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POVZETEK 

Timsko delo je ena izmed kompetenc sodobnega pedagoškega delavca. Timsko delo 

pedagoških delavcev vključuje situacije, doživljanje, spretnosti in psihološke procese, ki   lahko 

pomembno prispevajo k  njihovemu profesionalnemu razvoju.  Spretnosti timskega dela 

pedagoški delavci razvijajo v vseh etapah timskega dela, pri timskem načrtovanju, timskem 

izvajanju in timski evalvaciji; učijo se s pomočjo konkretnih izkušenj ob sodelovanju  v timu. 

Pomembno k učenju iz konkretne izkušnje prispeva refleksija, ki pedagoškim delavcem 

pomaga izkušnjo osmisliti, strniti osebna spoznanja in izboljšati posameznikovo pedagoško 

prakso. Pomembno je, da prihodnji pedagoški delavci že v času študija razvijajo spretnosti 

reflektiranja lastnega dela. Cilj tega magistrskega dela je bil raziskati samozaznavanje napredka 

v razvitosti spretnosti timskega dela študentov različnih pedagoških smeri. Zanimalo nas je tudi, 

v kolikšni meri  študenti zaznavajo osebnostni in profesionalni razvoj na področju timskega 

dela ter kakšne so razlike v tem med študenti različnih pedagoških smeri, dodiplomskimi in 

podiplomskimi študenti. Podatke smo zbirali z raziskovalno metodo anketnega vprašalnika in 

individualnih pisnih refleksij. Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno raziskovalno 

metodo. Raziskava je bila kombinacija kvantitativne in kvalitativne metodologije. V vzorec 

smo zajeli študente različnih pedagoških smeri (N = 280), in sicer specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, logopedije in surdopedagogike, predšolske vzgoje in socialne pedagogike. 

Omenjeni študenti so bili dodiplomski in podiplomski študenti. Izpolnjevali so anketni 

vprašalnik, v katerem so ocenjevali razvoj spretnosti timskega dela pod vplivom konkretne 

izkušnje ter vpliv konkretne izkušnje s timskim delom na njihov profesionalni razvoj. V vzorec 

so bili zajeti tudi študenti 1. letnika podiplomskega študija, smer tiflopedagogika in pedagogika 

specifičnih učnih težav oz. posebne razvojne in učne težave (N = 132). Slednji so v sklopu 

portfolia pisali individualne refleksije, v katerih smo raziskovali različne elemente timskega 

dela, ki so jih študenti zaznali v konkretni izkušnji z le-tem. Rezultati raziskave so pokazali, da 

študenti ocenjujejo največji napredek na področju razvitosti svojih spretnosti timskega dela v 

povezavi s spremljanjem in analiziranjem lastnega doživljanja ter odnosov z drugimi člani tima. 

Naklonjenost timskemu delu so najvišje ocenili po konkretni izkušnji s timskim delom, kar kaže 

na pomembnost konkretnega izkustva. Večina študentov je ocenila konkretno izkušnjo s 

timskim delom kot pomembno v procesu izobraževanja, prav tako je večina ocenila, da je ta 

pomembno prispevala k njihovemu profesionalnemu razvoju. Statističnih razlik med študenti 

dodiplomskega in podiplomskega študija ter študenti različnih pedagoških smeri na področju 

samoocene napredka v spretnostih timskega dela v raziskavi nismo našli. Analiza vsebine  

individualnih pisnih refleksij študentov je omogočila vpogled v spoznanja, vrednotenje izkušnje 

in kritičnost študentov do lastne pedagoške prakse. Ugotovitve raziskave tega magistrskega 

dela bodo prispevale k nadaljnjemu raziskovanju na področju timskega dela v povezavi s 

profesionalnim  razvojem prihodnjih pedagoških delavcev. 

KLJUČNE BESEDE: kompetence, osebnostni razvoj, profesionalni razvoj, refleksija, 

samozaznavanje, timsko delo 
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ABSTRACT (STUDENT TEACHERS' SELF-PERCEPTION OF PERSONAL AND 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT REGARDING THE TEAM WORK) 

Team work skills are one of the important competencies of modern teachers. Team work 

includes situations, experiences, skills and psychological processes that can have an important 

impact on the professional development of student teachers. Teachers develop team work skills 

in the planning stage, the team teaching stage and the evaluation stage, where they work in a 

team and learn from experience and team collaboration. An important part of experiential 

learning is reflective practice, which helps give meaning to the experience, gather knowledge 

and betters their teaching practice. It is important for student teachers to develop skills of 

reflective practice during their university years.The goal of this masters thesis was to research 

the self-perception of progress on team work skills of student teachers. We were also interested 

in student teachers' self-perception of personal and professional development regarding the 

team work and the differences between students of different courses. The information was 

gathered using an inquiry research method regarding self-perception of student teachers' 

development of team work skills and individual reflections on the experience of team teaching. 

We used the descriptive causal research method. The research was a combination of quantitative 

and qualitative research approach. The research sample contained student teachers of different 

university courses, which were special and rehabilitation pedagogy, logopedia and 

surdopedagogy, preschool pedagogy and social pedagogy (N = 280). These student teachers 

were graduate and postgraduate students. This sample of student teachers completed an inquiry 

regarding their self-perception of development of team work skills after a team teaching 

exercise and the influence of that experience on their personal and professional development. 

For the qualitative research approach we used a sample of post graduate student teachers of 

special and rehabilitation pedagogy (N = 132). They wrote individual reflections on the 

experience of team teaching as part of a portfolio assignment. The qualitative research focus 

was on elements of  self-perception of personal and professional development during their team 

teaching exercise. Results show that student teachers' self-perception of progress regarding 

team work skills development because of experience of team teaching was highest for team 

work skills regarding analyzing their own experience and relationships with other members of 

the team. They evaluated their positive inclination towards team work to be highest after the 

experience of team teaching, which shows the importance of experiential learning. Most student 

teachers evaluated the team teaching experience as an important one for their education as well 

as their professional development. We found no significant differences between student 

teachers of different courses or graduation and post graduation student teachers regarding their 

self-perception of the development of team work skills under the influence of their team 

teaching experience. Research of individual reflections on team teaching experience of post 

graduate student teachers showed their insights, experience and  evaluation of team teaching.  

