovacij je stvar raziskovalcev« pod 0,05 stopnjo 

Test Kruskal–Wallis   χ2 g p 

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi čim bolj izdelana 

konkretna navodila za delo. 
1,478 3 0,69 

Za kakovostno pedagoško delo je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

1,772 3 0,62 

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje nujno zlo. 5,202 3 0,16 

Večina vzgojiteljev je motivirana za opravljanje dodatnih 

nalog. 
2,058 3 0,56 

Vzgojno delo potrebuje nenehno proučevanje in izboljševanje. 0,826 3 0,84 

Z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj. 

3,672 3 0,30 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela 

v vrtcu objavljati v pedagoških revijah. 
1,568 3 0,67 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela 

v vrtcu predstavljati na različnih posvetih. 

1,280 3 0,73 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in izobraževanje, 

načrtovanje inovacij je stvar raziskovalcev. 
9,056 3 0,03 

Uvajanje inovacij moti ustaljen vzgojiteljev delovni ritem. 5,583 3 0,13 

Dandanes zahteva pedagoško delo od vzgojitelja toliko energije 

(motiviranje otrok, discipliniranje ipd.), da je inovativno delo 

vzgojitelju le v dodatno breme. 

2,077 3 0,56 

Vzgojitelj naj se drži preizkušenih načinov dela, s katerimi je 

uspešen. 
1,798 3 0,62 

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi kakšne novosti, postane 

delo monotono in dolgočasno. 

3,571 3 0,31 

Vzgojitelji morajo sodelovati v raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju vzgojiteljevega poklica. 
5,034 

 

3 0,17 

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in ne vnaša novosti, ne 

more profesionalno napredovati. 

5,726 3 0,13 
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tveganja, kar pomeni, da so statistično pomembne razlike med vzgojitelji z različnim nazivom v 

strinjanju z omenjeno trditvijo (χ2 = 9,056, g = 3, p = 0,03). S trditvijo, da je vzgojiteljeva naloga 

vzgoja in izobraževanje, načrtovanje pa stvar raziskovalcev, se najbolj strinjajo vzgojitelji brez 

naziva. Z višjim nazivom strinjanje vzgojiteljev s trditvijo upada.  

 

Prav tako nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v mnenju vzgojiteljic o 

potrebnosti inoviranja lastne pedagoške prakse in z njihovo stopnjo izobrazbe. Najprej smo 

oblikovali tabelo, ki prikazuje osnovne statistične karakteristike spremenljivk. Nato smo opravili 

test homogenosti variance in Kolmogorov-Smirnov test (priloga 5, preglednica 21).  

 

Preglednica 6: Izid Kruskal-Wallisovega testa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi z 

različno izobrazbo v mnenju glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

Test Kruskal–Wallis   χ2 g p 

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi čim bolj izdelana 

konkretna navodila za delo. 

4,377 3 0,224 

Za kakovostno pedagoško delo je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

6,532 3 0,088 

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje nujno zlo. 4,759 3 0,190 

Večina vzgojiteljev je motivirana za opravljanje dodatnih 

nalog. 

3,952 3 0,267 

Vzgojno delo potrebuje nenehno proučevanje in izboljševanje. 0,502 3 0,918 

Z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj. 

2,235 3 0,525 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela 

v vrtcu objavljati v pedagoških revijah. 

0,562 3 0,905 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela 

v vrtcu predstavljati na različnih posvetih. 

0,265 3 0,967 

 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in izobraževanje, načrtovanje 

inovacij je stvar raziskovalcev. 

4,315 3 0,229 

Uvajanje inovacij moti ustaljen vzgojiteljev delovni ritem. 0,718 3 0,869 

Dandanes zahteva pedagoško delo od vzgojitelja toliko energije 

(motiviranje otrok, discipliniranje ipd.), da je inovativno delo 

vzgojitelju le v dodatno breme. 

2,051 3 0,562 

Vzgojitelj naj se drži preizkušenih načinov dela, s katerimi je 

uspešen. 

0,151 3 0,985 

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi kakšne novosti, postane 

delo monotono in dolgočasno. 

5,062 3 0,167 

Vzgojitelji morajo sodelovati v raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju vzgojiteljevega poklica. 

1,745 3 0,627 

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in ne vnaša novosti, ne 

more profesionalno napredovati. 

0,814 3 0,846 
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Test normalne porazdelitve je pokazal, da porazdelitev skupin delovne dobe ni normalna. Test 

homogenosti se izkaže za statistično značilnega pri dveh trditvah, in sicer »za kakovostno 

pedagoško delo je pomembno, da je vzgojitelj dober praktik, poznavanje teorije je 

drugotnega pomena« (F = 4,192; g1 = 3; g2 = 96; p = 0,008) in pri trditvi »vzgojitelj naj se drži 

preizkušenih načinov dela, s katerimi je uspešen« (F = 3,447; g1 = 3; g2 = 96; p = 0,020). 

 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, kar je razvidno iz preglednice 21 (priloga 5), smo za 

ugotavljanje statistične pomembnosti razlik uporabili neparametrični postopek Kruskal-Wallisov 

test. Izračunana stopnja statistične pomembnosti s Kruskal-Wallisovim testom je nad 0,05 stopnjo 

tveganja (p > 0,05), kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v mnenju vzgojiteljic o 

potrebnosti inoviranja lastne pedagoške prakse glede na njihovo stopnjo izobrazbe. 

 

Prav tako nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v mnenju vzgojiteljev o 

potrebnosti inoviranja lastne pedagoške prakse in njihovem zadovoljstvu v poklicu.  

Večina anketiranih vzgojiteljev je z izbiro poklica zadovoljna oz. zelo zadovoljna (96,0 %). Trije 

vzgojitelji (3,0 %) z izbiro niso zadovoljni, eden (1,0 %) pa se ni opredelil. Zaradi nizkega števila 

nezadovoljnih anketirancev in prevelike razlike se za nadaljnjo statistično obdelavo nismo odločili. 

 

10.1.2 Mnenje vodstvenih delavcev glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne 

pedagoške prakse v vrtcih 

Zanimalo nas je mnenje vodstvenih delavcev glede potrebe in pomena vzgojiteljevega inoviranja 

pedagoške prakse. V vprašalniku so ocenjevali petnajst trditev.  

 

Preglednica 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj vodstvenih delavcev glede potreb in 

pomena inoviranja vzgojiteljeve pedagoške prakse.  

Trditve  f  f % 

Za vzgojitelja je najbolj 

koristno, da dobi čim bolj 

izdelana konkretna navodila za 

delo. 

Sploh se ne strinjam. 3 5,0 % 

Se ne strinjam. 24 42,0 % 

Se ne morem odločiti. 6 11,0 %  

Se strinjam. 21 37,0 % 

Se popolnoma strinjam. 3 5,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Za kakovostno pedagoško delo 

je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, 

poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

Sploh se ne strinjam. 10 18,0 % 

Se ne strinjam. 27 47,0 % 

Se ne morem odločiti. 6 11,0 % 

Se strinjam. 11 19,0 % 

Se popolnoma strinjam. 3 5,0 %  

Skupaj 57 100,0 % 

Dodatno izobraževanje je za 

vzgojitelje nujno zlo. 

Sploh se ne strinjam. 27 47,0 % 

Se ne strinjam. 14 25,0 % 

Se ne morem odločiti. 2 4,0 % 
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Se strinjam. 8 13,0 % 

Se popolnoma strinjam. 6 11,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Večina vzgojiteljev je 

motivirana za opravljanje 

dodatnih nalog. 

Sploh se ne strinjam. 1 2,0 % 

Se ne strinjam. 13 23,0 % 

Se ne morem odločiti. 8 14,0 % 

Se strinjam. 32 56,0 % 

Se popolnoma strinjam. 3 5,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne morem odločiti. 0 0,0 % 

Se strinjam. 18 32,0 % 

Se popolnoma strinjam. 39 68,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Z inoviranjem naj se ukvarjajo 

mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj. 

Sploh se ne strinjam. 28 49,0 % 

Se ne strinjam. 27 47,0 % 

Se ne morem odločiti. 2 4,0 % 

Se strinjam. 0 0,0 % 

Se popolnoma strinjam. 0 0,0 % 

Skupaj  57  100,0 % 

Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu objavljati v 

pedagoških revijah. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 4 7,0 % 

Se ne morem odločiti. 16 28,0 % 

Se strinjam. 30 53,0 % 

Se popolnoma strinjam. 7 12,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu predstavljati na 

različnih posvetih. 

 

 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 2 4,0 %  

Se ne morem odločiti. 9 16,0 % 

Se strinjam. 38 66,0 % 

Se popolnoma strinjam. 8 14,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, načrtovanje 

inovacij je stvar raziskovalcev. 

Sploh se ne strinjam. 15 26,0 %  

Se ne strinjam. 29 51,0 % 

Se ne morem odločiti. 6 11,0 % 

Se strinjam. 7 12,0 % 

Se popolnoma strinjam. 0 0,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Uvajanje inovacij moti ustaljen 

vzgojiteljev delovni ritem. 

Sploh se ne strinjam. 12 21,0 % 

Se ne strinjam. 41 72,0 %  

Se ne morem odločiti. 1 2,0 % 

Se strinjam. 3 5,0 % 

Se popolnoma strinjam. 0 0,0 % 
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Skupaj 57 100,0 % 

Dandanes zahteva pedagoško 

delo od vzgojitelja toliko 

energije (motiviranje otrok, 

discipliniranje ipd.), da je 

inovativno delo vzgojitelju le v 

dodatno breme. 

Sploh se ne strinjam. 14 24,0 % 

Se ne strinjam. 29 51,0 % 

Se ne morem odločiti. 4 7,0 % 

Se strinjam. 9 16,0 % 

Se popolnoma strinjam. 1 2,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Vzgojitelj naj se drži 

preizkušenih načinov dela, s 

katerimi je uspešen. 

Sploh se ne strinjam. 9 16,0 % 

Se ne strinjam. 35 61,0 % 

Se ne morem odločiti. 8 14,0 % 

Se strinjam. 4 7,0% 

Se popolnoma strinjam. 1 2,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Če vzgojitelj vsako leto ne 

preizkusi kakšne novosti, 

postane delo monotono in 

dolgočasno. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 9 16,0 % 

Se ne morem odločiti. 7 12,0 % 

Se strinjam. 27 47,0 % 

Se popolnoma strinjam. 14 25,0 % 

Skupaj 57  100,0 % 

Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju 

vzgojiteljevega poklica. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 6 11,0 % 

Se ne morem odločiti. 9 16,0 % 

Se strinjam. 32 55,0 % 

Se popolnoma strinjam. 10 18,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Vzgojitelj, ki ne evalvira 

lastnega dela in ne vnaša 

novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 1 2,0 % 

Se ne morem odločiti. 2 4,0 % 

Se strinjam. 30 52,0 % 

Se popolnoma strinjam. 24 42,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

 

S trditvijo, da je za vzgojitelja koristno, da dobi čim bolj izdelana konkretna navodila za delo, 

se sploh ne strinja oz. se ne strinja slaba polovica anketirancev (47,0 %). Manj kot polovica (42,0 

%) pa se s trditvijo strinja oz. popolnoma strinja in je tako mnenja, da vzgojitelji potrebujejo 

konkretna navodila. Večina anketiranih vodstvenih delavcev (72,0 %) se ne strinja oz. se 

popolnoma ne strinja s trditvijo, da dodatno izobraževanje vzgojiteljem predstavlja nujno zlo. 

Poleg izobraževanja menijo, da so vzgojitelji motivirani za opravljanje dodatnih nalog, saj se 

s tem strinja oz. popolnoma strinja več kot polovica vodstvenih delavcev (61,0 %). Spremembe so 

v vzgoji in izobraževanju stalna stalnica in tega se zavedajo tudi anketirani vodstveni delavci, saj 

se vsi strinjajo (32,0 %) oz. popolnoma strinjajo (68,0 %) s trditvijo »Vzgojno delo potrebuje 

nenehno proučevanje in izboljševanje«. Da se morajo z inoviranjem ukvarjati le mlajši 

vzgojitelji, se ne strinjajo oz. se sploh ne strinjajo skoraj vsi vodstveni delavci (96,0 %).   
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Več kot polovica vodstvenih delavcev (65,0 %) se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da bi 

vzgojitelji morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela objavljati v pedagoških revijah. 

Zanimivo je, da jih je slaba tretjina (28,0 %) neopredeljenih. Večjo pomembnost so vodstveni 

delavci pripisali trditvi »Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela v vrtcu 

predstavljati na različnih posvetih, saj se s tem strinja petina več vodstvenih delavcev (81,0 %). 

Zaključimo lahko, da se vodstvenim delavcem zdi pomembnejše, da vzgojitelji predstavljajo 

pedagoške izkušnje na posvetih, kot da jih objavljajo v pedagoških revijah.  

Anketirani vodstveni delavci se zavedajo, da je pri načrtovanju inovacij pomembno, da so poleg 

vzgojitelji, saj so ti tudi izvajalci sprememb. Uvajanje inovacij po mnenju večine anketiranih 

vodstvenih delavcev (93,0 %) ne moti njihovega ustaljenega delovnega ritma. Prav tako se jih 

večina sploh ne strinja oz. se ne strinja (75,0 %) s trditvijo, da je inovativno delo vzgojitelju v 

dodatno breme. Večina vodstvenih delavcev se ne strinja oz. se sploh ne strinja (77,0 %) s tem, 

da bi se moral vzgojitelj držati načinov dela, s katerimi je uspešen. Če vzgojitelj vsako leto ne 

preizkusi kakšne novosti, postane delo monotono in dolgočasno – s tem se strinja ali popolnoma 

strinja tretjina anketiranih vodstvenih delavcev (72,0 %).S trditvijo, da morajo vzgojitelji 

sodelovati v raziskovalnih projektih, ker s tem prispevajo k razvoju vzgojiteljevega poklica, 

se strinja oz. popolnoma strinja večina anketiranih vodstvenih delavcev (73,0 %). Kar desetina 

vodstvenih delavcev (16 %) je pri trditvi neopredeljena, desetina (11,0 %) pa se s trditvijo sploh 

ne strinja oz. se ne strinja. Skoraj vsi anketirani vodstveni delavci (94,0 %) se zavedajo, da 

vzgojitelj z evalviranjem lastnega dela profesionalno napreduje.  

 

O mnenju vzgojiteljevega inoviranja lastne pedagoške prakse smo v obliki intervjuja vprašali tudi 

ravnateljico enega izmed slovenskih vrtcev. Intervjuvana ravnateljica je povedala, da je inoviranje 

lastne pedagoške prakse zelo pomembno, saj lahko posameznik le tako napreduje. Če vzgojitelj 

vedno raziskuje nekaj novega, ne napreduje samo na osebnostnem področju, temveč raste tudi 

vrtec kot celotna institucija. Če posameznemu vzgojitelju neka inovacija dobro uspe, jo lahko 

razširi na svoj kolektiv. Če vzgojitelj ne išče novih pristopov, mu je znanje, ki ga je pridobil med 

šolanjem, dovolj in obstoji.  

 

S trditvijo, da je za vzgojitelje koristno, da dobijo čim bolj izdelana konkretna navodila za delo, se 

intervjuvana ravnateljica ni strinjala. Je za to, da dobijo osnovna navodila, drugih pa ne. Omenja, 

da delo vzgojitelja ni enolično delo, v katerem moraš priti natanko do cilja, rezultata. Vzgojitelj 

dela z otroki, smernice se ves čas spreminjajo in vzgojitelj mora temu slediti, zato ni nekih splošnih 

navodil. Vzgojitelj dobiva različne otroke in se mora temu tudi prilagajati, hkrati pa tudi svojemu 

značaju. Nekaterim vzgojiteljem so bližje neke metode, drugim spet druge.  
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10.1.3 Primerjava mnenj vzgojiteljev in vodstvenih delavcev v oceni potrebnosti in pomena 

inoviranja pedagoške prakse v vrtcih 

Primerjali smo odgovore vzgojiteljev in vodstvenih delavcev glede ocene potrebnosti in pomena 

inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. Opravili smo Kolmogorov-Smirnov test (priloga 6, 

preglednica 22), ki je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni. V nadaljevanju smo s 

pomočjo preizkusa Mann-Whitney U ugotovili, kje se pojavljajo razlike. Statistično pomembne 

razlike smo našli med odgovori vzgojiteljev in vodstvenih delavcev pri trditvi »za vzgojitelja je 

najbolj koristno, da dobi čim bolj izdelana konkretna navodila za delo« (U = 2107,500; z = -

2,866; p = 0,004). Vodstveni delavci (M = 2,94; SD = 1,10) so se z omenjeno trditvijo v povprečju 

bolj strinjali kot vzgojitelji (M = 2,41; SD = 1,06). Vodstveni delavci so očitno mnenja, da 

vzgojitelji potrebujejo konkretna navodila, s pomočjo katerih bodo lažje opravljali svoje 

pedagoško delo.  

Statistično pomembne razlike smo našli tudi med odgovori vzgojiteljev in vodstvenih delavcev pri 

trditvi »vzgojno delo potrebuje nenehno proučevanje in izboljševanje« (U = 2070,000; z = -

3,261; p = 0,001). Vodstveni delavci (M = 4,70; SD = 0,47) so se z omenjeno trditvijo v povprečju 

bolj strinjali kot vzgojitelji (M = 4,40; SD = 0,64). Rezultati nam prikazujejo, da se tako vzgojitelji 

kot vodstveni delavci zavedajo, da so novosti na področju vzgoje in izobraževanja neizbežne in da 

vzgojno delo potrebuje nenehno proučevanje in izboljševanje. Večji pomen temu pripisujejo 

vodstveni delavci, morda tudi zato, ker so večkrat prvi seznanjeni z novostmi, ki jih je treba 

vpeljevati. 

 

10.2. Dejavniki, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v lastno 

pedagoško prakso 

10.2.1 Dejavniki, ki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje 

sprememb v lastno pedagoško prakso 

Vzgojitelji so ocenjevali dvanajst dejavnikov z eno od petih možnih ocen (od »ne vpliva« do »zelo 

vpliva«).  

 

Preglednica 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj vzgojiteljev glede dejavnikov, ki 

vplivajo na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja sprememb v lastno pedagoško prakso. 

Dejavniki Odgovori 

  

Ne 

vpliva. 

Malo 

vpliva. 

Srednje 

vpliva. 

Precej 

vpliva. 

Zelo 

vpliva. Skupaj  
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Splošna 

naklonjenost 

inoviranju s 

strani vodstva 

3 

3,0 

% 7 

7,0

%  12 

12,0

% 53 

53,0

% 25 

25,0

% 100 

100,0

% 
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Priznanje 

nadrejenih za 

vložen 

dodatni napor 

3 

3,0

% 7 

7,0

% 18 

18,0

% 40 

40,0

% 33 

33,0

% 100 

100,0

% 

                  

Želja 

vzgojitelja po 

pridobivanju 

novega 

znanja 

1 

1,0

% 1 

1,0

% 5 

5,0

% 32 

32,0

% 60 

60,0

% 100 

100,0

% 

                  

Prizadevanje 

vzgojitelja za 

popestritev 

dela v 

oddelku 

1 

1,0

% 0 

0,0

% 10 

10,0

% 30 

30,0

% 59 

59,0

% 100 

100,0

% 

                  

Usmerjenost 

vzgojitelja v 

dobrobit 

otrok 

1 

1,0

% 0 

0,0

% 10 

10,0

% 33 

33,0

% 56 

56,0

% 100 

100,0

% 

                 

 

 

Napredovanj

e v plačilne 

razrede 

7 

7,0

% 5 

5,0

% 21 

21,0

% 45 

45,0

% 22 

22,0

% 100 

100,0

% 

                  

Spodbudna 

klima vrtca 3 

3,0

% 1 

1,0

% 7 

7,0

% 44 

44,0

% 45 

45,0

% 100 

100,0

% 

                 

Dobro 

strokovno 

sodelovanje 

med 

vzgojitelji 

3 

3,0

% 0 

0,0

% 15 

15,0

% 41 

41,0

% 41 

41,0

% 100 

100,0

% 

                 

 

 

 

Strokovna 

podpora 

zunanjih 

strokovnjako

v 

3 

3,0

% 3 

3,0

% 36 

36,0

% 41 

41,0

% 18 

18,0

% 100 

100,0

% 

                  

Podpora 

staršev 4 

4,0

% 

1

0 

10,0

% 26 

26,0

% 40 

40,0

% 21 

21,0

% 100 

100,0

% 

                  

Izobrazba 

vzgojitelja 

(magisterij 

…) 

1

2 

12,0

% 

2

1 

21,0

% 45 

45,0

% 18 

18,0

% 4 

4,0

% 100 

100,0

% 

                  

Radovednost 

in 

ustvarjalnost 

vzgojitelja 

1 

1,0

% 0 

0,0

% 3 

3,0

% 36 

36,0

5 60 

60,0

% 100 

100,0

% 
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Pri šestih od skupaj dvanajst dejavnikov je na prvem mestu ocena »zelo vpliva«. Dejavniki, ki so 

dobili najvišjo oceno so: želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja (60,0 %), prizadevanje 

vzgojitelja za popestritev dela v oddelku (59,0 %), usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok (56,0 

%), spodbudna klima vrtca (45,0 %), dobro strokovno sodelovanje med vzgojitelji (41,0 %) in 

radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja (60,0 %). Dva izmed anketiranih vzgojiteljev sta pod 

možnost »drugo« navedla: »aktualni dogodki v družbi« in »s kolikšno vnemo je vzgojitelj predan 

svojemu delu in da rad delaš to delo«. Oba navedena dejavnika sta vzgojitelja ocenila z oceno 

»zelo vpliva«. 

 

Pri šestih od skupaj dvanajst dejavnikov je na prvem mestu ocena »precej vpliva«. Dejavniki, ki 

so dobili oceno »precej vpliva«, so: splošna naklonjenost inoviranju s strani vodstva (53,0 %), 

priznanje nadrejenih za vložen dodatni napor (40,0 %), napredovanje v plačilne razrede (45,0 %), 

dobro strokovno sodelovanje med vzgojitelji (41,0 %), strokovna podpora zunanjih strokovnjakov  

(41,0 %), podpora staršev (40,0 %). Pri dejavniku »izobrazba vzgojitelja« (45,0 %) je na prvem 

mestu ocena »srednje vpliva«. Oceni »malo vpliva« in »ne vpliva« sta z nekoliko večjim deležem 

prav tako zastopani pri dejavniku »izobrazba vzgojitelja«.  

 

Intervjuvana vzgojiteljica je pri dejavnikih, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje 

sprememb, izpostavila predvsem vlogo ravnatelja, njegovo spodbudo in odprtost. Financiranje se 

ji v veliki meri ne zdi tako pomembno. Pomembno naj bi bilo predvsem to, da so nadrejeni in 

strokovni delavci, s katerimi dela, odprti za nove ideje in da jih ne zavračajo. Pomembno vlogo 

ravnatelja izpostavlja tudi C. Bizjak (2008), ki omenja, da se bo sprememba lažje uveljavila, če jo 

podpira vodstvo šole.  

 

Poleg mnenj vzgojiteljic glede dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev glede vpeljevanja 

sprememb v lastno pedagoško prakso, nas je zanimalo, ali se njihovo mnenje spreminja z dolžino 

delovne dobe v vrtcu, z različnim nazivom, izobrazbo in zadovoljstvom v poklicu. V nadaljevanju 

bomo predstavili rezultate, v katerih smo raziskovali, ali prihaja do statistično pomembnih razlik 

glede delovne dobe v vrtcu. 

 

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje osnovne statistične karakteristike spremenljivk. Nato 

smo opravili test homogenosti variance in test preverjanja normalne porazdelitve Kolmogorov-

Smirnov test (priloga 7, preglednica 23). Tako smo se prepričali, ali so podatki normalno 

porazdeljeni. 

 

Drugo 

0 

0,0

% 0 

0,0

% 1 

1,0

% 0 

0,0

% 2 

2,0

% 3 3,0% 
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Preglednica 9: Izid Kruskal-Wallisovega testa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi z 

različno delovno dobo v mnenju glede dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev 

vpeljevanja sprememb v lastno pedagoško prakso. 

Test Kruskal–Wallis   χ2 g p 

Splošna naklonjenost inoviranju s strani vodstva 7,013 4 0,135 

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni napor 13,205 4 0,010 

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja 0,944 4 0,918 

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev dela v 

oddelku 

3,744 4 0,442 

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok 3,813 4 0,432 

Spodbudna klima vrtca 4,121 4 0,390 

Dobro strokovno  sodelovanje med vzgojitelji 4,836 4 0,305 

Strokovna podpora zunanjih strokovnjakov 6,756 4 0,149 

Podpora staršev 5,792 4 0,215 

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …) 2,802 4 0,591 

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja 4,448 4 0,349 

 

Test normalne porazdelitve je pokazal, da porazdelitev skupin delovne dobe ni normalna. Test 

homogenosti se pri dejavniku »napredovanje v plačilne razrede« pokaže za statistično 

pomembnega (F = 3,629; g1 = 4; g2 = 95; p = 0,009).  

Da bi ugotovili, kje natančno se pojavljajo razlike, smo uporabili neparametrično metodo Kruskal-

Wallisov test. Med vzgojitelji, ki imajo različno dolgo delovno dobo, so se pojavile statistično 

pomembne razlike pri dejavniku »priznanje nadrejenih za vložen dodatni napor« (χ2 = 13,205; 

g = 4, p = 0,010).  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede na naziv 

anketiranih vzgojiteljev.  

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje osnovne statistične karakteristike spremenljivk. Nato 

smo opravili test homogenosti variance in Kolmogorov-Smirnov test (priloga 7, preglednica 24). 

Tako smo se prepričali, ali so podatki normalno porazdeljeni. 
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Preglednica 10: Izid Kruskal-Wallisovega testa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

z različnim nazivom v mnenju glede dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja 

sprememb v lastno pedagoško prakso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test normalne porazdelitve je pokazal, da porazdelitev skupin glede na naziv ni normalna. Da bi 

ugotovili, kje natančno se pojavljajo razlike, smo uporabili neparametrično metodo Kruskal-

Wallisov test. Med vzgojitelji, ki imajo različen naziv, so se pojavile statistično pomembne razlike 

pri dejavniku »želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja«  (x2 = 11,702; g = 3, p = 0,008). 

Vzgojitelji z nazivom svetnik pripisujejo dejavniku »želja vzgojitelja po pridobivanju novega 

znanja« večjo pomembnost kot vzgojitelji z nižjim nazivom. Zanimiv podatek je, da vzgojitelji 

brez naziva pripisujejo omenjenem dejavniku malenkost večjo pomembnost kot vzgojitelji 

mentorji.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali je različna izobrazba vzgojiteljic povezana z izbiro posameznih 

dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja sprememb v lastno pedagoško 

prakso. Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje osnovne statistične karakteristike spremenljivk. 

Nato smo opravili test homogenosti variance in Kolmogorov-Smirnov test (priloga 7, preglednica 

25). Tako smo se prepričali, ali so podatki normalno porazdeljeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Kruskal–Wallis   χ2 g p 

Splošna naklonjenost inoviranju s strani vodstva 1,042 3 0,300 

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni napor 3,668 3 0,300 

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja 11,702 3 0,008 

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev dela v 

oddelku 

4,973 3 0,176 

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok 6,326 3 0,097 

Napredovanje v plačilne razrede 3,812 3 0,282 

Spodbudna klima vrtca 1,304 3 0,728 

Dobro strokovno  sodelovanje med vzgojitelji 7,189 3 0,066 

Strokovna podpora zunanjih strokovnjakov 5,348 3 0,148 

Podpora staršev 3,406 3 0,333 

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …) 1,793 3 0,616 

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja 6,882 3 0,076  
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Preglednica 4: Izid Kruskal-Wallisovega testa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi z 

različno izobrazbo v mnenju glede dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja 

sprememb v lastno pedagoško prakso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test normalne porazdelitve je pokazal, da porazdelitev skupin glede na izobrazbo ni normalna. 

Test homogenosti se izkaže za statistično značilnega pri dejavniku »prizadevanje nadrejenih za 

vložen dodatni napor« (F = 2,920; g1 = 3; g2 = 96; p = 0,038).  

 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik 

uporabili neparametrični postopek Kruskal-Wallisov test. Izračunana stopnja statistične 

pomembnosti s Kruskal-Wallisovim testom je nad stopnjo tveganja (p > 0,05), kar pomeni, da ni 

statistično pomembnih razlik med izobrazbo vzgojiteljev in izbiro posameznih dejavnikov, ki 

vplivajo na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja sprememb v lastno pedagoško prakso glede na 

izobrazbo. 

 

Nazadnje nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v izbiri posameznih 

dejavnikov glede na zadovoljstvo v poklicu. Zaradi velike razlike v velikosti skupin se za 

primerjavo in nadaljnjo statistično obdelavo nismo odločili.  

 

 

  

Test Kruskal–Wallis   χ2 g p 

Splošna naklonjenost inoviranju s strani vodstva 1,332 2 0,514 

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni napor 0,693 2 0,707 

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja 0,999 2 0,607 

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev dela v 

oddelku 

0,264 2 0,877 

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok 2,367 2 0,306 

Napredovanje v plačilne razrede 0,698 2 0,706 

Spodbudna klima vrtca 0,204 2 0,903 

Dobro strokovno  sodelovanje med vzgojitelji 1,764 2 0,414 

Strokovna podpora zunanjih strokovnjakov 1,301 2 0,522 

Podpora staršev 2,018 2 0,365 

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …) 1,069 2 0,586 

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja 0,407 2 0,816 
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10.2.2 Dejavniki, ki po mnenju vodstvenih delavcev vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za 

vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško prakso 

 

Preglednica 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj vodstvenih delavcev glede dejavnikov, 

ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja sprememb v lastno pedagoško prakso. 

Dejavniki Odgovori 

  

Ne 

vpliva. 

Malo 

vpliva. 

Srednje 

vpliva. 

Precej 

vpliva. 