The findings of this masters thesis will contribute to further research on personal and 

professional development of student teachers regarding the team work.  

KEYWORDS: competencies, personal development, professional development, reflection, 

self-perception, team work 
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UVOD

 

Timsko delo v vzgoji in izobraževanju se v slovenskem prostoru vedno bolj uveljavlja in postaja 

del vsakdanje prakse pedagoških delavcev. Zlasti se uveljavlja na področju dela z osebami s 

posebnimi potrebami, saj specifika področja zahteva sodelovanje med različnimi strokovnjaki 

in pedagoškimi delavci.  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je eden izmed ciljev vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami tudi sodelovanje med strokovnjaki ter izvajalci vzgojno-

izobraževalnih programov. K temu je v veliki meri prispevala inkluzija, ki je spodbujala večje 

vključevanje oseb s posebnimi potrebami v šolski sistem, na trg dela in na ostala področja v 

družbi. Drugačno pojmovanje in naravnanost do oseb s posebnimi potrebami je od pedagoških 

delavcev zahtevalo, da med seboj sodelujejo in izmenjujejo mnenja ter izkušnje. Vendar zgolj 

tovrstno spontano sodelovanje ni dovolj, da bi dosegali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 

Potreben je pristop timskega dela, ki z grajenjem medsebojnih odnosov in s strokovnim 

razvojem članov tima privede do boljših rezultatov pri pedagoškem delu in boljšega znanja 

učencev. Člani tima se ob skupnem delu razvijajo tako osebnostno kot profesionalno. 

Profesionalni razvoj vsakega pedagoškega delavca pa se začne že pred samim vstopom v poklic. 

Lastne izkušnje, ki smo jih pridobili med šolanjem v nas oblikujejo prepričanja, vrednote, 

subjektivne teorije in mnenja o pedagoškem delu ter znotraj tega tudi o timskem delu. Če želimo 

pri prihodnjih pedagoških delavcih spodbuditi pripravljenost za timsko delo in razviti njihove 

spretnosti le-tega, je ključno, da študentom ponudimo priložnosti za konkretne izkušnje s 

timskim delom že v času dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja. Pomen konkretnih 

izkušenj v vzgoji in izobraževanju povezujemo tudi s t.i. reflektivnim poučevanjem, ki je 

izpodrinilo poudarjanje poučevanja na temeljih deklarativnega znanja. Kompetence pedagoških 

delavcev kot temelj njihove profesionalne usposobljenosti se pomembno izgrajujejo tudi na 

podlagi konkretnih izkušenj. Pedagoški delavci naj bi se učili in delali reflektivno ter s pomočjo 

strokovne refleksije prihajali do novih uvidov v svojo poklicno vlogo.  

Kot prihodnja specialna in rehabilitacijska pedagoginja v prednosti timskega dela trdno 

verjamem in ga dojemam kot vir vsakodnevnega učenja o pedagoškem poklicu ter nenazadnje 

o samem sebi. Menim, da bo moje magistrsko delo pomembno prispevalo k vpogledu v procese 

reflektiranja timskega dela in spodbudilo sodelujoče in bralce k novim konkretnim izkušnjam 

in izzivom timskega dela.  
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I. TEORETIČNI UVOD  

1 TIMSKO DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV 
Timsko delo postaja v pedagoški stroki vse bolj pomemben pristop, zlasti z vpeljavo inkluzivnih 

in prožnejših oblik šolanja oseb s posebnimi potrebami, kar je bil ključni namen nove 

zakonodaje na področju šolstva v zadnjih dveh desetletjih (Krek, 2011). Zaradi posebnosti dela 

z osebami s posebnimi potrebami v smeri zadovoljevanja njihovih individualnih potreb po 

prilagajanju pouka je ključno, da znajo različni strokovnjaki pri načrtovanju in izvedbi 

pedagoškega dela dobro sodelovati. Da bi bili zmožni  tega, je potrebno spretnosti timskega 

dela razvijati kar najbolj zgodaj v profesionalnem razvoju prihodnjih pedagogov, tj. že v času 

dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja. V tem procesu imajo pomembno vlogo 

pozitivne konkretne izkušnje s timskim delom, katerih vpliv želimo v tem magistrskem delu 

natančneje raziskati.   

Timsko delo pedagoških delavcev je v strokovni literaturi pogosto omenjeno posredno, z 

opredelitvijo tima in opisa aktivnosti njegovih članov. Tim je v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (2014) opredeljen kot skupina ljudi, ki opravlja skupno delo. Prav slednje je tisto, kar 

prispeva k vzpostavljanju drugačnih odnosov kot v delovnih skupinah. V teh članov ne druži 

tolikšna soodvisnost. Timi so posebne delovne skupine, ki jih opredeljujejo različne 

organizacijske oblike, raznolikost v pogostosti srečanj, trajanju delovanja in okoliščinah 

nastanka ter nalog, ki jih opravljajo člani tima (Kobolt, 2012).  

Tim opredeljuje več ključnih elementov (Rozman, 1993): 

• naloge, potrebne za dosego cilja oz. ciljev; med slednjimi imajo mobilizacijsko moč 

tisti, ki jih člani sprejmejo za svoje; 

• doseganje ciljev je posledica dobrega sodelovanja med člani, pri čemer je optimalna 

velikost tima šest članov; 

• dober vodja je ključen za uspeh tima; 

• medosebni odnosi in kakovost medosebne izmenjave, to je kakovost komunikacije in 

izmenjave informacij, znanj ter profesionalnih in osebnih izkušenj.  

Timsko delo je bilo zgodovinsko gledano z vidika različnih avtorjev in šolskih sistemov v 

državah  po svetu  različno opredeljeno, vendar gre za isti pedagoški pojav (Polak, 2007). V 

ameriški literaturi iz 60. let, v katera segajo začetki timskega dela, se pojavlja izraz timsko 

poučevanje, in sicer kot didaktični način izvajanja pouka, ki pa vsebinsko zajema vse etape 

timskega dela – timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalvacijo (Polak, 2007). 

Timsko delo v razredu ali timsko poučevanje sta opredelila že Johnson  in Lobb (1959, v Polak, 

1994) in sicer kot usmerjanje dveh ali več oseb s pedagoškimi nameni na iste učence. V 

Pedagoški enciklopediji (1989) je timsko delo opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki jo opravljata 

dva ali več pedagoških strokovnjakov, njen namen pa je doseganje skupnih ciljev. Timsko delo 

poteka na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja, ne pa položaja v formalni 

hierarhiji. Pedagoški tim naj bi tako sestavljali usposobljeni učitelji ter drugi sodelavci, pri tem 

pa so naloge in odgovornost mednje formalno razdeljene. S tem je zagotovljena neprekinjenost 
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in učinkovitost delovnih odnosov. Timsko poučevanje omogoča učencem večjo možnost 

prilagajanja različnim učiteljem in njihovim stilom poučevanja. Za doseganje skupnih ciljev pri 

učencih se oblikuje tim učiteljev, ki na temelju pozitivne soodvisnosti omogoča večji uspeh, 

kot če bi jih skušali dosegati individualno. Prednosti timskega dela pa so v praksi prepoznane 

tudi za šolo kot celoto, saj timsko delo med drugim pripomore tudi k večji kakovosti poučevanja 

in boljšim odnosom v delovnem okolju (Polak, 2007). Pomembno je poudariti, da timsko delo 

ne nadomesti individualnega pedagoškega dela, »ampak ga nadgradi z bogato timsko dinamiko 

in kompleksnimi psihološkimi procesi na področju zaupanja, komunikacije, personalne in 

interpersonalne percepcije, reševanja problemov in konfliktov« (Devjak in Polak, 2007, str. 41). 

Timskega dela se je možno in potrebno učiti, procesi v okviru učenja timskega dela pa so ključni 

tako za osebnostni kot profesionalni razvoj pedagogov (Polak, 1999 b). 

1.1 VLOGE V TIMU 

Pedagogi in drugi strokovni delavci v šolstvu prevzemajo pri svojem pedagoškem delu različne 

vloge, ki se lahko med seboj tudi prekrivajo oz. potekajo hkratno. To je posledica številnih 

pedagoških inovacij ter spreminjanja pogledov na pedagoško delo. Izstopajo zlasti trije 

elementi poklicne vloge pedagoga (Polak, 2007): (1) pedagog, ki skrbi za socialne, moralne, 

vzgojne in zdravstvene vidike šolanja, (2) predmetni strokovnjak ter (3) timski delavec. Od 

pedagoga se pričakuje, da bo s kolegi sodeloval pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pouka 

ter da bo aktivno prispeval k doseganju ciljev (Polak, 2007). Poklicna vloga pedagoga se v 

povezavi s timskim delom kaže tudi v treh različnih pojmovanjih vloge pedagoškega delavca 

in sicer: vloga kot socialni položaj, vloga kot značilno vedenje in vloga kot pričakovanja: 

(1) Vloga kot socialni položaj posameznega pedagoškega delavca v odnosu do drugih 

sodelavcev opredeljuje tiste značilnosti, po katerih se med seboj razlikujejo, s tem 

pojmovanjem vloge pa sta delno opredeljena njegova funkcija in status. Tovrstno 

pojmovanje vloge je lahko ovira pri povezovanju pedagoških delavcev v time, saj 

razlikovanje (npr. razredni in predmetni učitelj) privede do stereotipnega dojemanja 

značilnosti posamezne vloge. S pripisovanjem teh namreč posameznika omejujemo, 

ukalupljamo.  

(2) Vlogo kot značilno vedenje zaznamuje opis značilnega vedenja pedagoškega delavca, ki 

nastane na podlagi opazovanja vidnih elementov pedagoškega dela. To je tudi osnova 

identifikacije vlog v timu, vendar gre pri zavzemanju teh za fleksibilnost in medsebojno 

prepletanje. Posameznik jih prevzema hkrati, izmenično ali občasno.  

(3) Vloga kot pričakovanje je povezana s pričakovanji do pedagoških delavcev s strani 

staršev, učencev, vodstva šole in nenazadnje pedagoških delavcev samih. Nekatere 

vloge so normativne, druge pa v obliki prepričanj, želja, stališč, vrednot ipd. Nekatera 

prepričanja so splošno znana kot npr. učitelj v razredu med poukom poučuje, druga pa 

bolj specifična in lahko nestvarna.  

Omenjena pojmovanja vlog se med seboj ne pogojujejo, temveč se dopolnjujejo. Pripeljejo 

lahko do konfliktov v zvezi z vlogami, in sicer gre lahko za konflikte znotraj vlog ali med njimi. 

Prvi se pojavijo, kadar so posamezniki na istem socialnem položaju pod pritiskom različnih 

pričakovanj glede iste vloge, npr. vodstvo šole ima drugačna prepričanja glede tega, kako naj 

pedagoški delavec opravlja svoje delo. O konfliktih med vlogami pa govorimo takrat, ko 
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posameznik hkrati zavzema dva ali več socialnih položajev, za katera so značilna različna in 

med seboj nekonsistentna pričakovanja. Primer tega je združena vloga razrednika/čarke in 

učitelja/ice nekega predmetnega področja (Biddle, 1997, v Polak, 2004 c).  

V timu zavzemajo člani različne vloge, njegova učinkovitost pa je odvisna prav od usklajenosti 

vlog znotraj njega. Slednje je definiral teoretik in raziskovalec timskega dela na različnih 

področjih Meredith Belbin (tabela 1):  

Tabela 1: Vloge v timu po Belbinu (Polak, 2007) 