Zelo 

vpliva. Skupaj 

Splošna 

naklonjenost 

inoviranju s strani 

vodstva 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

0 

0,0 

% 2 

4,0

%  7 

12,0

% 24 

42,0

% 24 

42,0

% 57 

100,0

% 

                  

Priznanje 

nadrejenih za 

vložen dodatni 

napor 

0 

0,0

% 2 

4,0

% 6 

11,0

% 22 

39,0

% 27 

47,0

% 57 

100,0

% 

                  

Želja vzgojitelja 

po pridobivanju 

novega znanja 

0 

0,0

% 1 

2,0

% 4 

7,0

% 25 

44,0

% 27 

47,0

% 57 

100,0

% 

                  

Prizadevanje 

vzgojitelja za 

popestritev dela v 

oddelku 

0 

0,0

% 0 

0,0

% 1 

2,0

% 27 

47,0

% 29 

51,0

% 57 

100,0

% 

                  

Usmerjenost 

vzgojitelja v 

dobrobit otrok 

0 

0,0

% 0 

0,0

% 2 

4,0

% 21 

37,0

% 34 

60,0

% 57 

100,0

% 

                  

Napredovanje v 

plačilne razrede 0 

0,0

% 3 

5,0

% 12 

21,0

% 28 

49,0

% 14 

25,0

% 57 

100,0

% 

                  

Spodbudna klima 

vrtca 0 

0,0

% 0 

0,0

% 5 

9,0

% 20 

35,0

% 32 

65,0

% 57 

100,0

% 

                  

Dobro strokovno 

sodelovanje med 

vzgojitelji 

0 

0,0

% 0 

0,0

% 3 

5,0

% 28 

49,0

% 26 

46,0

% 57 

100,0

% 

                  

Strokovna 

podpora zunanjih 

strokovnjakov 

0 

0,0

% 3 

5,0

% 8 

14,0

% 34 

60,0

% 12 

21,0

% 57 

100,0

% 

                  

Podpora staršev 

1 

2,0

% 10 

2,0

% 13 

23,0

% 30 

53,0

% 12 

21,0

% 57 

100,0

% 
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Vodstveni delavci v povprečju visoko ocenjujejo večino navedenih dejavnikov. Ocenjujejo, da na 

vzgojitelja zelo vplivajo naslednji dejavniki: splošna naklonjenost inoviranju s strani vodstva (42,0 

% zelo vpliva), priznanje nadrejenih za vloženi napor, želja vzgojitelja po pridobivanju novega 

znanja, prizadevanje vzgojitelja za popestritev dela v oddelku, usmerjenost vzgojitelja v dobrobit 

otroka, spodbudna klima vrtca in radovednost in ustvarjalnost otroka.  

Pod možnost »drugo« je eden izmed anketiranih navedel senzibilnost in iskanje načinov za 

vključevanje otrok v načrtovanje in evalviranje dela.  

Intervjuvana ravnateljica je pri vprašanju o dejavnikih, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za 

vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško prakso, izpostavila vzgojitelja kot največji dejavnik, in 

sicer njegovo notranjo motivacijo. Vsak vzgojitelj naj bi bil v koraku s časom. Zaveda se, da mora 

vrtec tudi slediti trendom in organizirati izobraževanja za strokovne delavce, ker so to dolžni, 

vendar je bistveno, da vsak strokovni delavec ves čas spremlja svoj razvoj in se sam izobražuje in 

išče novosti. Velik vpliv imata tudi podpora vodstva in ministrstvo za šolstvo, saj slednje vsako 

leto posreduje določene smernice, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb. 

 

10.2.3 Primerjava mnenj vzgojiteljev in vodstvenih delavcev v oceni dejavnikov, ki vplivajo  

na vzgojiteljevo odločitev vpeljevanja sprememb v pedagoško prakso 

Primerjali smo odgovore vzgojiteljev in vodstvenih delavcev glede ocene dejavnikov, ki lahko 

vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško prakso. Opravili 

smo Kolmogorov-Smirnov test (priloga 8, preglednica 26), ki je pokazal, da podatki niso normalno 

porazdeljeni. V nadaljevanju smo s pomočjo preizkusa Mann-Whitney U ugotovili, kje se 

pojavljajo razlike. Statistično pomembne razlike smo našli med odgovori vzgojiteljev in 

vodstvenih delavcev pri dejavniku »splošna naklonjenost inoviranju s strani vodstva« (U = 

2311,000; z = -2,134; p = 0,033). Vzgojitelji so za omenjeni dejavnik v povprečju ocenili, da precej 

vpliva (M = 3,90; SD = 0,96), medtem ko so vodstveni delavci za dejavnik v povprečju označili, 

da zelo vpliva (M = 4,22; SD = 0,80). Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi pri dejavniku 

»priznanje nadrejenih za vložen dodatni napor« (M = 2249,000; z = -2,336; p = 0,019). 

Vzgojitelji so za omenjeni dejavnik v povprečju ocenili, da precej vpliva (M = 3,91; SD = 1,03), 

medtem ko so vodstveni delavci za dejavnik v večini označili, da zelo vpliva (M = 4,30; SD = 

0,80). 

Izobrazba 

vzgojitelja 

(magisterij …) 

1 

2,0

% 8 

14,

0% 24 

42,0

% 20 

35,0

% 4 

7,0

% 57 

100,0

% 

                  

Radovednost in 

ustvarjalnost 

vzgojitelja 

0 

0,0

% 0 

0,0

% 1 

2,0

% 23 

40,0

% 33 

58,0

% 57 

100,0

% 

              

Drugo 

0 

0,0

% 0 

0,0

% 0 

0,0

% 1 

100,

0% 0 

0,0 

% 6 

100,0

% 
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Statistično pomembne razlike se pojavljajo tudi pri dejavniku »izobrazba vzgojitelja (magisterij 

…)« (M = 2116,000; z = -2,838; p = 0,005). Vzgojitelji so za omenjeni dejavnik v povprečju 

ocenili, da ima malo vpliva (M = 2,85; SD = 1,02), medtem ko so vodstveni delavci za dejavnik v 

večini označili, da srednje vpliva (M = 3,31; SD = 0,87). 

 

10.3 Odločanje vzgojiteljev za vpeljevanje novosti in model vpeljevanja 

 

Preglednica 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) vzgojiteljev na vprašanje o odločanju za 

vpeljevanje novosti. 

 

 

 

 

 

Na vprašanje »Kako pogosto se odločate za vpeljevanje novosti?« so vzgojitelji v večini (79,0 %) 

odgovorili, da vsako leto vpeljejo nekaj sprememb. Slaba petina (18,0 %) vpelje spremembo 

občasno, le trije anketiranci (3,0%) so odgovorili, da jo vpeljujejo redko.  

 

Zanimalo nas je, ali se vzgojitelji z različno dolgo delovno dobo, z različnim nazivom, izobrazbo, 

zadovoljstvom v poklicu statistično pomembno razlikujejo v tem, v kolikšni meri se odločajo za 

vpeljevanje novosti in po katerem modelu jih vpeljujejo. Pri nobenem vprašanju nismo zasledili 

statistično pomembnih povezanosti. 

 

Intervjuvana vzgojiteljica je povedala, da enkrat letno doda novo spremembo k svojemu 

vzgojnemu procesu. Novosti vpeljuje, ko začuti notranjo spodbudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f f %  

Vsako leto vpeljem kako spremembo. 79 79,0 %  

Občasno, vsakih nekaj let, ko se pojavi kakšna 

inovacija ali širša potreba po spremembi. 18  18,0 % 

Redko 3  3,0 % 

Skupaj 100  100,0 % 
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Preglednica 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) vzgojiteljev na vprašanje o načinu vpeljevanja 

sprememb. 

 

Anketirani vzgojitelji so pri vprašanju o načinu vpeljevanja sprememb posamezne trditve označili 

z »drži« oz. z »ne drži«. Rezultati so pokazali, da večina vzgojiteljev vpeljuje spremembe po 

modelu od »spodaj navzgor«. Torej imajo vzgojitelji ključno vlogo pri odločitvi za razvoj ali 

prenos inovacije v prakso (86,0 %). Večina (89,0 %) jih je vključenih v načrtovanje sprememb in 

tudi prevzemajo odgovornost za odločanje o poteku ukrepov, ki vodijo do izboljšav (89,0 %). 

 

10.4. Povezanost inoviranja in profesionalnega razvoja 

10.4.1 Mnenje vzgojiteljev glede povezanosti inoviranja in profesionalnega razvoja 

 

Preglednica 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) vzgojiteljev na vprašanje o vplivu 

profesionalnega razvoja na naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja. 

 f f % 

Ne vpliva. 3  3,0 %  

Malo vpliva. 5  5,0 % 

Srednje vpliva. 22  22,0 % 

Precej vpliva. 50  50,0 % 

Zelo vpliva. 20  20,0 % 

Skupaj 100  100,0 % 

 Drži Ne drži Skupaj 

  f f% f f% f f% 

1. Inoviranje je pri nas vodeno s strani 

inovatorjev/vzgojiteljev, vzgojitelji 

smo uporabniki preverjenih novosti. 

44 44,0% 56 56,0% 100 100,0% 

        

2. Kot vzgojitelj imam ključno vlogo 

pri odločitvi za razvoj ali prenos 

določene ponujene inovacije v prakso. 

86 86,0% 14 14,0% 100 100,0% 

        

3. Vzgojitelji nismo vključeni v 

načrtovanje vpeljevanja sprememb. 
11 11,6% 89 89,0% 100 100,0% 

        

4. Spremembo vpeljujem takrat, ko 

začutim potrebo po spreminjanju. 
86 86,0% 14 14,0% 100 100,0% 

        

5. Pri vpeljevanju sprememb smo v 

okviru načrtovanja aktivno vključeni 

tudi vzgojitelji. 

87 87,0% 13 13,0% 100 100,0% 

        

6. Vzgojitelji prevzemamo odgovornost 

za odločanje o poteku ukrepov, ki 

vodijo do izboljšav. 89 89,0% 11 11,0% 100 100,0% 
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Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev (70 %) je mnenja, da stopnja profesionalnega razvoja 

vzgojitelja zelo (20 %) ali precej vpliva (50 %) na vzgojiteljevo inoviranje. Zelo malo vzgojiteljev 

je mnenja, da ne vpliva (3,0 %) oz. malo vpliva (5,0 %).  

 

Intervjuvana vzgojiteljica je na vprašanje, ali stopnja profesionalnega razvoja vpliva na inoviranje, 

odgovorila, da vzgojitelji eksperti težje vpeljujejo novosti in se jim težje prilagajajo.  

 

10.4.2 Mnenje vodstvenih delavcev glede povezanosti inoviranja in profesionalnega razvoja 

 

Preglednica 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) vodstvenih delavcev na vprašanje o vplivu 

profesionalnega razvoja na naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja. 

 

 

 

 

 

 

Glede vpliva stopnje profesionalnega razvoja vzgojitelja na naklonjenost do inoviranja imajo 

vodstveni delavci deljena mnenja. Večina vodstvenih delavcev (67,0 %) je mnenja, da stopnja 

profesionalnega razvoja zelo vpliva oz. precej vpliva na vzgojiteljevo inoviranje. Tretjina 

vodstvenih delavcev (28,0 %) je mnenja, da srednje vpliva, trije vodstveni delavci (5,0 %) pa so 

mnenja, da stopnja profesionalnega razvoja malo vpliva na vzgojiteljevo naklonjenost do 

inoviranja. Intervjuvana ravnateljica meni, da stopnja profesionalnega razvoja zelo vpliva na 

naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja. 

 

  

 f f % 

Ne vpliva. 0  0,0 %  

Malo vpliva. 3  5,0 % 

Srednje vpliva. 16  28,0 % 

Precej vpliva. 25  44,0 % 

Zelo vpliva. 13  23,0 % 

Skupaj 57  100,0 % 
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10.5 Vloga vodstvenih delavcev v procesu vzgojiteljevega inoviranja 

10.5.1 Vloga vodstvenih delavcev v procesu vzgojiteljevega inoviranja z vidika vzgojiteljev 

 

Preglednica 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) vzgojiteljev na trditve o vlogi vodstvenih 

delavcev v procesu vzgojiteljevega inoviranja. 

Trditve  f  f % 

Da ima ravnatelj dobro sliko 

dogajanja in ustrezno zazna 

priložnosti za vpeljevanje 

sprememb. 

Sploh ni pomembno. 0 0,0 % 

Ni pomembno. 2 2,0 % 

Srednje pomembno 15 15,0 %  

Precej pomembno 52 52,0 % 

Zelo pomembno 32 32,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Da ravnatelj zna motivirati 

zaposlene k vpeljevanju 

sprememb. 

Sploh ni pomembno. 0 0,0 % 

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Srednje pomembno 0 0,0 % 

Precej pomembno 53 53,0 % 

Zelo pomembno 47 47,0 %  

Skupaj 100 100,0 % 

Da ravnatelj pri uvedbi lastnih 

inovacij podpira vzgojitelja. 
Sploh ni pomembno. 0 0,0 % 

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Srednje pomembno 2 2,0 % 

Precej pomembno 38 38,0 % 

Zelo pomembno 60 60,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Da ravnatelj omogoči 

vzgojiteljem izobraževanje. 
Sploh ni pomembno. 0 0,0 % 

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Srednje pomembno 0 0,0 % 

Precej pomembno 38 38,0 % 

Zelo pomembno 62 62,0 % 

Skupaj  100 100,0 % 

Da ravnatelj pri vpeljevanju 

sprememb razdeli odgovornost 

med člane kolektiva. 

Sploh ni pomembno. 0 0,0 % 

Ni pomembno. 2 2,0 % 

Srednje pomembno 17 17,0 % 

Precej pomembno 48 48,0 % 

Zelo pomembno 33 33,0 % 

Skupaj  100 100,0 % 

Da ravnatelj pri vpeljevanju 

sprememb zaupa v sposobnosti 

strokovnih delavcev. 

Sploh ni pomembno. 0 0,0 % 

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Srednje pomembno 3 3,0 % 

Precej pomembno 30 30,0 % 

Zelo pomembno 67 67,0 % 

Skupaj  100  100,0 % 
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Ravnatelj ima pomembno vlogo 

pri vpeljevanju sprememb. 
Sploh ni pomembno. 2 2,0 % 

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Srednje pomembno 10 10,0 % 

Precej pomembno 48 48,0 % 

Zelo pomembno 40 40,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Ravnatelj zna prepoznati 

kakovostne strokovne delavce. 

 

Sploh ni pomembno. 2 2,0 % 

Ni pomembno. 2 2,0 %  

Srednje pomembno 8 8,0 % 

Precej pomembno 37 37,0 % 

Zelo pomembno 52 52,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

Ravnatelj zna vzgojiteljem 

svetovati in dati povratno 

informacijo. 

Sploh ni pomembno. 2 2,0 %  

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Srednje pomembno  3 3,0 % 

Precej pomembno 40 40,0 % 

Zelo pomembno 55 55,0 % 

Skupaj  100 100,0 % 

Ravnatelj se tudi sam nenehno 

izobražuje. 
Sploh ni pomembno. 2 2,0 % 

Ni pomembno. 0 0,0 %  

Srednje pomembno  3 3,0 % 

Precej pomembno 33 33,0 % 

Zelo pomembno 62 62,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 

 

Več kot polovici anketiranim vzgojiteljem se zdi precej pomembno (52,0 %) oz. zelo pomembno 

(32,0 %), da ima ravnatelj dobro sliko dogajanja in da zna ustrezno zaznati priložnost za 

vpeljevanje sprememb. Slabi petini (15,0 %) se zdi to srednje pomembno, dvema vzgojiteljema 

(2,0 %) pa se zdi to celo nepomembno.  

Trditev, da ravnatelj zna motivirati zaposlene k vpeljevanju sprememb, je polovica anketiranih 

vzgojiteljev označila za precej pomembno (53,0 %), slaba polovica pa za zelo pomembno (47,0 

%). Nihče od anketiranih omenjene trditve ni označil za nepomembno. Rezultati prikazujejo, da je 

vzgojiteljem zelo pomembna vloga ravnatelja kot osebe, ki zna motivirati vzgojitelje k vpeljevanju 

sprememb.  

Trditev, da ravnatelj pri uvedbi lastnih inovacij podpira vzgojitelja, je več kot polovica anketiranih 

vzgojiteljev označila za zelo pomembno (60,0 %), dobra tretjina (38,0 %) pa za precej pomembno. 