VLOGA  v timu OPIS DELA v timu LASTNOSTI  člana tima 

inovator/proizvajalec idej 

(angl. innovator, plant) 

daje nove ideje in predloge, 

rešuje težje probleme in zastoje, 
rad prezre praktične in 

protokolarne podrobnosti   

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, introvertiranost, 
dojemljivost za kritiko in pohvalo, 

samostojnost  

iskalec virov/raziskovalec 

možnosti 

(angl. resource investigator) 

odkriva in raziskuje možnosti, 

navezuje stike, se pogaja,  
nadgrajuje ideje drugih 

ekstrovertiranost, radovednost, 

komunikativnost, navdušenje, 
sproščenost, vitalnost 

koordinator/vodja 

(angl. co-ordinator, chair) 

vodi delo tima, pojasnjuje 

skupne cilje, spodbuja druge k 
delu in k odločanju, neguje 

enakovrednost 

samozavest, zrelost, zaupanje, 

razgledanost, ugled, premajhna 
ambicioznost 

 

oblikovale/moderator  

(angl. shaper) 

izziva, izvaja pritisk,  

išče načine za premagovanje 
ovir, uživa v reševanju sporov,  

izvaja neprijetne ukrepe 

dinamičnost, družabnost, napetost, 

motiviranost, učinkovitost, želja po 
uspehu, razdražljivost, včasih 

nepotrpežljivost, osornost 

opazovalec/ocenjevalec 

(angl. monitor evaluator) 

opazi vse možnosti, natančno 

premisli in presoja, ne zmore 
motivirati drugih 

 

resnost, strateškost, preudarnost, 

bistrost, navidezna prevelika 
kritičnost in trma 

 

timski delavec 

(angl. tim worker) 

posluša, usmerja, preprečuje  

nesporazume, spodbuja 

sodelovanje, poživlja timsko 
zavest, slabo prenaša pritisk in 

neposredno soočenje  

družabnost, občutljivost, nežnost, 

dojemljivost, prilagodljivost, 

priljubljenost, neodločnost, 
nedorečenost pri vodenju 

 

izvršitelj/garač  

(angl. implementer) 

deluje zelo praktično,  

udejanja misli in ideje, 
sistematično rešuje probleme in 

raznovrstne naloge, gara za 

dosego ciljev 

samodiscipliniranost, zanesljivost, 

konservativnost, organiziranost, 
sistematičnost, zavezanost, 

prizadevnost, učinkovitost 

 

dovršitelj 

(angl. finisher) 

opravi vse podrobnosti, pozoren 
je na napake, na manjkajoče ali 

izpuščene stvari, ima visoke 

kriterije in ideale 

skrbnost, vestnost, pravočasnost, 
vzdržljivost, nepopustljivost, pogosta 

nesproščenost in zaskrbljenost 

 

strokovnjak/specialist  

(specialist) 

daje pobudo, posreduje 

strokovno znanje in posebne 

spretnosti, sledi visokim 

strokovnim normam, ne zanima 
ga delo drugih 

usmerjenost k cilju, predanost, ponos, 

strokovnost, specializiranost  

 

Belbin (Polak, 2007) poudarja, da so za najboljše delovanje tima vloge v njem sestavljene in 

med seboj uravnotežene. Kombinacije različnih vlog (združenih v eni osebi), ki so 
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najpogostejše, so koordinator in iskalec virov, oblikovalec in dovršitelj, inovator in strokovnjak, 

opazovalec/ocenjevalec in timski delavec. Glede na vlogo, ki jo trenutno zavzemajo, in glede 

na potrebe tima njegovi člani spreminjajo in prilagajajo svoje vedenje (Polak, 2007). Na timsko 

vlogo posameznika po Belbinu (1993, v Kobolt, 2012) vpliva šest različnih dejavnikov, in sicer 

od osebnostnih značilnosti, kognitivnih sposobnosti, vrednosti in motivacije do dejavnikov 

neposrednega delovnega okolja, delovnih izkušenj in naučenih socialnih vlog. Dober je tisti 

tim, v katerem posamezniki prevzemajo različne vloge, se v vlogah konstruktivno dopolnjujejo 

in s tem dosegajo sinergični učinek skupnega dela (Kobolt, 2012).  

1.2 SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA 

Spretnosti timskega dela so med  pomembnejšimi spretnostmi sodobnega učitelja 21. stoletja. 

Umeščene so tudi med generične kompetence, ki jih opredeljuje projekt Tuning za 

uresničevanje bolonjskega procesa in smernic za prenovo visokega šolstva v evropskem 

prostoru (Tancig, 2006). Le-te so bile razdeljene v tri kategorije: instrumentalne kompetence, 

interpersonalne kompetence (mednje sodijo tudi spretnosti timskega dela) in sistemske 

kompetence (Tancig, 2006).  

Spretnosti timskega dela je potrebno pri pedagoških delavcih sistematično razvijati že med 

dodiplomskim in podiplomskim študijem, in sicer tako s študijem strokovne literature kot tudi  

z neposrednim timskim delom. Razvite spretnosti pripomorejo k večji uspešnosti in 

učinkovitosti samega timskega dela (Polak, 2007). Z njim razvijamo socialne spretnosti in 

odnose, ustvarjalne pobude, pripravljenost za tveganje, spretnosti sporazumevanja z drugimi 

ter spretnosti preprečevanja in reševanja sporov (Delors, 1996).  

Spretnosti, ki jih povezujemo s timskim delom, bi lahko na splošno razdelili v tri sklope; (a) 

spretnosti sporazumevanja, (b) spretnosti aktivnega sodelovanja in (c) spretnosti reševanja 

problemov oz. medosebne spretnosti (Aranda, Aranda in Conlon, 1998, v Polak, 2007). 

Spretnosti sporazumevanja razumemo širše kot komunikacijske spretnosti, saj naj bi uspešno 

sporazumevanje v timu vključevalo tudi učinkovite miselne strategije, enakovrednost v 

vključevanju vseh članov in odprto diskusijo. Spretnosti aktivnega sodelovanja se nanašajo na 

vedenje, ki omogoča razvoj tima in skupno reševanje problemov. Članom tima omogoča 

prevzemanje odgovornosti za dogajanje v njem ter njegov razvoj in napredovanje k ciljem. 