Le dva anketirana (2,0 %) sta trditev označila za srednje pomembno. Ugotovitve različnih raziskav 

kažejo, da na vpeljevanje sprememb v pedagoško prakso vpliva veliko dejavnikov, tudi vodstvo 

vzgojno-izobraževalnih institucij. Avtorja Fullan in Hargreaves (2000) pravita, da je vodja dolžan 

podpirati vsakega učitelja, mu nuditi pomoč, spremljati razvoj ljudi v organizaciji, jih znati 

motivirati in usmerjati. 
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Pri trditvi o ravnateljevi razdelitvi odgovornosti med člane kolektiva pri vpeljevanju sprememb so 

bila mnenja različna. Večina anketiranih vzgojiteljev se je odločila za oceno precej pomembno oz. 

zelo pomembno (81,0 %), slaba petina (17,0 %) pa za srednje pomembno. Kako pomembno je 

skupno delo, omenjata tudi avtorja Fullan in Hargreaves (2000). Skupno delo vsebuje in oblikuje 

močno medsebojno odvisnost, skupno odgovornost, skupinsko pripadnost in izboljšanje ter večjo 

pripravljenost za sodelovanje pri zahtevnih nalogah. 

Skoraj vsi anketirani vzgojitelji so trditev »da ravnatelj pri vpeljevanju sprememb zaupa v 

sposobnosti strokovnih delavcev« označili za precej pomembno (30,0 %) oz. zelo pomembno (67,0 

%). Le trije (3,0 %) vzgojitelji so mnenja, da je zaupanje ravnatelja srednje pomembno. Rezultati 

nam prikazujejo, da je ravnateljevo zaupanje vzgojiteljem zelo pomembno. Razdevšek Puško 

(2002) omenja, da mora ravnatelj spoštovati vsakega posameznika, zaupati zaposlenim ter delovati 

v smeri podpore in spodbujanja, kar inovativnemu učitelju pomeni izziv in spodbudo.   

Skoraj polovica vzgojiteljev je trditev »ravnatelj ima pomembno vlogo pri vpeljevanju sprememb« 

ocenila za precej pomembno (48,0 %). Malo manj kot polovica (40,0 %) je trditev označila za zelo 

pomembno. Dobri desetini vzgojiteljev (10,0 %) je trditev srednje pomembna, dvema 

vzgojiteljema (2,0 %) pa ravnateljeva vloga sploh ni pomembna. V strokovni literaturi lahko 

zasledimo, da ne moremo mimo ravnateljeve vloge. Zgodnje raziskave uvajanja inovacij 

pojmujejo ravnateljevo vlogo kot najpomembnejši dejavnik pri spodbujanju oziroma zaviranju 

inovacij (Fullan, 1982, v Valenčič Zuljan, 1996) in tega se zavedajo tudi vzgojitelji, ki so 

sodelovali v naši raziskavi. 

Več kot polovici vzgojiteljev (52,0 %) se zdi zelo pomembno, da zna ravnatelj prepoznati 

kakovostne strokovne delavce. Dobri tretjini se zdi to precej pomembno (37,0 %), slabi desetini 

(8,0 %) pa srednje pomembno. 

Več kot polovica vzgojiteljev (55,0 %) je ocenila trditev »ravnatelj zna vzgojiteljem svetovati in 

dati povratno informacijo« kot zelo pomembno. Več kot tretjina vzgojiteljev (40,0 %) je omenjeno 

trditev ocenila s precej pomembno. Trem vzgojiteljem (3,0 %) je ravnateljevo svetovanje srednje 

pomembno, dvema vzgojiteljema (2,0  %) pa se ravnateljevo svetovanje sploh ne zdi pomembno.  

Med delovnimi obveznostmi ravnatelja je pomembna zlasti vloga ravnatelja kot svetovalca. 

Zaposlenim je treba pomagati pri razvoju njihovega strokovnega znanja in poglabljanju refleksije 

o njihovem delu. Na osnovi zbranih podatkov svoja ravnanja izboljšujejo in tako osebnostno in 

profesionalno napredujejo (Podgornik, 2007). 

Več kot polovica vzgojiteljev (62,0 %) je trditev, da se ravnatelj izobražuje, ocenila z oceno zelo 

pomembno. Tretjina (33,0%) jih je izobraževanje ravnatelja ocenila z oceno precej pomembno. 

Dvema vzgojiteljema (2,0 %) se izobraževanje ravnateljev sploh ne zdi pomembno. 

Intervjuvana vzgojiteljica je povedala, da je ravnateljeva vloga zelo pomembna, saj brez njega 

vzgojitelj težko izpelje stvari. Pomembno je, da vzgojitelja ne zatira, mu ne nalaga dodatnega dela 

z namenom, da mu onemogoči tisto, kar si želi. Tudi v literaturi zasledimo, da je eden izmed 
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najpogostejših argumentov učiteljev proti vpeljevanju sprememb preveč dodatnega dela (Van 

Thienen, 2002, v Bizjak, 2008). Intervjuvana vzgojiteljica je še izpostavila, da je pomembno 

ravnateljevo motiviranje. Zelo pomembno je, da tudi sam uvidi smisel pri vpeljevanju posameznih 

sprememb, nesmiselno je vpeljevanje sprememb samo zaradi tega, ker so to spremembo vpeljali 

tudi v bližnjem vrtcu. Treba je izhajati iz okolja, v katerem se dela. Med drugim je vzgojiteljica 

mnenja, da ravnatelji večkrat ne zaznajo ustreznega časa za vpeljevanje sprememb. Ti naj bi 

izgubljali stik s tem, kaj se v oddelkih pravzaprav res dogaja. 

 

10.5.2 Vloga vodstvenih delavcev v procesu vzgojiteljevega inoviranja z vidika vodstvenih 

delavcev 

 

Preglednica 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj vodstvenih delavcev glede lastne 

vloge v procesu vzgojiteljevega inoviranja. 

Trditve  f  f % 

Imam dobro sliko dogajanja in 

ustrezno zaznam priložnosti za 

vpeljevanje sprememb. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 1 2,0 % 

Se ne morem odločiti. 25 44,0 %  

Se strinjam. 23 40,0 % 

Se popolnoma strinjam. 8 14,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Znam motivirati zaposlene k 

vpeljevanju sprememb. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne morem odločiti. 23 40,0 % 

Se strinjam. 28 49,0 % 

Se popolnoma strinjam. 6 11,0 %  

Skupaj 57 100,0 % 

Pri uvedbi vzgojiteljevih 

inovacij nudim vzgojiteljem 

podporo. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne morem odločiti. 9 16,0 % 

Se strinjam. 34 60,0 % 

Se popolnoma strinjam. 14 24,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Vzgojiteljem omogočim 

izobraževanje. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 1 2,0 % 

Se ne morem odločiti. 12 21,0 % 

Se strinjam. 23 40,0 % 

Se popolnoma strinjam. 21 37,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Pri vpeljevanju sprememb 

razdelim odgovornost med člane 

kolektiva. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 1 2,0 % 

Se ne morem odločiti. 15 24,0 % 

Se strinjam. 25 44,0 % 
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Se popolnoma strinjam. 16 30,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Pri vpeljevanju sprememb 

zaupam v sposobnosti 

strokovnih delavcev. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne morem odločiti. 15 24,0 % 

Se strinjam. 25 44,0 % 

Se popolnoma strinjam. 17 32,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Imam pomembno vlogo pri 

vpeljevanju sprememb. 

Sploh se ne strinjam. 1 2,0 % 

Se ne strinjam. 3 5,0 % 

Se ne morem odločiti. 16 30,0 % 

Se strinjam. 22 39,0 % 

Se popolnoma strinjam. 15 24,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Prepoznam kakovostne 

strokovne delavce. 

 

 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 0 0,0 %  

Se ne morem odločiti. 11 19,0 % 

Se strinjam. 25 44,0 % 

Se popolnoma strinjam. 21 37,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

Vzgojiteljem znam svetovati in 

jim dati povratno informacijo. 

Sploh se ne strinjam. 0 0,0 %  

Se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne morem odločiti. 13 23,0 % 

Se strinjam. 23 40,0 % 

Se popolnoma strinjam. 21 37,0 % 

Skupaj  57 100,0 % 

Se nenehno izobražujem. Sploh se ne strinjam. 0 0,0 % 

Se ne strinjam. 1 2,0 %  

Se ne morem odločiti. 12 21,0 % 

Se strinjam. 17 30,0 % 

Se popolnoma strinjam. 27 47,0 % 

Skupaj 57 100,0 % 

 

Več kot polovica vodstvenih delavcev (51,0 %) se zelo strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da 

imajo dobro sliko dogajanja in da ustrezno zaznajo priložnosti za vpeljevanje sprememb. Četrtina 

anketiranih vodstvenih delavcev (25,30 %) se s trditvijo strinja. Da znajo motivirati zaposlene k 

vpeljevanju sprememb, se zelo strinja oz. popolnoma strinja več kot polovica anketiranih (60,0 

%). Ostali anketirani (40,0 %) se z omenjeno trditvijo strinjajo. Tudi Fullan in Hargreaves (2000) 

omenjata vlogo ravnatelja kot motivatorja. Ravnatelj je po njunem mnenju dolžan podpirati 

vsakega učitelja, mu nuditi pomoč, spremljati razvoj ljudi v organizaciji in znati tako motivirati 

kot tudi usmerjati. 
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S trditvijo, da pri uvedbi vzgojiteljevih inovacij nudijo vzgojiteljem podporo, se večina anketiranih 

vzgojiteljev (84,0 %) zelo strinja oz. popolnoma strinja. Večina anketiranih vodstvenih delavcev 

(77,0 %) se zelo strinja oz. popolnoma strinja tudi glede omogočanja izobraževanja. Omogočanje 

izobraževanja je zelo pomembno, saj vodstvo nosi odgovornost za razvoj vrtca kot učeče se 

organizacije in za profesionalni razvoj ter sodelovalno učenje vseh zaposlenih (Alava, Halttunen 

in Risku, 2012, v Štemberger in Vesel, 2016). 

 

Večina anketiranih vodstvenih delavcev (74,0 %) se s trditvijo, da pri vpeljevanju sprememb 

razdelijo odgovornost med člane kolektiva, zelo strinja oz. popolnoma strinja. Ob tem pa se skoraj 

vsi anketirani vodstveni delavci (76,0 %) strinjajo, da pri vpeljevanju sprememb zaupajo v 

sposobnosti strokovnih delavcev. Anketirani vodstveni delavci se zavedajo pomembnosti svoje 

vloge, saj se jih več kot polovica zelo strinja oz. popolnoma strinja s tem (63,0 %). Počutijo se 

dovolj kompetentne, saj se jih večina strinja (81,0 %), da prepoznajo kakovostne strokovne 

delavce. Večina (77,0 %) jih prav tako, po svoji presoji, zna svetovati vzgojiteljem in jim dati 

povratno informacijo. Vodstveni delavci skrbijo za svoj profesionalni razvoj, saj se jih tretjina 

(79,0 %) nenehno izobražuje.  

 

Intervjuvana ravnateljica vidi svojo vlogo v procesu vzgojiteljevega inoviranja kot zelo 

pomembno. Ko vzgojitelj pokaže interes, mu mora ravnatelj nuditi podporo, ga spodbuditi. Če se 

mu zdi neka sprememba nesmiselna, je vzgojiteljem to treba povedati na ustrezen način. Paziti je 

treba, da vzgojitelja ne ustavimo, saj lahko vzgojitelj ob naslednjem vpeljevanju sprememb izgubi 

pogum. Pri vpeljevanju sprememb razdeli odgovornost med člane kolektiva, saj ni individualni tip 

ravnateljice. Vpeljevanje sprememb je zanjo pomembna stvar in se ji ne zdi prav, da o njih odloča 

sama. Pri svojem delu se posvetuje tudi z ostalimi vodstvenimi delavci, saj več mnenj prinese 

različne poglede. Ravnateljica meni, da zna zaznati ustrezen čas za vpeljevanje sprememb. Ko izve 

za smiselno spremembo, jo posreduje naprej na različne načine (pedagoške konference, aktivi, 

službena e-sporočila). Meni, da lahko zanimanje strokovnih delavcev pridobimo tudi s tem, da se 

jim predstavi pozitivne rezultate, ki jih je prinesla npr. določena inovacija. 

 

10.5.3 Primerjava mnenj vzgojiteljev in vodstvenih delavcev o ravnateljevi vlogi v procesu 

vzgojiteljevega inoviranja 

Pri oceni ravnateljeve vloge v procesu vzgojiteljevega inoviranja prihaja do kar nekaj statistično 

pomembnih razlik. Razlike se pojavljajo pri spodnjih trditvah. 

 

Pri trditvi »da ima ravnatelj dobro sliko dogajanja in ustrezno zazna priložnosti za 

vpeljevanje sprememb« se pojavljajo statistično pomembne razlike (t = 3,54; P = 0,01). 

Vzgojitelji so omenjeno trditev v povprečju ocenili za pomembnejšo (M = 4,15; SD = 0,70), 

medtem ko so vodstveni delavci za to trditev v večini označili, da srednje vpliva (M = 3,72; SD = 

0,75). 
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Pri trditvi »da ravnatelj zna motivirati zaposlene k vpeljevanju sprememb« se pojavljajo 

statistično pomembne razlike (t = 8,30; P = 0,00). Vzgojitelji so omenjeno trditev v povprečju 

ocenili za pomembnejšo (M = 4,46; SD = 0,52), medtem ko so vodstveni delavci za trditev v 

povprečju označili, da srednje vpliva (M = 3,66; SD = 0,66). 

Pri trditvi »da ravnatelj pri uvedbi lastnih inovacij podpira vzgojitelja« se pojavljajo statistično 

pomembne razlike (t = 5,13; P = 0,00). Vzgojitelji so omenjeno trditev v povprečju ocenili za 

pomembnejšo (M = 4,60; SD = 0,53), medtem ko so vodstveni delavci za trditev v povprečju 

označili, da srednje vpliva (M = 4,07; SD = 0,65). 

Pri trditvi »da ravnatelj omogoči vzgojiteljem izobraževanje« se pojavljajo statistično 

pomembne razlike (t = 4,83; P = 0,00). Vzgojitelji so omenjeno trditev v povprečju ocenili za 

pomembnejšo (M = 4,62; SD = 0,49), medtem ko so vodstveni delavci za trditev v povprečju 

označili, da srednje vpliva (M = 4,12; SD = 0,80). 

Pri trditvi »da ravnatelj pri vpeljevanju sprememb zaupa v sposobnosti strokovnih delavcev« 

se pojavljajo statistično pomembne razlike (t = 5,40; P = 0,00). Vzgojitelji so omenjeno trditev v 

povprečju ocenili za pomembnejšo (M = 4,61; SD = 0,57), medtem ko so vodstveni delavci za 

trditev v povprečju označili, da srednje vpliva (M = 3,98; SD = 0,77). 

Pri trditvi »da ima ravnatelj pomembno vlogo pri vpeljevanju sprememb« se pojavljajo 

statistično pomembne razlike (t = 3,52; P = 0,01). Vzgojitelji so omenjeno trditev v povprečju 

ocenili za pomembnejšo (M = 4,27; SD = 0,79), medtem ko so vodstveni delavci za trditev v 

povprečju označili, da srednje vpliva (M = 3,75; SD = 0,93). 

Pri trditvi »ravnatelj zna vzgojiteljem svetovati in dati povratno informacijo« se pojavljajo 

statistično pomembne razlike (t = 3,05; P = 0,00). Vzgojitelji so omenjeno trditev v povprečju 

ocenili za pomembnejšo (M = 4,47; SD = 0,74), medtem ko so vodstveni delavci za trditev v 

povprečju označili, da precej vpliva (M = 4,09; SD = 0,76). 

 

Podatki nam prikazujejo, da so vzgojitelji omenjenim trditvam pripisovali večjo pomembnost kot 

vodstveni delavci. 