Mednje sodijo spretnosti, kot so npr. dovzetnost za spremembe in za novo učenje, prevzemanje 

pobud, energičnost, organiziranost ter skrb za odnose,. Tretji sklop spretnosti je povezan z 

dogajanjem v timu in različnostjo njegovih članov. Raznolikost članov tima prispeva k njegovi 

uspešnosti, saj ima učinkovit tim pestro sestavo posameznikov z različnimi spretnostmi. Slednje 

v tem sklopu so medosebne spretnosti in spretnosti v zvezi z nalogami (Aranda, Aranda in 

Conlon, 1998, v Polak, 2007).  
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Na podlagi raziskovanja značilnosti učinkovitih timov je Krueger oblikoval seznam spretnosti 

timskega dela (Krueger, 1990, v Polak, 2007): 

• sprejemanje in izražanje konstruktivne kritike na sestankih in pri vsakodnevnih 

interakcijah; 

• poslušanje mnenj, informacij in idej drugih članov ter pri tem izražanje zanimanja in 

podpore; 

• sprejemanje kompromisov glede skupnih odločitev; 

• predstavljanje in zagovarjanje lastnih stališč; 

• razkrivanje svojih občutkov glede problemov v timu; 

• prevzemanje odgovornosti in tveganje ob novih načinih delovanja tima; 

• doslednost pri upoštevanju in izpolnjevanju timskih odločitev; 

• neodvisnost, obenem pa zaupljivost in izražanje zaupanja do drugih članov tima; 

• zanesljivost pri timskih dogovorih in srečanjih; 

• ozaveščanje in analiziranje problemov timskega dela; 

• konstruktivnost pri izražanju negativnih čustev na timskih sestankih in ob individualnih 

interakcijah; 

• dajanje in sprejemanje podpore in spodbude; 

• učenje iz neuspehov in napak pri delu, izpopolnjevanje lastnega dela; 

• izražanje svojih opažanj v formalnih in neformalnih diskusijah; 

• spremljanje dogajanja in napredka dela v timu s pomočjo zapiskov; 

• spremljanje strokovne in znanstvene literature s področja timskega dela.  

Nabor spretnosti timskega dela je Krueger razdelil v štiri skupine, in sicer na (1) 

komunikacijske spretnosti, (2) spretnosti sklepanja kompromisov, (3) spretnosti konstruktivne 

kritičnosti ter (4) spretnosti spodbujanja in dajanja podpore (Polak, 2007).  

Različnih spretnosti timskega dela se učimo in jih razvijamo v medosebnih odnosih in 

interakcijah z drugimi člani v timu. Napredek na področju razvoja spretnosti timskega dela pri 

posamezniku pa vpliva na napredek celotnega tima. 
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1.3 PSIHOLOŠKE RAZSEŽNOSTI TIMSKEGA DELA 

1.3.1 Motivacija v timu 
Motivacija je eden izmed številnih psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje tima, 

odnose znotraj njega in uspešnost pri timskem delu (Polak, 2007). Osnovni viri motivacije so 

povezani s psihološkimi potrebami, ki jih posameznik v timu zadovoljuje (Maslow, 1982, Bell, 

1997, v Polak, 2007). To so: potreba po varnosti; predvidljivost socialnega prostora, 

spoštovanje pravil v timu, potreba po sprejetosti; prosto izražanje strahu, negotovosti brez 

zasmehovanja ostalih, možnost odprte komunikacije, potreba po potrditvi in priznanju; cenjenje 

samega sebe in s strani drugih ljudi, dosežki, ugled, status, dostojanstvo, uveljavljanje in 

potreba po samoaktualizaciji, ki usmerja človeka, da postane tisto, za kar ima potencial ter je  

psihološka potreba najvišjega reda. Zelo pomemben izvor motivacije za delo v timu je tudi 

zaupanje v njegove cilje, vizijo in zmožnosti, kar pomeni prepričanje o sposobnosti članov tima, 

razpoložljivi tehnologiji ipd. (Tjosvold, 1991, v Polak, 2007).  Člani tima naj bi bili predvsem 

notranje motivirani za razvijanje in pridobivanje spretnosti ter izpopolnjevanje procesa 

timskega dela. Vsekakor pa je pomembna tudi zunanja motivacija za timsko delo, kot so dobri 

prostorski in drugi pogoji dela, možnosti napredovanja, podpora vodstva ipd.  

Pomemben izvor motivacije je tudi participacija, saj pedagoški delavci doživljajo zadovoljstvo, 

kadar njihovi pogledi in predlogi vplivajo na šolske odločitve. Participacija jim vliva tudi 

samozavest in predstavlja priznanje ter potrditev za njihove odločitve. Možnost (so)odločanja 

pomeni tudi, da se posameznik za sprejete odločitve počuti (so)odgovoren (Resman, 2005).  

Pri timskem delu lahko identificiramo 4 motivacijske usmeritve oz. smeri delovanja vsakega 

člana tima. Te so (Brajša in Stakić, 1991, v Polak, 2004 b): 

• egocentrična usmeritev s poudarkom na učinkovitosti, pri kateri je posameznik 

usmerjen k osebnemu uspehu in za doseganje le-tega pogosto izkorišča skupino, pri 

tem pa ga ne zanimajo občutki in uspeh drugih članov;  

• egocentrična usmeritev s poudarkom na vzdušju, pri kateri se posameznik rad zabava, 

uživa in ga ne zanimajo občutki drugih članov ter učinkovitost tima;  

• sociocentrična usmeritev s poudarkom na učinkovitosti, pri kateri je posameznik 

usmerjen k skupnim uspehom, odgovoren, vendar manj razumevajoč za osebne 

potrebe; 

• sociocentrična usmeritev s poudarkom na vzdušju, pri kateri je posamezniku 

pomembno zgolj dobro timsko vzdušje, ne pa individualni uspeh ali skupne naloge.  

Motivacijo v timu lahko opredelimo kot motiviranost njegovih članov za skupno doseganje 

ciljev ter obstoj tima. Odvisna je od medsebojne interakcije spremenljivk, ki so vezane na 

naloge, strukturo in kontekst dogajanja v timu. Na motivacijo v njem lahko vplivajo naslednji 

dejavniki: različnost in sposobnosti članov tima, delitev vlog, težavnost in narava naloge ter 

situacijske ovire, fizično okolje in položaj tima v širšem socialnem kontekstu (Polak, 1997 a).  
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1.3.2 Individualistična oz. sodelovalna naravnanost  
Pomembna psihološka razsežnost timskega dela je osebna naravnanost posameznika na timsko 

delo. Ta ga usmerja bodisi k individualizmu bodisi k sodelovanju z drugimi. Izvor 

posameznikove naravnanosti je med drugim tudi v družinski vzgoji in življenjskem okolju 

(Polak, 2004 b). Individualizem določenega delovnega okolja označuje slabo povezane 

posameznike, ki so motivirani z lastnimi izbirami, potrebami in interesi. Kolektivizem oz. 

sodelovalno naravnanost pa pogojujejo: prevladujoči skupinski pogledi, skupne potrebe in cilji, 

vedenje, ki ga določajo socialne norme in dolžnosti, podobna prepričanja članov ter njihova 

pripravljenost sodelovati (Triandis, 1995, v Polak, 2004 b). Teorija optimalnega razlikovanja 

raziskuje potrebo po asimilaciji v skupino, ki se povezuje s potrebo po sprejetosti v Maslowovi 

hierarhiji motivov. S potrebo po potrditvi pa se ujema potreba po razlikovanju in drugačnosti. 

Če je posameznik v skupino dovolj vključen, je njegova potreba po asimilaciji zadovoljena že 

z vključitvijo v skupino. Večji kot je občutek vključenosti, večja je posameznikova potreba po 

razlikovanju od drugih članov. Posameznik se potrjuje prav s svojo enkratnostjo in 

razlikovanjem od ostalih članov v timu. Optimalno točko razlikovanja predstavlja situacija, ko 

se posameznik počuti dovolj vključenega v skupino in hkrati dovolj različnega, da zadovoljuje 

potrebi po pripadnosti in diferenciaciji (Brewer, 1991, Triandis, 1995, v Polak 2004 b).  

Naravnanost k sodelovanju ali individualizmu je povezana tudi s širšim pojmom kulture. Šolska 

kultura oz. delovno okolje je vrsta organizacijske kulture, ki predstavlja sklop temeljnih vrednot 

in prepričanj, s katerimi člani socialnega sistema osmislijo okolje in njihovo ravnanje v njem 

(Bečaj, 2001). Znotraj šolske kulture se posebej poudarja kultura poučevanja, ki ima po 

Hargreavesu (1992, 1997, 2000, v Polak, 2015 b, 2015 c) štiri oblike: (1) individualizem, (2) 

balkanizacija, (3) sodelovanje in (4) izzvano oz. načrtno sodelovanje. Individualizirana kultura 

poučevanja je prisotna tam, kjer pedagoški delavci delajo ločeno drug od drugega in delujejo 

neodvisno. Balkanizirana kultura je kultura deljenja v skupine ali podskupine glede na razrede, 

predmete ipd. Skupine so si med seboj različne ali si celo nasprotujejo, delitve pa so pogoste 

tudi zaradi lažje organizacije kot posledica urnikov. Sodelovanje je prisotno na šolah, kjer si 

pedagoški delavci delijo ideje, pripomočke in so med seboj povezani. Takšna kultura ni 

formalno organizirana in se oblikuje na podlagi vsakodnevnega dela. Med drugim se kaže tudi 

v medosebnih odnosih in komunikacijo, ki ni vezana zgolj na delo. Zahteva soglasje glede 

osnovnih vzgojno-izobraževalnih vrednot, dovoljuje pa nestrinjanja. Ena izmed vrst 

sodelovalne kulture je tudi udobno sodelovanje, ki ostane na ravni rutine in ustaljene prakse 

izmenjevanja pripomočkov in strategij ter ostaja bolj na tehnični ravni. Zadnja oblika kulture, 

ki jo omenja avtor, je izzvano sodelovanje. Takšno sodelovanje je vnaprej določeno, na osnovi 

zakonskih določil ali upravnih odločitev ga lahko določi vodstvo šole. Tovrstno sodelovanje se 

kaže v obliki mentorstva, skupnega načrtovanja v posebej določenih časovnih terminih. 

Vpeljano je z namenom izboljšanja sodelovalne kulture med pedagoškimi delavci in je 

administrativen ukrep. Za omogočanje timskega sodelovanja in uspešnosti tima je vsekakor 

pomembno, da je šolska kultura sodelovalno naravnana. Timsko usmerjena šola je šola 

sodelovanja, povezanosti in vzgaja timske strokovnjake ter sodelovalno delovno vzdušje 

(Brajša, 1995).  
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1.3.3 Zaupanje med člani tima  
Pri timskem delu je pomemben psihološki dejavnik tudi zaupanje, ki izhaja iz posameznikove 

potrebe po varnosti. Je osnovni pogoj za uspešno timsko delo in dobre odnose v timu (Polak, 

2007). Zaupanje je nujen predpogoj, da se med posameznikoma razvije odnos, na njem pa 

temelji pripravljenost samorazkrivanja. O zaupanju govorimo, kadar so prisotni štirje elementi, 

in sicer (1) tveganje, (2) odvisnost od drugega, (3) možnost negativnega izida in (3) prepričanje 

v ugoden izid (Lamovec, 1994). Situacija, v kateri gre za medsebojno zaupanje je torej take 

narave, da ima lahko za nas ugodne ali neugodne posledice, ki so rezultat vedenja druge osebe. 

V primeru neugodnih posledic utrpimo večjo škodo, kot bi bila korist v primeru ugodnih 

posledic, hkrati pa smo dokaj prepričani, da bo situacija privedla do ugodnih posledic 

(Lamovec, 1994).  

Zaupanje se oblikuje postopoma in skupaj z drugimi skupinskimi procesi. Vzpostavljanje 

zaupanja je osrednja naloga članov zlasti v fazi oblikovanja skupine. Vendar pa ga je potrebno 

vzdrževati tudi kasneje, pri nadaljnjih srečanjih članov. Ti dosegajo nove nivoje zaupanja 

medtem ko napredujejo v smeri globlje povezanosti, zaupanje med njimi pa je vedno znova na 

preizkušnji (Schneider-Corey, Corey, 2002).  

Slednje se kaže v izražanju čustev brez strahu pred kritiko, prostem odločanju o specifičnih 

ciljih, osredotočenosti na sebe, ne na druge in pripravljenosti razkrivanja samega sebe. Na drugi 

strani lahko nezaupanje opazimo v podtonih sovražnosti, sumničavosti in nepripravljenosti na 

pogovor o teh čustvih. Prav tako posamezniki, ki doživljajo nezaupanje v skupini ali timu 

uporabljajo abstraktne izraze oz. so nejasni v izražanju pričakovanj do tima (Schneider-Corey, 

Corey, 2002). Zaupanje v skupini lahko spodbudimo oz. povečamo z določenimi pro-socialnimi 

aktivnostmi in pozitivnimi odnosi med člani v timu.  