  



70 

 

11 SKLEP 

V raziskavi nas je zanimalo mnenje vzgojiteljev glede inoviranja lastne pedagoške prakse. Smo v 

času nenehnih sprememb. Pomembno je proučevanje in izboljševanje lastne prakse in tega se 

zavedajo skoraj vsi anketirani vzgojitelji (97,0 %). Vzgojitelj mora biti ne le dober praktik, temveč 

mora dobro poznati tudi teorijo. Večina vzgojiteljev ocenjuje, da je željna dodatnih izobraževanj 

in da jim ta ne predstavljajo nujnega zla. Po njihovem mnenju je inoviranje stvar tako mlajših kot 

tudi starejših vzgojiteljev. 69,0 % vzgojiteljev se ne strinja, da je smiselno oklepanje istih načinov 

dela, s katerimi so uspešni. Ponavljanje istih dejavnosti povzroči pri vzgojitelju nezadovoljstvo. 

Tudi rezultati raziskave M. Valenčič Zuljan idr. (2007) kažejo, da se večina učiteljev strinja, da 

poučevanje postane monotono, če vsako leto ne vpeljejo kakšne novosti oz. se ne vključijo v 

ponujene projekte. Evalviranje lastnega dela je prav tako pomembno in povezano s profesionalnim 

razvojem. Kritična refleksija in samoevalviranje pedagoške prakse postajata vse pomembnejša 

dejavnika zagotavljanja kakovosti v vzgojno-izobraževalni instituciji (Vogrinc in Podgornik, 

2012). 

 

Želeli smo raziskati, ali se pojavljajo razlike med stališči vzgojiteljev o potrebnosti inoviranja 

lastne prakse in leti delovne dobe v vrtcu, različnim nazivom, izobrazbo in zadovoljstvom v 

poklicu. Ugotovili smo, da uvajanje inovacij moti ustaljen delovni ritem vzgojiteljev najbolj v 

začetku kariere, v prvih treh letih delovne dobe, najmanj pa vzgojitelje z delovno dobo od 19 do 

30 let. Rezultate lahko povežemo z začetno fazo modela Fullerjeve in Hubermanovega 

profesionalnega modela učiteljevega razvoja (Huberman, 1993, v Valenčič Zuljan, 1999). V 

omenjeni fazi vzgojitelji vstopajo v svet dela, kažejo negotovost in na podlagi naših rezultatov 

uvajanje inovacij zmoti njihov delovni ritem. S trditvijo, da je vzgojiteljeva naloga vzgoja in 

izobraževanje, načrtovanje pa stvar raziskovalcev, se najbolj strinjajo vzgojitelji brez naziva. 

Vzgojitelji z višjim nazivom se zavedajo, da morajo biti vzgojitelji tudi inovatorji. 

 

Med stališči vzgojiteljev o potrebnosti inoviranja glede na stopnjo izobrazbe in glede na 

zadovoljstva v poklicu nismo ugotovili statistično pomembnih razlik.  

 

Poleg mnenj vzgojiteljev o potrebnosti inoviranja lastne prakse nas je zanimalo tudi mnenje 

vodstvenih delavcev. Da vzgojno delo potrebuje nenehno proučevanje in izboljševanje, se strinjajo 

vsi anketirani vodstveni delavci. Prav tako kot vzgojitelji so mnenja, da vzgojiteljem dodatno 

izobraževanje ne predstavlja nujnega zla. Skoraj vsi so mnenja, da je inoviranje obveznost vseh 

vzgojiteljev. Velik poudarek so dali vzgojiteljevemu deljenju lastne pedagoške prakse v 

pedagoških revijah in na posvetih. Skoraj vsi anketirani vodstveni delavci (94,0 %) se zavedajo, 

da vzgojitelj z evalviranjem lastnega dela profesionalno napreduje. 

 

Prav tako smo primerjali mnenja vzgojiteljev in vodstvenih delavcev glede ocene potrebnosti in 

pomena inoviranja pedagoške prakse. Rezultati so pokazali, da se vodstveni delavci z nekaterimi 

trditvami bolj strinjajo kot vzgojitelji. Tako se vodstveni delavci v primerjavi z vzgojitelji bolj 
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strinjajo, da vzgojitelji potrebujejo konkretna navodila za delo. Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje, vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in ne vnaša novosti, pa ne 

more profesionalno napredovati. 

 

V drugem sklopu nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev pri 

vpeljevanju sprememb. Vzgojitelji so najbolj izpostavili dejavnike, ki izhajajo iz notranje 

spodbude vzgojitelja (želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja in radovednost ter 

ustvarjalnost vzgojitelja). Velik vpliv pa pripisujejo tudi spodbudnemu okolju.  

 

Zanimalo nas je, ali se vzgojiteljevo mnenje glede dejavnikov spreminja  z dolžino delovne dobe 

v vrtcu, z različnim nazivom, izobrazbo in zadovoljstvom v poklicu. Ugotovili smo, da največjo 

pomembnost dejavniku »priznanje nadrejenih za vložen napor« pripisujejo vzgojitelji na začetku 

svoje poti. Z daljšo delovno dobo se pomembnost tega dejavnika znižuje. Tudi Day (2007) v 

svojem modelu profesionalnega razvoja omenja, da je za zadnjo fazo, ko ima učitelj več kot 31 let 

poučevanja, značilen upad motivacije in s tem posledično lahko priznanje nadrejenih takrat 

vzgojiteljem veliko pomeni. Pri nazivu je prišlo do statistično pomembnih razlik pri dveh 

dejavnikih: »želja vzgojitelja po pridobivanju novega znanja« in »radovednost in ustvarjalnost 

vzgojitelja«. Ugotovili smo, da izbira posameznih dejavnikov ni statistično pomembno povezana 

z izobrazbo. Prav tako nismo ugotovili statistično pomembne razlike med izbiro dejavnikov in 

zadovoljstvom v poklicu. 

 

Glede dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev pri vpeljevanju sprememb, so vodstveni 

delavci prav tako kot vzgojitelji izpostavili prav notranjo motivacijo vzgojitelja. Visoko so ocenili 

tudi spodbudno klimo vrtca in priznanje nadrejenih za vloženi trud vzgojitelja. Primerjali smo tudi 

mnenja vzgojiteljev in vodstvenih delavcev. Vodstveni delavci so v primerjavi z vzgojitelji višje 

ocenili vpliv naklonjenosti inoviranja s strani vodstva, priznanje nadrejenih za vloženi napor, 

dobro strokovno sodelovanje med vzgojitelji in izobrazbo vzgojitelja. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto in na kakšen način vzgojitelji vpeljujejo spremembe. Večina 

vzgojiteljev (79,0 %) vsako leto vpelje kar nekaj sprememb. Slaba petina (18,0 %) pa spremembe 

vpelje vsakih nekaj let, ko se pojavi potreba po spreminjanju. Rezultati so pokazali, da večina 

vzgojiteljev vpeljuje spremembe po modelu od »spodaj navzgor«. Večina vzgojiteljev je tako 

vključena v načrtovanje sprememb in tudi prevzema odgovornost za odločanje.  

 

Vzgojitelje in vodstvene delavce smo vprašali tudi o vplivu profesionalnega razvoja na njihovo 

naklonjenost inoviranju. Več kot polovica vzgojiteljev (70,0 %) je mnenja, da ima stopnja 

profesionalnega razvoja velik vpliv na njihovo inoviranje. Tudi večina vodstvenih delavcev (67,0 

%) je enakega mnenja, vendar je zanimivo, da jih dobra četrtina meni (28,0 %), da profesionalni 

razvoj srednje vpliva na naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja.  
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V zadnjem sklopu nas je zanimalo, kako vzgojitelji in vodstveni delavci presojajo ravnateljevo 

vlogo. Večini vzgojiteljev se zdi vloga ravnatelja zelo pomembna, saj jim je pomembno, da zna 

motivirati zaposlene k vpeljevanju sprememb in da pri uvedbi sprememb nudi podporo. Vzgojitelji 

visoko ocenjujejo ravnateljevo vlogo pri razdelitvi odgovornosti med člane kolektiva. Ravnatelj 

mora spoštovati vsakega posameznika, zaupati zaposlenim ter delovati v smeri podpore in 

spodbujanja, kar inovativnemu učitelju pomeni izziv in spodbudo (Razdevšek Puško. 2002). S tem 

se strinja večina anketiranih vzgojiteljev (97,0 %), saj je večini zelo pomembno, da ravnatelj zaupa 

v sposobnost strokovnih delavcev. Vzgojitelji izpostavljajo tudi pomen ravnatelja kot svetovalca 

in osebe, ki zna podati povratno informacijo. Tudi v strokovni literaturi zasledimo, da je med 

delovnimi obveznostmi ravnatelja pomembna zlasti vloga svetovalca. Na osnovi povratne 

informacije se lahko vzgojitelji izboljšujejo tako osebnostno kot tudi profesionalno (Podgornik, 

2007). 

 

Vodstvenim delavcem se zdi zelo pomembno, da znajo motivirati zaposlene k vpeljevanju 

sprememb. Večina vodstvenih delavcev (84,0 %) je mnenja, da vzgojiteljem pri vpeljevanju 

sprememb nudi podporo. Pomembno se jim zdi tudi, da strokovnim delavcem omogočijo 

izobraževanje. Večina jih deli odgovornost med člane kolektiva in večina tudi zaupa v sposobnosti 

strokovnih delavcev. Glede vloge ravnatelja kot svetovalca jih večina meni (77,0 %), da zna 

svetovati vzgojiteljem in jim dati povratno informacijo. 

 

Primerjali smo mnenja vzgojiteljev in vodstvenih delavcev glede ravnateljeve vloge v procesu 

vzgojiteljevega inoviranja. Vzgojitelji so v povprečju nekaterim trditvam pripisovali večjo 

pomembnost kot vodstveni delavci, in sicer ravnateljevi ustrezni zaznavi priložnosti za vpeljevanje 

sprememb, ravnateljevi motivaciji in podpori zaposlenim pri vpeljevanju sprememb ter temu, da 

jim ravnatelj omogoči izobraževanje. Večjo pomembnost so pripisali ravnateljevi vlogi pri 

vpeljevanju sprememb in njegovemu zaupanju v sposobnost strokovnih delavcev. Izpostavili so 

tudi večjo pomembnost ravnatelja kot svetovalca.  

 

Možnosti nadaljnje raziskave tematike vidim v raziskovanju vloge, ki jo po mnenju vzgojiteljev 

v procesu vpeljevanja sprememb v slovenskih vrtcih opravljajo vodstveni delavci. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje 

 

Sem Maja Kljajić, študentka magistrskega študija druge stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru magistrskega dela želim raziskati področje vzgojiteljevega 

inoviranja pedagoške prakse v vzgojno-varstvenih zavodih, zato vas vljudno prosim, da izpolnite 

spodnji vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori bodo obravnavani zaupno in 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene.                                                           

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem in vam želim uspešno pedagoško delo. 

 

Maja Kljajić 

 

Pri spodnjih vprašanjih obkrožite odgovor oziroma ga dopišite. Pri vsakem vprašanju izberite le 

en odgovor. 

 

 

Spol:   a) ženski               b) moški 

 

Starost: _____let 

 

Delovna doba v vrtcu: 

a) od 1 do 3 leta 

b) od 4 do 6 let 

c) od 7 do 18 let 

d) od 19 do 30 let 

e) od 31 do 40 let 

 

Stopnja izobrazbe: 

a) srednja šola 

b) visoka šola 

c) magisterij  

d) doktorat 

Drugo: __________ 

 

Naziv: 

a) brez naziva 

b) vzgojitelj mentor 

c) vzgojitelj svetovalec 

d) vzgojitelj svetnik 
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1. Ocenite, koliko ste zadovoljni z izbiro svojega poklica? Obkrožite ustrezni odgovor. 

 

Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti zadovoljen 

niti nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo zadovoljen 

1 2 3 4 5 

 

 

2. V spodnji tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na vzgojiteljevo vpeljevanje 

sprememb v vrtcih. Ocenite, v kolikšni meri se (ne) strinjate s posamezno trditvijo (za 

vsako trditev izberite eno od petih možnih ocen in svojo izbiro označite z X). 

 

Trditve 

Ocena 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti.  

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

1. Za vzgojitelja je najbolj 

koristno, da dobi čim bolj 

izdelana konkretna navodila za 

delo. 

     

2. Za kakovostno pedagoško delo 

je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, 

poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

     

3. Dodatno izobraževanje je za 

vzgojitelje nujno zlo. 

     

4. Večina vzgojiteljev je 

motivirana za opravljanje 

dodatnih nalog. 

     

5. Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje.  

     

6. Z inoviranjem naj se ukvarjajo 

mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj. 

     

7. Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu objavljati v 

pedagoških revijah. 
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8. Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu predstavljati na 

različnih posvetih. 

     

9. Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, načrtovanje 

inovacij je stvar raziskovalcev. 

     

10. Uvajanje inovacij moti ustaljen 

vzgojiteljev delovni ritem.  

     

11. Dandanes zahteva pedagoško 

delo od vzgojitelja toliko 

energije (motiviranje otrok, 

discipliniranje ipd.), da je 

inovativno delo vzgojitelju le v 

dodatno breme. 

     

12. Vzgojitelj naj se drži 

preizkušenih načinov dela, s 

katerimi je uspešen. 

     

13. Če vzgojitelj vsako leto ne 

preizkusi kakšne novosti, 

postane delo monotono in 

dolgočasno. 

     

14. Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju 

vzgojiteljevega poklica. 

     

15. Vzgojitelj, ki ne evalvira 

lastnega dela in ne vnaša 

novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

     

16. Drugo      
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3. V nadaljevanju so našteti dejavniki, ki lahko vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za  

vpeljevanje sprememb in uspešnost vpeljevanja spremembe v pedagoško prakso. Prosimo 

vas, da ocenite, koliko spodaj našteti dejavniki vplivajo na to, da se odločate za vpeljevanje  

sprememb v pedagoško prakso V prazna mesta na koncu preglednice dopišite tiste dejavnike, 

ki po vašem mnenju še vplivajo na omenjeno. 

(Za vsako trditev izberite eno od petih možnih ocen in svojo izbiro označite z X.) 

 

Dejavnik 

 

Ocena 

Ne vpliva. Malo 

vpliva. 

Srednje 

vpliva. 

Precej 

vpliva. 

Zelo 

vpliva. 

Splošna 

naklonjenost 

inoviranju s 

strani vodstva 

     

 

Priznanje 

nadrejenih za 

vložen dodatni 

napor 

     

Želja vzgojitelja 

po pridobivanju  

novega znanja 

     

Prizadevanje 

vzgojitelja za 

popestritev dela 

v oddelku. 

     

Usmerjenost 

vzgojitelja v 

dobrobit otrok 

     

Napredovanje v 

plačilne razrede 

     

Spodbudna 

klima vrtca 

     

Dobro strokovno  

sodelovanje med 

vzgojitelji 

     

Strokovna 

podpora 

zunanjih 

strokovnjakov 

     

Podpora staršev      

Izobrazba 

vzgojitelja 

(magisterij …) 
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Radovednost in 

ustvarjalnost 

vzgojitelja 

     

Drugo 

 

     

 

4. Kako pogosto se odločate za vpeljevanje novosti? 

a) Vsako leto vpeljem kakšno spremembo. 

b) Občasno, vsakih nekaj let, ko se pojavi kakšna inovacija ali širša potreba po spremembi. 

c) Redko. 