Rogers (1970, v Schneider-Corey, Corey, 2002) navaja naslednje usmeritve: 

• Biti pozoren in poslušati 

Nujno za vzpostavitev zaupanja je, da smo pozorni na sogovornikovo verbalno in neverbalno 

komunikacijo. Brez aktivnega poslušanja se namreč med sogovornikoma ne more vzpostaviti 

povezanost. Pomanjkanje pozornega poslušanja se kaže na več načinov, npr. kot osredotočanje 

na to, kar bomo rekli in ne na sogovornika, kot preveč govorjenja in premalo poslušanja, kot 

dajanje nasvetov posamezniku, namesto da mu pustimo samostojno raziskovati problem, kot 

osredotočanje zgolj na verbalno komunikacijo in kot selektivno poslušanje.  

 

• Razumeti neverbalne vedenjske vzorce 

Neverbalna sporočila imajo pogosto večjo sporočilno moč kot verbalna, zato je pomembno, da 

smo nanja pozorni. Ljudje so v neverbalni komunikaciji tudi veliko bolj iskreni. Njihovo 

iskreno mnenje pogosto spoznamo šele, ko zaznamo razhajanja med neverbalno in verbalno 

komunikacijo. Primer za to je npr. oseba, ki opisuje pozitivno izkušnjo, pri tem pa udarja s 

pestmi ali oseba, ki opisuje svoje dobro počutje med člani skupine, hkrati pa ima prekrižane 

roke in se s telesom obrača stran od skupine. Ko zaznamo tovrstna razhajanja je pomembno, da 

jih ne izpostavimo direktno, saj se oseba na ta način lahko odzove odklonilno. Najbolje je ta 
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razhajanja članom tima opisati in jih povprašati, kaj so nam z omenjenim neverbalnim 

vedenjem želeli sporočiti.   

 

• Empatija 

Empatija je sposobnost uglaševanja s subjektivnim doživljanjem drugih in videti svet skozi 

njihove oči. Tovrstno neobsojajoče razumevanje je povezano z zaupanjem. Določene oblike 

vedenja onemogočajo empatijo, npr. neodzivnost na doživljanje drugih, neprimerno odzivanje, 

narekovanje, kako naj čustvujejo oz. doživljajo, obrambno in obsojajoče vedenje. Empatija nam 

pomaga izražati podporo drugim.  

 

• Iskrenost in samorazkrivanje 

Iskrenost  pomeni skladnost v posameznikovem osebnem doživljanju in tistim, kar izraža ter 

razkriva drugim. Kadar težimo k iskrenosti, se ne pretvarjamo, ne dajemo neiskrenih odzivov 

in si ne poskušamo pridobiti odobravanja drugih z neiskrenostjo. Pripravljenost za 

samorazkrivanje spodbudimo pri drugih z lastno pripravljenostjo, da se tudi sami 

samorazkrijemo. To ne pomeni nujno, da delimo vse aspekte svojega osebnega življenja, vendar 

delimo čustva in doživljanje povezano z dogodki v skupini oz. timu.  

 

• Spoštovanje 

Spoštovanje do članov tima se kaže ne le v tem, kar posameznik reče, ampak tudi v tem, kar 

naredi. Dejanja, ki izražajo spoštovanje so npr. izogibanje obsojajočim izjavam, etiketiranju, 

izražanje iskrene podpore ter iskrenost nasploh in prepoznavanje pravice vsakega posameznika, 

da ima drugačno mnenje.  

 

• Čuteče soočanje 

Čuteče soočanje se nanaša na prijazno vabilo posameznikom, ki izražajo razhajanja med 

neverbalno in verbalno komunikacijo. Posameznikov torej ne napademo oz. izzovemo, ampak 

se trudimo odpreti dialog, v katerem se bodo počutili dovolj varne za izražanje negativnih 

občutij (prav tam).  

 

1.3.4 Kohezivnost v timu 
V timu je pomembna psihološka dimenzija tudi pripadnost oz. medsebojna povezanost - 

kohezivnost. Je rezultat timske odločitve za skupno delo, oblikovana pa je tudi na podlagi 

skupne vizije in ciljev. Pozitivna soodvisnost članov utrjuje kohezivnost v timu (Polak, 2007). 

Ta se oblikuje na podlagi vzpostavljanja zaupanja, soodgovornosti, primerno delitvijo dela in s 

pomočjo konstruktivne komunikacije (Polak, 2009). Pojem »entitativity« zajema podobne 

elemente kot kohezivnost in se nanaša na zmožnost funkcioniranja članov tima kot sistem, 

entiteta. Kadar tim funkcionira na tak način, obstaja med njegovimi člani soodvisnost, kar 

predstavlja stopnjo enotnosti, ki jo lahko doseže (Campbell, 1958, v Vangrieken, Dochy, Raes, 

Kyndt, 2013).  

Cohen in Bailey sta postavila 6 kriterijev, na podlagi katerih tim dosega omenjeno stopnjo 

enotnosti (1997, v Vangrieken, Dochy, Raes, Kyndt, 2013): 
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• posamezniki, ki so medsebojno odvisni v nalogah in zadolžitvah; 

• delijo si odgovornost za končni izid;  

• čutijo se (in tako jih vidijo tudi drugi) kot nedotakljiva socialna entiteta; 

• so del enega ali večih socialnih sistemov in 

• urejajo odnose s pomočjo organizacijskih meja.  

Kohezivnost definira in ločuje prave time od tistih, v katerih gre zgolj za skupino 

posameznikov, ki so v skupnem delovnem okolju. Povezuje se tudi s pojmom učenja v timu, 

pri čemer njegovi člani sodelujejo skupaj na podoben način kot učenci v razredu pri skupinskih 

aktivnostih. Slednje je bolje raziskano kot samo učenje v timu, a je to glede na rezultate številnih 

raziskav pomemben faktor izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti tima (Vangrieken, Dochy, 

Raes, 2016).  

Van den Bossche et al. (2006, v Vangrieken, Dochy, Raes, 2016) so oblikovali t.i. TLBB-model 

(angl. Team Learning Beliefs and Behaviours) oz. model prepričanj in vedenj učenja v timu, 

pri čemer so uporabili definicijo tima, kot jo omenjata Cohen in Bailey. Kar dela učenje v timu 

res posebno, so rezultati, ki so posledica timskih, ne individualnih procesov, kot so npr. skupna 

vizija in timski rezultati (Dochy et al. 2014, v Vangrieken, Dochy, Raes, 2016). Avtorji modela 

definirajo tim tudi kot socialni kognitivni konflikt, kar je še en izraz za timsko kohezivnost. 