 

 

Navedite spremembo oz. inovacijo, ki ste jo nazadnje vpeljali (kdo je dal pobudo, zakaj ste 

se odločili za to spremembo, ali ste s kom sodelovali, kakšni so bili rezultati, kaj vam je 

bilo pri odločitvi in v procesu vpeljevanja inovacije v vzpodbudo, kaj ste pogrešali itd.). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Kako bi ocenili svojo pripravljenost za vpeljevanje sprememb v primerjavi z ostalimi 

zaposlenimi v vašem vrtcu: 

a) bolj kot ostali 

b) tako kot ostali v vašem vrtcu  

c) manj kot ostali 
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6. Na kakšen način vpeljujete spremembe?  

(Za vsako trditev izberite drži oziroma ne drži in svojo izbiro označite z X.) 

 

Trditve 

Drži Ne drži 

1. Inoviranje je pri nas vodeno s 

strani inovatorjev/vzgojiteljev, 

vzgojitelji smo uporabniki 

preverjenih novosti. 

  

2. Kot vzgojitelj imam ključno vlogo 

pri odločitvi za razvoj ali prenos 

določene ponujene inovacije v 

prakso. 

  

3. Vzgojitelji nismo vključeni v 

načrtovanje vpeljevanja sprememb. 

  

4. Spremembo vpeljujem takrat, ko 

začutim potrebo po spreminjanju. 

  

5. Pri vpeljevanju sprememb smo v 

okviru načrtovanja aktivno 

vključeni tudi vzgojitelji. 

  

6. Vzgojitelji prevzemamo 

odgovornost za odločanje o poteku 

ukrepov, ki vodijo do izboljšav. 

  

 

7. V kolikšni meri po vašem mnenju stopnja profesionalnega razvoja vzgojitelja (od 

začetnika do eksperta) vpliva na vzgojiteljevo inoviranje? 

 

a) Ne vpliva. 

b) Malo vpliva. 

c) Srednje vpliva. 

d) Precej vpliva. 

e) Zelo vpliva. 
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8. V spodnji tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na ravnateljevo vlogo v procesu 

vzgojiteljevega inoviranja? (Vsako trditev ocenite glede na to, kako pomembna se vam zdi 

pri vzgojiteljevem inoviranju. Svojo izbiro označite z X.) 

 

 

Trditve 

         RAVNATELJ 

Ocena pomembnosti  

Sploh ni 

pomembno. 

Ni 

pomembno.  

Srednje 

pomembno 

Precej 

pomembno 

Zelo 

pomembno 

1. Da ima ravnatelj dobro 

sliko dogajanja in 

ustrezno zazna 

priložnosti za 

vpeljevanje sprememb. 

     

2. Da ravnatelj zna 

motivirati zaposlene k 

vpeljevanju 

sprememb.  

     

3. Da ravnatelj pri uvedbi 

lastnih inovacij 

podpira vzgojitelja. 

     

4. Da ravnatelj omogoči 

vzgojiteljem 

izobraževanje.  

     

5. Da ravnatelj pri 

vpeljevanju sprememb 

razdeli odgovornost 

med člane kolektiva. 

     

6. Da ravnatelj pri 

vpeljevanju sprememb 

zaupa v sposobnosti 

strokovnih delavcev. 

     

 

 

7. Ravnatelj ima 

pomembno vlogo pri 

vpeljevanju 

sprememb. 

     

 

 

8. Ravnatelj zna 

prepoznati kakovostne 

strokovne delavce. 

     

9. Ravnatelj zna 

vzgojiteljem svetovati 

in dati povratno 

informacijo. 
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10. Ravnatelj se tudi sam 

nenehno izobražuje. 

     

 

9. Odgovorite, če menite, da bi bilo treba še kaj narediti za kakovostnejše vpeljevanje 

inovacij v pedagoško prakso: 

a) na ravni vzgojiteljev 

b) na ravni inštitucij 

c) na ravni sistema 
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Priloga 2:  Anketni vprašalnik za vodstvene delavce 

 

Sem Maja Kljajić, študentka magistrskega študija druge stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru magistrskega dela želim raziskati področje vzgojiteljevega 

inoviranja pedagoške prakse v vzgojno varstvenih zavodih, zato vas vljudno prosim, da izpolnite 

spodnji vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori bodo obravnavani zaupno in 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

                                                                  

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem in vam želim uspešno pedagoško delo. 

 

Maja Kljajić 

 

 

Pri spodnjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor oziroma ga dopišite. Pri vsakem vprašanju 

izberite le en odgovor. 

 

Spol:   a) ženski               b) moški 

 

Starost: _____let 

 

Delovna doba v vrtcu: 

f) od 1 do 3 leta 

g) od 4 do 6 let 

h) od 7 do 18 let 

i) od 19 do 30 let 

j) od 31 do 40 let 

 

Stopnja izobrazbe: 

e) srednja šola 

f) visoka šola 

g) magisterij  

h) doktorat 

Drugo: __________ 

 

Naziv: 

e) brez naziva 

f) vzgojitelj mentor 

g) vzgojitelj svetovalec 

h) vzgojitelj svetnik 
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7. V spodnji tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na vzgojiteljevo vpeljevanje 

sprememb v vrtcih. Ocenite, v kolikšni meri se (ne) strinjate s posamezno trditvijo (za 

vsako trditev izberite eno od petih možnih ocen in svojo izbiro označite z X). 

 

 

Trditve 

Ocena 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti.  

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

17. Za vzgojitelja je najbolj 

koristno, da dobi čim bolj 

izdelana konkretna navodila za 

delo. 

     

18. Za kakovostno pedagoško delo 

je pomembno predvsem, da je 

vzgojitelj dober praktik, 

poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

     

19. Dodatno izobraževanje je za 

vzgojitelje nujno zlo. 

     

20. Večina vzgojiteljev je 

motivirana za opravljanje 

dodatnih nalog. 

     

21. Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje.  

     

22. Z inoviranjem naj se ukvarjajo 

mlajši vzgojitelji, ki še nimajo 

veliko praktičnih izkušenj. 

     

23. Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu objavljati v 

pedagoških revijah. 

     

24. Vzgojitelji bi morali svoje 

pedagoške izkušnje in izsledke 

dela v vrtcu predstavljati na 

različnih posvetih. 

     

25. Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, načrtovanje 

inovacij je stvar raziskovalcev. 

     

26. Uvajanje inovacij moti ustaljen 

vzgojiteljev delovni ritem.  
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27. Dandanes zahteva pedagoško 

delo od vzgojitelja toliko 

energije (motiviranje otrok, 

discipliniranje ipd.), da je 

inovativno delo vzgojitelju le v 

dodatno breme. 

     

28. Vzgojitelj naj se drži 

preizkušenih načinov dela, s 

katerimi je uspešen. 

     

29. Če vzgojitelj vsako leto ne 

preizkusi kakšne novosti, 

postane delo monotono in 

dolgočasno. 

     

30. Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s 

tem prispevajo k razvoju 

vzgojiteljevega poklica. 

     

31. Vzgojitelj, ki ne evalvira 

lastnega dela in ne vnaša 

novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

     

32. Drugo      
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8. V nadaljevanju so našteti dejavniki, ki lahko vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za  

vpeljevanje sprememb in uspešnost vpeljevanja spremembe v pedagoško prakso. Prosimo 

vas, da ocenite, koliko spodaj našteti dejavniki po vašem mnenju vplivajo na to, da se 

vzgojitelji odločajo za vpeljevanje sprememb v pedagoško prakso. V prazna mesta na koncu 

preglednice dopišite tiste dejavnike, ki po vašem mnenju še vplivajo na omenjeno. 

(Za vsako trditev izberite eno od petih možnih ocen in svojo izbiro označite z X.) 

 

Dejavnik 

 

Ocena 

Ne vpliva. Malo 

vpliva. 

Srednje 

vpliva. 

Precej 

vpliva. 

Zelo 

vpliva. 

Splošna 

naklonjenost 

inoviranju s 

strani vodstva 

     

 

Priznanje 

nadrejenih za 

vložen dodatni 

napor 

     

Želja vzgojitelja 

po pridobivanju  

novega znanja 

     

Prizadevanje 

vzgojitelja za 

popestritev dela 

v oddelku 

     

Usmerjenost 

vzgojitelja v 

dobrobit otrok 

     

Napredovanje v 

plačilne razrede 

     

Spodbudna 

klima vrtca 

     

Dobro strokovno  

sodelovanje med 

vzgojitelji 

     

Strokovna 

podpora 

zunanjih 

strokovnjakov 

     

Podpora staršev      

Izobrazba 

vzgojitelja 

(magisterij …) 
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Radovednost in 

ustvarjalnost 

vzgojitelja 

     

Drugo 

 

     

 

9. V kolikšni meri stopnja profesionalnega razvoja vzgojitelja (od začetnika do eksperta) 

po vašem mnenju vpliva na vzgojiteljevo inoviranje? 

 

f) Ne vpliva. 

g) Malo vpliva. 

h) Srednje vpliva. 

i) Precej vpliva. 

j) Zelo vpliva. 
 

10. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na vodstveno vlogo v 

procesu vzgojiteljevega inoviranja? (Za vsako trditev izberite eno od petih možnih ocen in 

svojo izbiro označite z X.) 

 

 

Trditve 

Ocena 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

1. Imam dobro sliko dogajanja in 

ustrezno zaznam priložnosti za 

vpeljevanje sprememb. 

     

2. Znam motivirati zaposlene k 

vpeljevanju sprememb.  

     

3. Pri uvedbi vzgojiteljevih inovacij 

nudim vzgojiteljem podporo. 

     

4. Vzgojiteljem omogočim 

izobraževanje. 

     

5. Pri vpeljevanju sprememb 

razdelim odgovornost med člane 

kolektiva. 

     

6. Pri vpeljevanju sprememb 

zaupam v sposobnosti strokovnih 

delavcev. 

     

 

7. Imam pomembno vlogo pri 

vpeljevanju sprememb.  
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8. Prepoznam kakovostne strokovne 

delavce. 

     

9. Vzgojiteljem znam svetovati in 

jim dati povratno informacijo. 

     

10. Se nenehno izobražujem.      

 

11. Odgovorite, če menite, da bi bilo treba še kaj narediti za kakovostnejše vpeljevanje 

inovacij v pedagoško prakso: 

d) na ravni vzgojiteljev 

e) na ravni inštitucij 

f) na ravni sistema 
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v vrtcu : Transkript intervjuja z vzgojiteljem 

 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate v vrtcu? 

7 let in 10 mesecev.  

 

2. Kakšno je vaše mnenje glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne pedagoške prakse v 

vrtcih? Se vam vpeljevanje sprememb zdi smiselno? 

Inoviranje lastne prakse je potrebno, saj le tako lahko napredujeta pedagoški proces in vrtec kot 

ustanova. Vsekakor je vpeljevanje novosti smiselno in tudi sama inoviram pedagoške prakso. Ne 

vem, ali vzgojno delo potrebuje nenehno inoviranje pedagoške prakse, so pa potrebne spremembe. 

Ni potrebno vsako leto. Na tri leta pa vsekakor, saj po tem času vidimo tudi rezultate tistega, kar 

smo začeli spreminjati. 

 

- Menite, da se morajo z inoviranjem ukvarjati le mlajši vzgojitelji?  

Ne. Vsi vzgojitelji se morajo ukvarjati z inoviranjem. 

 

- Bi morali, po vašem mnenju, vzgojitelji svoje pedagoške izkušnje in izsledke dela v vrtcu 

objavljati v pedagoških revijah ali na posvetih? 

Najbolj smiselno podajanje pedagoških izkušenj je v kolektivu, kjer vzgojitelj dela. Morda se v 

pedagoških revijah ali na posvetih to bolj vidi, vendar bi moral vsak ravnatelj, ko opazi dobro delo 

vzgojitelja, tega spodbuditi, da svoje delo predstavi svojemu kolektivu vrtca.  

 

3. Kateri dejavniki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško 

prakso (finančna motivacija, izobraževanje, podpora vodstva, zunanji strokovnjaki ...)? Kateri 

dejavnik bi še posebej izpostavili in zakaj? 

Izpostavila bi vlogo ravnatelja, njegovo spodbudo in odprtost. Financiranje se mi ne zdi v veliki 

meri pomembno. Pomembno je predvsem to, da so tvoji nadrejeni in strokovni delavci, s 

katerimi delaš, odprti za to idejo, pomembna je odprtost okolja in to, da ne zavračajo tvoje ideje.  

 

4. Kako pogosto se odločate za vpeljevanje sprememb in na kakšen način jih vpeljujete?  

Enkrat na leto vpeljujem spremembe, dodam nekaj k svojemu vzgojnemu procesu. Novosti 

vpeljujem, ko začutim notranjo spodbudo.  

 

5. Vzgojitelji naj bi bili vzajemni profesionalci, ki so zavezani k kontinuiranemu profesionalnemu 

razvoju. Profesionalni razvoj je tako vseživljenjski process, v katerem vzgojitelji osebnostno 

dozorevajo in pridobivajo poklicna znanja in izkušnje. Ali stopnja profesionalnega razvoja po 

vašem mnenju vpliva na naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja?  

Težko vprašanje. Ne znam se odločiti. Mislim, da vzgojitelji eksperti težje vpeljujejo novosti in se 

jim težje prilagajajo. Jih pa bolj razumejo. Ko si pa mlajši, se ti zdi večina novosti v redu, saj se 

še ne znaš spopadati z njimi.  
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- Zakaj starejši vzgojitelji težje uvajajo spremembe? 

Menim, da imajo že zelo definirano svojo vlogo kot vzgojitelj. Veliko let so potrebovali, da se 

oblikujejo in svoje delo že zelo dobro poznajo in znajo predvidevati dogodke. Menim, da 

izoblikovano vlogo zelo težko spreminjaš.  

 

6. Katere so po vašem mnenju naloge ravnatelja vrtca pri vpeljevanju sprememb? (Kako 

pomembna je njegova vloga? Ali deli odgovornost in če jo, s kom? Ali zazna ustrezen čas za 

vpeljevanje sprememb? Na kakšen način privabi zanimanje strokovnih delavcev za smiselnost 

sprememb?) 

Ravnateljeva vloga je zelo pomembna, brez njegove podpore vzgojitelj sam težko pride do 

uresničitve neke inovacije. Pomembno je, da ti pusti odprte roke, da te ne zatira, da ti ne nalaga 

dodatnega dela z namenom, da ti onemogoči tisto, kar si želiš. Pomembna je tudi motivacija 

ravnateljev, še posebej to, da je tudi on sam vpet v spremembo. Nesmiselno se mi zdi vpeljevanje 

sprememb zaradi tega, ker so to spremembo vpeljali tudi v bližnjem vrtcu. Treba je izhajati iz 

okolja, v katerem ravnatelj dela.  

 

- Ali ravnatelji zaznajo ustrezen čas za vpeljevanje sprememb? 

Mislim, da velikokrat ne. Bodimo iskreni, da ravnatelji izgubljajo stik, kaj se v oddelkih dogaja. 
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Priloga 4: Transkript intervjuja z ravnateljem 

 

1. Koliko let delovnih izkušenj imate v vrtcu (na vodstvenem delavnem mestu)?  

Pet let. 

2. Kakšno je vaše mnenje glede potrebnosti in pomena inoviranja lastne pedagoške prakse v 

vrtcih? Se vam vpeljevanje sprememb zdi smiselno? 

Inoviranje lastne pedagoške prakse je zelo pomembno. Le tako lahko posameznik napreduje. Če 

vzgojitelj vedno nekaj novega raziskuje, ne napreduje samo on na osebnostnem področju, ampak 

raste tudi vrtec kot cela institucija. Če posameznemu vzgojitelju neka inovacija dobro uspe, jo 

lahko razširi v svojem kolektivu. Če vzgojitelj ne išče novih pristopov, mu je znanje, ki ga je 

pridobil med šolanjem, dovolj, obstoji. Vzgojno delo potrebuje nenehno izboljševanje. 

 

- Je za vzgojitelje koristno, da dobijo čim bolj izdelana konkretna navodila za delo? 

Ne. Osnovna navodila ja, naprej ne. Delo vzgojitelja ni enoznačno, enolično delo, v katerem moraš 

priti točno do enega cilja, rezultata. Vzgojitelj dela z otroki, smernice se ves čas spreminjajo in 

vzgojitelj mora temu slediti in zato ni enih splošnih navodil. Vzgojitelj dobiva tudi različne otroke 

in se mora tudi temu prilagajati in tudi svojemu karakterju. Nekaterim vzgojiteljem so bližje ene 

metode, drugim spet druge.  

 

3. Kateri dejavniki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško 

prakso (finančna motivacija, izobraževanje, podpora vodstva, zunanji strokovnjaki ...)? Kateri 

dejavnik bi še posebej izpostavili in zakaj? 

V prvi vrsti vsak posameznik pri sebi vpliva. Vsak vzgojitelj mora biti v koraku s časom. Res je, 

da mora vrtec slediti trendom in organizirati izobraževanja za strokovne delavce, ker smo to tudi 

dolžni in je to tudi prav, vendar je bistveno, da vsak strokovni delavec ves čas spremlja svoj razvoj 

in se sam izobražuje in išče novosti. Pomembna je notranja motivacija vsakega posameznika. 

Definitivno je zelo pomembno, kakšno podporo ima vzgojitelj s strani vodstva, ali te podpira, ti 

sugerira ali te takoj zatre. To je zelo pomembno. Tudi ministrstvo za šolstvo ima pomembno vlogo, 

saj vsako leto posreduje določene smernice. Tudi to vpliva na vzgojiteljevo odločitev za 

vpeljevanje sprememb. 

 

4. Kako pogosto se vzgojitelji odločajo za vpeljevanje sprememb in na kakšen način jih vpeljujejo?  

V našem vrtcu kar precej, lahko bi se še bolj. Menim, da je to dosti povezano z izobrazbo. 

Vzgojitelji z višjo izobrazbo se že zaradi naklonjenosti šolskega sistema k inoviranju bolj odločajo 

za vpeljevanje sprememb (npr. na fakulteti, magisteriju, doktoratu študente spodbujajo k 

raziskovanju in so takšnega dela navajeni). Menim, da mlajši vzgojitelji vpeljujejo spremembe 

manj kot ostali, saj si še ne upajo izpostavljati in ne vedo, koliko smo temu kot vrtec naklonjeni, 

vendar ko začutijo, da smo naklonjeni, potem se sprostijo.  

Vzgojitelji v našem vrtcu sami vpeljujejo spremembe. Nekateri jih znajo sami zaznati, nekateri ne. 

Največkrat vpeljujejo spremembe eni in isti vzgojitelji, ki so že sami bolj usmerjeni in odprti za 

to. Morda se je zdaj povečal interes zaradi sprostitve napredovanj v nazive. Na žalost kot vodstvo 

zaposlenih ne moremo in nimamo s čim nagraditi za vzgojiteljeve posebne dosežke.  
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- Čemu pripisujete razlog pri tistih vzgojiteljih, ki sprememb ne vpeljujejo pogosto? 

Nekateri ne spremljajo novosti in so ukalupljeni v svoj vsakodnevni način delovanja in na osebni 

ravni niti ne čutijo potrebe po spreminjanju. Nekateri vzgojitelji morda tudi zato, ker se jim zdi, 

da za to plačo naredijo dovolj in ne potrebujejo nekega osebnega izziva (to je moje osebno 

mnenje). Morda je odvisno, v katerem kolektivu delaš. Če delaš v enoti, kjer so vzgojitelji bolj 

nagnjeni k inoviranju, potem te to spodbudi k inoviranju. Če pa delaš v oddelku, enoti, kjer 

vzgojitelji niso naklonjeni inoviranju, te lahko to demotivira. 

 

5. Vzgojitelji naj bi bili vzajemni profesionalci, ki so zavezani k kontinuiranemu profesionalnemu 

razvoju. Profesionalni razvoj je tako vseživljenjski process, v katerem vzgojitelji osebnostno 

dozorevajo in pridobivajo poklicna znanja in izkušnje. Ali stopnja profesionalnega razvoja po 

vašem mnenju vpliva na naklonjenost vzgojiteljev do inoviranja?  

Menim, da je to vzajemno in da stopnja profesionalnega razvoja vpliva na naklonjenost 

vzgojiteljev do inoviranja.  

 

6. Katere so po vašem mnenju naloge ravnatelja vrtca pri vpeljevanju sprememb? Kako 

pomembna je vaša vloga?  

Če nekdo pokaže interes, da mu daš spodbudo in paziš, da če neka sprememba ni smiselna, to 

poveš na ustrezen način. Pomembno je, da ga ne zaustaviš, saj lahko vzgojitelj izgubi pogum ob 

naslednjem vpeljevanju sprememb.  

- Delite odgovornost? 

Če izvem za novosti, trende, je pomembno, da jih posredujem naprej, da strokovni delavci izvejo 

za njih in se mogoče lažje odločijo za vpeljevanje posamezne spremembe. Nisem individualni tip 

ravnatelja. Vpeljevanje sprememb je zame pomembna stvar in se mi ne zdi prav, da o njih odločam 

sama. Vedno se posvetujem z ostalimi vodstvenimi delavci in svetovalno delavko in potem 

razmišljamo, kaj bi bilo dobro. Včasih ti nekdo drug odpre nove poglede na iste stvari. 

Tako se strokovni delavci mogoče lažje odločajo za kakšno spremembo in tudi sami razmišljajo, 

kako bi lahko nekaj izpeljali.  

- Ali zaznate ustrezen čas za vpeljevanje sprememb? 

Ja, seveda, takoj ko nekaj slišim, preberem v strokovni reviji, poskrbim, da to posredujem naprej. 

 

- Na kakšen način privabite zanimanje strokovnih delavcev za smiselnost sprememb? 

Ko preberem nekaj v strokovni reviji, poskrbim, da to posredujem naprej (npr. prek službenih 

naslovov seznanim vodje posameznih enot, te pa poskrbijo, da o tem izvejo ostale strokovne 

delavke). Imamo tudi sestanke projektnih skupin in sestanke, namenjene različnim aktualnim 

vsebinam. Informacije posredujem tudi na pedagoških sestankih, saj je tam širša zasedba 

strokovnih delavk. Povem, kaj je novost, trend. To so površinske informacije, s katerimi se tam ne 

ukvarjamo v globino. Morda bi se morali bolj poglobljeno o tem pogovarjati na kakšnih strokovnih 

aktivih in bi tako pridobili kakšnega vzgojitelja več, ko bi se vpeljevale posamezne spremembe.  

Ljudi prisiliti ne moremo, lahko jim samo predstavimo. Treba je ponuditi sestanke, v okviru katerih 

imajo vsi priložnost diskusije. Zanimanje strokovnih delavcev lahko pridobimo tudi s tem, da jim 

predstavimo pozitivne rezultate, ki jih je prinesla npr. določena inovacija. Včasih grem tudi 

postopoma in se pri vzgojiteljicah pozanimam, koliko so pripravljene vpeljati kakšno spremembno 

in ali jih ta zanima. 
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Priloga 5: Analiza odgovorov vzgojiteljev na trditve, ki se nanašajo na vzgojiteljevo vpeljevanje 

sprememb v vrtcih. 

 

  

Preglednica 11: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji z različno delovno 

dobo v mnenju glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Delovna doba v vrtcu 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi 

čim bolj izdelana konkretna navodila za 

delo. 

1-3 let  0,258 12 0,027 

4-6 let 0,286 14 0,003 

7-18 let 0,279 31 0,000 

19-30 

let 

0,234 18 0,010 

31-40 

let 

0,324 25 0,000 

Za kakovostno pedagoško delo je 

pomembno predvsem, da je vzgojitelj dober 

praktik, poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

1-3 let  0,307 12 0,003 

4-6 let 0,310 14 0,001 

7-18 let 0,311 31 0,000 

19-30 

let 

0,294 18 0,000 

31-40 

let 

0,288 25 0,000 

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje 

nujno zlo. 

1-3 let  0,200 12 0,198 

4-6 let 0,268 14 0,007 

7-18 let 0,252 31 0,000 

19-30 

let 

0,293 18 0,000 

31-40 

let 

0,328 25 0,000 

Večina vzgojiteljev je motivirana za 

opravljanje dodatnih nalog. 

1-3 let  0,375 12 0,000 

4-6 let 0,273 14 0,006 

7-18 let 0,294 31 0,000 

19-30 

let 

0,246 18 0,005 

31-40 

let 

0,298 25 0,000 

Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje. 

 

1-3 let  0,374 12 0,000 

4-6 let 0,332 14 0,000 

7-18 let 0,343 31 0,000 

19-30 

let 

0,363 18 0,000 
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31-40 

let 

0,388 25 0,000 

Z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši 

vzgojitelji, ki še nimajo veliko praktičnih 

izkušenj. 

1-3 let  0,374 12 0,000 

4-6 let 0,327 14 0,000 

7-18 let 0,326 31 0,000 

19-30 

let 

0,334 18 0,000 

31-40 

let 

0,388 25 0,000 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu objavljati v 

pedagoških revijah. 

1-3 let  0,233 12 0,072 

4-6 let 0,320 14 0,00 

7-18 let 0,322 31 0,00 

19-30 

let 

0,346 18 0,00 

31-40 

let 

0,303 25 0,00 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu predstavljati 

na različnih posvetih. 

1-3 let  0,436 12 0,00 

4-6 let 0,359 14 0,00 

7-18 let 0,366 31 0,00 

19-30 

let 

0,352 18 0,00 

31-40 

let 

0,256 25 0,00 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, 

načrtovanje inovacij je stvar raziskovalcev. 

1-3 let  0,293 12 0,005 

4-6 let 0,300 14 0,001 

7-18 let 0,304 31 0,000 

19-30 

let 

0,359 18 0,000 

31-40 

let 

0,339 25 0,000 

Uvajanje inovacij moti ustaljen vzgojiteljev 

delovni ritem. 

1-3 let 0,263 12 0,022 

4-6 let 0,280 14 0,004 

7-18 let 0,320 31 0,000 

19-30 

let 

0,310 18 0,000 

31-40 

let 

0,351 25 0,000 

Dandanes zahteva pedagoško delo od 

vzgojitelja toliko energije (motiviranje otrok, 

discipliniranje ipd.), da je inovativno delo 

vzgojitelju le v dodatno breme. 

1-3 let 0,307 12 0,003 

4-6 let 0,310 14 0,001 

7-18 let 0,334 31 0,000 

19-30 

let 

0,311 18 0,000 

31-40 

let 

0,324 25 0,000 
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Vzgojitelj naj se drži preizkušenih načinov 

dela, s katerimi je uspešen. 

1-3 let 0,251 12 0,036 

4-6 let 0,272 14 0,006 

7-18 let 0,302 31 0,000 

19-30 

let 

0,244 18 0,006 

31-40 

let 

0,330 25 0,000 

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi kakšne 

novosti, postane delo monotono in 

dolgočasno. 

1-3 let 0,275 12 0,013 

4-6 let 0,381 14 0,000 

7-18 let 0,318 31 0,000 

19-30 

let 

0,390 18 0,000 

31-40 

let 

0,278 25 0,000 

Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s tem prispevajo 

k razvoju vzgojiteljevega poklica. 

1-3 let 0,273 12 0,014 

4-6 let 0,357 14 0,000 

7-18 let 0,298 31 0,000 

19-30 

let 

0,352 18 0,000 

31-40 

let 

0,360 25 0,000 

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in ne 

vnaša novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

 

1-3 let 0,237 12 0,061 

4-6 let 0,306 14 0,001 

7-18 let 0,291 31 0,000 

19-30 

let 

0,372 18 0,000 

31-40 

let 

0,295 25 0,000 
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Preglednica 20: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji z različnim nazivom 

v mnenju glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Naziv 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi 

čim bolj izdelana konkretna navodila za 

delo. 

Brez 

naziva  

0,279 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,283 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,269 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  

Za kakovostno pedagoško delo je 

pomembno predvsem, da je vzgojitelj dober 

praktik, poznavanje teorije je drugotnega 

pomena. 

Brez 

naziva 

0,292 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,293 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,287 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,260 4  

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje 

nujno zlo. 

Brez 

naziva 

0,274 19 0,001 

Vzgojitelj 

mentor 

0,243 24 0,001 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,273 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  

Večina vzgojiteljev je motivirana za 

opravljanje dodatnih nalog. 

Brez 

naziva 

0,342 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,242 24 0,001 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,313 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,298 4  

Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje. 

 

Brez 

naziva 

0,430 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,276 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,271 53 0,000 
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Vzgojitelj 

svetnik 

0,307 4  

Z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši 

vzgojitelji, ki še nimajo veliko praktičnih 

izkušenj. 

Brez 

naziva 

0,289 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,326 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,346 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu objavljati v 

pedagoških revijah. 

Brez 

naziva 

0,278 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,302 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,290 , 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,260 4  

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu 

predstavljati na različnih posvetih. 

Brez 

naziva 

0,393 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,318 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,329 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,208 4  

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, 

načrtovanje inovacij je stvar raziskovalcev. 

Brez 

naziva 

0,319 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,338 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,331 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  

Uvajanje inovacij moti ustaljen vzgojiteljev 

delovni ritem. 

Brez 

naziva 

0,294 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,342 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec  

0,301 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,283 4  

 

 

Dandanes zahteva pedagoško delo od 

vzgojitelja toliko energije (motiviranje 

Brez 

naziva 

0,331 19 ,000 
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otrok, discipliniranje ipd.), da je inovativno 

delo vzgojitelju le v dodatno breme. 

Vzgojitelj 

mentor 

0,316 24 ,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,319 53 ,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,329 4  

Vzgojitelj naj se drži preizkušenih načinov 

dela, s katerimi je uspešen. 

Brez 

naziva 

0,267 19 0,001 

Vzgojitelj 

mentor 

0,308 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,288 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,250 4  

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi kakšne 

novosti, postane delo monotono in 

dolgočasno. 

Brez 

naziva 

0,408 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,313 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,302 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,283 4  

Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s tem 

prispevajo k razvoju vzgojiteljevega 

poklica. 

Brez 

naziva 

0,324 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,334 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,340 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,208 4  

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in ne 

vnaša novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

 

Brez 

naziva 

0,275 19 0,001 

Vzgojitelj 

mentor 

0,271 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,286 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,260 4  
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Preglednica 12: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji z različno stopnjo 

izobrazbe v mnenju glede potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Stopnja izobrazbe 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi 

čim bolj izdelana konkretna navodila za 

delo. 

Srednješolska  0,233 28 0,000 

Visokošolska 0,314 63 0,000 

Magisterij 0,360 5 0,033 

Drugo 0,283 4  

Za kakovostno pedagoško delo je 

pomembno predvsem, da je vzgojitelj 

dober praktik, poznavanje teorije je 

drugotnega pomena. 

Srednješolska  0,214 28 0,002 

Visokošolska 0,290 63 0,000 

Magisterij 0,473 5 0,001 

Drugo 0,441 4  

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje 

nujno zlo. 

Srednješolska  0,242 28 0,000 

Visokošolska 0,224 63 0,000 

Magisterij 0,300 5 0,200 

Drugo 0,441 4  

Večina vzgojiteljev je motivirana za 

opravljanje dodatnih nalog. 

Srednješolska  0,344 28 0,000 

Visokošolska 0,291 63 0,001 

Magisterij 0,241 5 0,000 

Drugo 0,441 4  

Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje. 

 

Srednješolska  0,374 28 0,000 

Visokošolska 0,291 63 0,000 

Magisterij 0,300 5 0,161 

Drugo 0,307 4  

Z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši 

vzgojitelji, ki še nimajo veliko praktičnih 

izkušenj. 

Srednješolska  0,275 28 0,000 

Visokošolska 0,318 63 0,000 

Magisterij 0,473 5 0,001 

Drugo 0,307 4  

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu objavljati 

v pedagoških revijah. 

Srednješolska  0,327 28 0,000 

Visokošolska 0,278 63 0,000 

Magisterij 0,237 5 0,200 

Drugo 0,441 4  

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu 

predstavljati na različnih posvetih. 

Srednješolska  0,322 28 0,000 

Visokošolska 0,345 63 0,000 

Magisterij 0,237 5 0,200 

Drugo 0,441 4  

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, 

načrtovanje inovacij je stvar 

raziskovalcev. 

Srednješolska  0,334 28 0,000 

Visokošolska 0,319 63 0,000 

Magisterij 0,231 5 0,200 

Drugo 0,441 4  
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Uvajanje inovacij moti ustaljen 

vzgojiteljev delovni ritem. 

Srednješolska  0,358 28 0,000 

Visokošolska 0,299 63 0,000 

Magisterij 0,231 5 0,200 

Drugo 0,329 4  

Dandanes zahteva pedagoško delo od 

vzgojitelja toliko energije (motiviranje 

otrok, discipliniranje ipd.), da je 

inovativno delo vzgojitelju le v dodatno 

breme. 

Srednješolska  0,245 28 0,000 

Visokošolska 0,365 63 0,000 

Magisterij 0,237 5 0,200 

Drugo 0,250 4  

Vzgojitelj naj se drži preizkušenih 

načinov dela, s katerimi je uspešen. 

Srednješolska  0,277 28 0,000 

Visokošolska 0,289 63 0,000 

Magisterij 0,221 5 0,200 

Drugo  4  

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi 

kakšne novosti, postane delo monotono in 

dolgočasno. 

Srednješolska  0,352 28 0,000 

Visokošolska 0,316 63 0,000 

Magisterij 0,241 5 0,200 

Drugo 0,250 4  

Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s tem 

prispevajo k razvoju vzgojiteljevega 

poklica. 

Srednješolska  0,321 28 0,000 

Visokošolska 0,325 63 0,000 

Magisterij 0,404 5 0,008 

Drugo 0,441 4  

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in 

ne vnaša novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

 

Srednješolska  0,279 28 0,000 

Visokošolska 0,266 63 0,000 

Magisterij 0,372 5 0,022 

Drugo 0,441 4  
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Priloga 6: Analiza odgovorov vzgojiteljev in vodstvenih delavcev v oceni potrebnosti in pomena 

inoviranja pedagoške prakse v vrtcih.  

 

 

Preglednica 13: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji in vodstvenimi 

delavci v oceni potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Delovno mesto 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Za vzgojitelja je najbolj koristno, da dobi 

čim bolj izdelana konkretna navodila za 

delo. 

Vzgojitelji 0,281 100 0,000 

Ravnatelj 0,277 57 0,000 

Za kakovostno pedagoško delo je 

pomembno predvsem, da je vzgojitelj 

dober praktik, poznavanje teorije je 

drugotnega pomena. 

Vzgojitelji 0,287 100 0,000 

Ravnatelj 0,309 57 0,000 

Dodatno izobraževanje je za vzgojitelje 

nujno zlo. 

Vzgojitelji 0,240 100 0,000 

Ravnatelj 0,266 57 0,000 

Večina vzgojiteljev je motivirana za 

opravljanje dodatnih nalog. 

Vzgojitelji 0,299 100 0,000 

Ravnatelj 0,347 57 0,000 

Vzgojno delo potrebuje nenehno 

proučevanje in izboljševanje. 

 

Vzgojitelji 0,292 100 0,000 

Ravnatelj 0,434 57 0,000 

Z inoviranjem naj se ukvarjajo mlajši 

vzgojitelji, ki še nimajo veliko praktičnih 

izkušenj. 

Vzgojitelji 0,306 100 0,000 

Ravnatelj 0,322 57 0,000 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu objavljati 

v pedagoških revijah. 

Vzgojitelji 0,289 100 0,000 

Ravnatelj 0,298 57 0,000 

Vzgojitelji bi morali svoje pedagoške 

izkušnje in izsledke dela v vrtcu 

predstavljati na različnih posvetih. 

Vzgojitelji 0,367 100 0,000 

Ravnatelj 0,360 57 0,000 

Vzgojiteljeva naloga je vzgoja in 

izobraževanje, 

načrtovanje inovacij je stvar 

raziskovalcev. 

Vzgojitelji 0,326 100 0,000 

Ravnatelj 0,309 57 0,000 

Uvajanje inovacij moti ustaljen 

vzgojiteljev delovni ritem. 

Vzgojitelji 0,314 100 0,000 

Ravnatelj 0,377 57 0,000 

Dandanes zahteva pedagoško delo od 

vzgojitelja toliko energije (motiviranje 

otrok, discipliniranje ipd.), da je 

Vzgojitelji 0,324 100 0,000 

Ravnatelj 0,328 57 0,000 
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inovativno delo vzgojitelju le v dodatno 

breme. 

Vzgojitelj naj se drži preizkušenih 

načinov dela, s katerimi je uspešen. 

Vzgojitelji 0,290 100 0,000 

Ravnatelj 0,354 57 0,000 

Če vzgojitelj vsako leto ne preizkusi 

kakšne novosti, postane delo monotono in 

dolgočasno. 

Vzgojitelji 0,3324 100 0,000 

Ravnatelj 0,297 57 0,000 

Vzgojitelji morajo sodelovati v 

raziskovalnih projektih, ker s tem 

prispevajo k razvoju vzgojiteljevega 

poklica. 

Vzgojitelji 0,337 100 0,000 

Ravnatelj 0,326 57 0,000 

Vzgojitelj, ki ne evalvira lastnega dela in 

ne vnaša novosti, ne more profesionalno 

napredovati. 

Vzgojitelji 0,284 100 0,000 

Ravnatelj 0,287 57 0,000 
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Priloga 7: Analiza odgovorov vzgojiteljev o dejavnikih, ki vplivajo na njihovo odločitev za 

vpljevanje sprememb v lastno pedagoško prakso. 

 

Preglednica 14: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji z različno delovno 

dobo v oceni potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Delovna doba v vrtcu 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Splošna naklonjenost inoviranju s strani 

vodstva 

1-3 let  0,323 12 0,001 

4-6 let 0,306 14 0,001 

7-18 let 0,345 31 0,000 

19-30 let 0,306 18 0,000 

31-40 let 0,351 25 0,000 

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni 

napor 

1-3 let  0,331 12 0,001 

4-6 let 0,347 14 0,000 

7-18 let 0,268 31 0,000 

19-30 let 0,220 18 0,021 

31-40 let 0,276 25 0,000 

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega 

znanja 

1-3 let  0,331 12 0,001 

4-6 let 0,407 14 0,000 

7-18 let 0,360 31 0,000 

19-30 let 0,340 18 0,000 

31-40 let 0,353 25 0,000 

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev dela 

v oddelku 

1-3 let  0,374 12 0,000 

4-6 let 0,306 14 0,001 

7-18 let 0,348 31 0,000 

19-30 let 0,276 18 0,001 

31-40 let 0,434 25 0,000 

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok 1-3 let  0,354 12 0,000 

4-6 let 0,266 14 0,008 

7-18 let 0,271 31 0,000 

19-30 let 0,317 18 0,000 

31-40 let 0,417 25 0,000 

Napredovanje v plačilne razrede 1-3 let  0,304 12 0,003 

4-6 let 0,320 14 0,000 

7-18 let 0,357 31 0,000 

19-30 let 0,279 18 0,001 

31-40 let 0,209 25 0,006 

Spodbudna klima vrtca 1-3 let  0,374 12 0,000 

4-6 let 0,323 14 0,000 

7-18 let 0,316 31 0,000 

19-30 let 0,287 18 0,000 



109 

 

31-40 let 0,314 25 0,000 

Dobro strokovno sodelovanje med 

vzgojitelji 

1-3 let  0,400 12 0,000 

4-6 let 0,359 14 0,000 

7-18 let 0,306 31 0,000 

19-30 let 0,214 18 0,029 

31-40 let 0,268 25 0,000 

Strokovna podpora zunanjih strokovnjakov 1-3 let  0,209 12 0,153 

4-6 let 0,292 14 0,002 

7-18 let 0,233 31 0,000 

19-30 let 0,260 18 0,002 

31-40 let 0,253 25 0,000 

Podpora staršev 1-3 let 0,207 12 0,163 

4-6 let 0,261 14 0,011 

7-18 let 0,246 31 0,000 

19-30 let 0,231 18 0,012 

31-40 let 0,290 25 0,000 

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …) 1-3 let 0,299 12 0,004 

4-6 let 0,286 14 0,003 

7-18 let 0,257 31 0,000 

19-30 let 0,225 18 0,016 

31-40 let 0,265 25 0,000 

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja 1-3 let 0,331 12 0,001 

4-6 let 0,369 14 0,000 

7-18 let 0,360 31 0,000 

19-30 let 0,279 18 0,001 

31-40 let 0,449 25 0,000 
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Preglednica 15: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji z različnim nazivom 

v oceni potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Naziv 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Splošna naklonjenost inoviranju s strani 

vodstva 

Brez 

naziva  

0,340 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,250 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,327 53 0,000 

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni 

napor 

Brez 

naziva  

0,293 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,307 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,259 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik  

0,307 4  

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega 

znanja 

Brez 

naziva  

0,310 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,265 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,426 53 0,000 

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev dela 

v oddelku 

Brez 

naziva  

0,304 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,254 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,414 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok Brez 

naziva  

0,325 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,298 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,386 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  
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Napredovanje v plačilne razrede Brez 

naziva  

0,265 19 0,001 

Vzgojitelj 

mentor 

0,334 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,254 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,283 4  

Spodbudna klima vrtca Brez 

naziva  

0,284 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,319 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,283 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,283 4  

Dobro strokovno sodelovanje med 

vzgojitelji 

Brez 

naziva  

0,332 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,300 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,255 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,307 4  

Strokovna podpora zunanjih strokovnjakov Brez 

naziva  

0,248 19 0,003 

Vzgojitelj 

mentor 

0,281 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,234 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,250 4  

Podpora staršev Brez 

naziva  

0,214 19 0,022 

Vzgojitelj 

mentor 

0,223 24 0,003 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,240 53 0,000 

Vzgojitelj 

svetnik 

0,441 4  

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …). Brez 

naziva  

0,334 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,269 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,232 53 0,000 
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Vzgojitelj 

svetnik 

0,364 4  

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja Brez 

naziva  

0,348 19 0,000 

Vzgojitelj 

mentor 

0,271 24 0,000 

Vzgojitelj 

svetovalec 

0,443 53 0,000 

Brez 

naziva 

0,307 4  
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Preglednica 16: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji z različno izobrazbo 

v oceni potrebnosti in pomena inoviranja pedagoške prakse v vrtcih. 

 

 

 

Stopnja izobrazbe 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Splošna naklonjenost inoviranju s strani 

vodstva 

Srednješolska  0,286 28 0,000 

Visokošolska 0,324 63 0,000 

Magisterij 0,348 5 0,047 

Drugo 0,441 4  

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni 

napor 

Srednješolska  0,294 28 0,000 

Visokošolska 0,221 63 0,000 

Magisterij 0,201 5 0,200 

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega 

znanja 

Srednješolska  0,316 28 0,000 

Visokošolska 0,350 63 0,000 

Magisterij 0,473 5 0,001 

Drugo 0,441 4  

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev 

dela v oddelku 

Srednješolska  0,372 28 0,000 

Visokošolska 0,334 63 0,000 

Magisterij 0,367 5 0,026 

Drugo 0,441 4  

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok Srednješolska  0,380 28 0,000 

Visokošolska 0,297 63 0,000 

Magisterij 0,241 5 0,200 

Drugo 0,441 4  

Napredovanje v plačilne razrede Srednješolska  0,216 28 0,002 

Visokošolska 0,300 63 0,000 

Magisterij 0,348 5 0,047 

Drugo 0,307 4  

Spodbudna klima vrtca Srednješolska  0,265 28 0,000 

Visokošolska 0,257 63 0,000 

Magisterij 0,318 5 0,109 

Drugo 0,307 4  

Dobro strokovno sodelovanje med 

vzgojitelji 

Srednješolska  0,304 28 0,000 

Visokošolska 0,262 63 0,000 

Magisterij 0,348 5 0,047 

Drugo 0,283 4  

Strokovna podpora zunanjih 

strokovnjakov 

Srednješolska  0,218 28 0,002 

Visokošolska 0,244 63 0,000 

Magisterij 0,246 5 0,200 

Drugo 0,283 4  
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Podpora staršev Srednješolska  0,270 28 0,000 

Visokošolska 0,220 63 0,000 

Magisterij 0,300 5 0,161 

Drugo 0,441 4  

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …). Srednješolska  0,295 28 0,000 

Visokošolska 0,231 63 0,000 

Magisterij 0,367 5 0,026 

Drugo 0,441 4  

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja Srednješolska  0,361 28 0,000 

Visokošolska 0,342 63 0,000 

Magisterij 0,473 5 0,001 

Drugo 0,441 4  
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Priloga 8: Analiza odgovorov vzgojiteljev in vodstvenih delavcev o dejavnikih, ki vplivajo na 

vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v lastno pedagoško prakso. 

 

Preglednica 17: Kolmogorov-Smirnov test razlik med anketiranimi vzgojitelji in vodstvenimi 

delavci v oceni dejavnikov, ki vplivajo na vzgojiteljevo odločitev za vpeljevanje sprememb v 

lastno pedagoško prakso. 

 

 

 

Delovno mesto 

 

 

Kolmogorov-Smirnov test 

 

z g p  

Splošna naklonjenost inoviranju s strani 

vodstva 

Vzgojitelji 0,322 100 0,000 

Ravnatelj 0,253 57 0,000 

Priznanje nadrejenih za vložen dodatni 

napor 

Vzgojitelji 0,255 100 0,000 

Ravnatelj 0,283 57 0,000 

Želja vzgojitelja po pridobivanju novega 

znanja 

Vzgojitelji 0,353 100 0,000 

Ravnatelj 0,291 57 0,000 

Prizadevanje vzgojitelja za popestritev 

dela v oddelku 

Vzgojitelji 0,352 100 0,000 

Ravnatelj 0,336 57 0,000 

Usmerjenost vzgojitelja v dobrobit otrok Vzgojitelji 0,323 100 0,000 

Ravnatelj 0,377 57 0,000 

Napredovanje v plačilne razrede Vzgojitelji 0,274 100 0,000 

Ravnatelj 0,271 57 0,000 

Spodbudna klima vrtca Vzgojitelji 0,269 100 0,000 

Ravnatelj 0,350 57 0,000 

Dobro strokovno sodelovanje med 

vzgojitelji 

Vzgojitelji 0,249 100 0,000 

Ravnatelj 0,299 57 0,000 

Strokovna podpora zunanjih 

strokovnjakov 

Vzgojitelji 0,226 100 0,000 

Ravnatelj 0,326 57 0,000 

Podpora staršev Vzgojitelji 0,242 100 0,000 

Ravnatelj 0,288 57 0,000 

Izobrazba vzgojitelja (magisterij …) Vzgojitelji 0,249 100 0,000 

Ravnatelj 0,221 57 0,000 

Radovednost in ustvarjalnost vzgojitelja Vzgojitelji 0,358 100 0,000 

Ravnatelj 0,373 57 0,000 

 