Model razlikuje tudi tri osnovne oblike vedenja in učenja v timu. Ti so: (1) deljenje ali 

konstrukcija, (2) soustvarjanje in (3) konstruktivni konflikt. Člani v timu delijo informacije, 

podajajo ideje za reševanje nekega konkretnega problema ipd. Ko drugi člani aktivno poslušajo, 

podajo lastne ideje in ponudijo rešitve, lahko govorimo o soustvarjanju. Pri tem lahko pride do 

nestrinjanja in nesporazumov med člani tima, ki jih integrirajo v skupno odločitev skozi 

konstruktivna pogajanja, kar imenujemo konstruktivni konflikt (Dochy et al., 2014, Van den 

Bossche, 2006, v Vangrieken, Dochy, Raes, 2016).  

1.3.5 Komunikacija v timu 
Beseda komunikacija ima svoj izvor v latinščini, in sicer v glagolu communicare, ki pomeni 

sporočiti, posvetovati se (Slovenski etimološki slovar, 2003). Izvor besede nam sporoča, da je 

komunikacija proces, ki je aktiven, nosi sporočilno vrednost in se uresničuje v medsebojnih 

zvezah (Jelenc, 1998). Komunikacija je proces sporočanja v dani situaciji in je sestavljena iz 

štirih osnovnih elementov; pošiljatelja, sporočila, prejemnika in konteksta (Haley, 1963, v 

Brajša, 1993). Poteka pretežno prek jezika in je možna v tolikšni meri, kot jo določajo skupna 

stališča, potrebe in spoznanja (Krech, Crutchfield, Balachey, 1962, v Vec, 2005). Komunikacija 

v šolskem kontekstu je verbalna, neverbalna, vsebinska, odnosna, osebna in neosebna. Zajema 

tako izgovorjeno kot neizgovorjeno z množico neverbalnih znakov, ki dajo besedi smisel in 

moč vplivanja. V okviru medsebojne komunikacije poleg prenašanja vsebin  tudi definiramo 

medsebojne odnose. S pomočjo odnosne in neverbalne komunikacije pa hkrati opredeljujemo 

tudi osebni delež vseh vpletenih v komunikaciji. Zavedati se moramo, da je komunikacija 

velikokrat nezavedna – skozi vse izgovorjeno, predvsem pa neizgovorjeno pogosto pošiljamo 

povsem nezavedna sporočila (Brajša, 1993). Slednje je pomembno tudi za komunikacijo v timu.  

V timu je komunikacija osnovno orodje sporazumevanja. Njena vloga je povzemanje in 

odsevanje aktivnosti v njem, omogočanje primerne izmenjave informacij med člani tima in 
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okoljem ter zagotavljanje povratnih informacij članov tima o njihovem delu. V timu 

uporabljamo štiri elemente komunikacije, in sicer (1) govorjenje, (2) poslušanje lastnega 

govorjenja, (3) poslušanje ter (4) poslušanje lastnega poslušanja (Polak, 2007). Običajno se 

najbolj osredotočimo na govorjenje in poslušanje, hkrati pa sta pomembna elementa tudi 

reflektiranje lastnega govorjenja in poslušanja. Smisleno je, da svoje želje, pomisleke ali 

interpretacije člani tima sporočajo na način, ki je osredotočen na problem oz. konkretni dogodek 

in ne na osebo. Tako se nihče v timu ne počuti osebno napadenega (Friend, Cook, 2013, v 

Conderman, 2016). Komunikacija je tudi sredstvo nudenja podpore in pomoči članom tima, 

učinkovitost pomoči pa je odvisna od naših stališč do osebe in namena, ki ga skušamo doseči.   

Ločimo 5 načinov poslušanja in odgovarjanja glede na namen (Lamovec, 1993):  

(1.) Svetovanje in ocenjevanje 

Ta način je najpogostejši odziv ljudi, ki poskušajo pomagati in izraža, da je naš namen 

popravljati, ocenjevati, moralizirati in sugerirati. Nasveti so lahko način postavljanja v 

nadrejeno vlogo in zmanjšajo posameznikovo nadaljnjo pripravljenost za spoprijemanje s 

problemom. Hkrati lahko s tem kažemo nepripravljenost na poglobljeno ukvarjanje s 

sogovornikom. Na začetnih srečanjih, ko se odnos šele gradi, je bolje, če tega  načina 

komunikacije ne uporabljamo.   

 

(2.) Analiziranje in interpretiranje 

Pri tovrstni vrsti odzivanja na problem je naš namen proučevati in razlagati pomen problema, 

kaj oseba čuti v zvezi z njim ali ji posredovati psihološko znanje. Z interpretiranjem lahko 

povečamo obrambno naravnanost sogovornika, saj večina ljudi ne vidi rada, da nekdo ve več o 

njih, kot vedo sami. Pomembno je tudi, na kakšen način podajamo interpretacijo. Vsekakor je 

ne smemo prikazovati kot dejstvo, ampak zgolj kot možnost.  

(3.) Nudenje podpore 

Tovrstni odgovori na nek izražen problem imajo lahko različne učinke. Sogovornik jih lahko 

razume kot izraz simpatije ali kot pomanjkanje zanimanja. To je odvisno tudi od tona, s katerim 

izražamo podporo. Lahko je razumljeno kot kritika ali izraz nepripravljenosti sprejeti njegovo 

čustveno stanje. Nudenje podpore je lahko zelo primerna oblika pomoči, če jo nudimo ob 

pravem času in na pravi način.  

(4.) Poizvedovanje in spraševanje 

Z vprašanji damo sogovorniku vedeti, da potrebujemo dodatne informacije, želimo pogovor 

voditi v določeni smeri ali pa želimo sogovornika privesti do določenega spoznanja. S 

postavljanjem vprašanj impliciramo, da je določena tema vredna nadaljnjega razmišljanja. 

Pomembno je ločiti med odprtimi in zaprtimi vprašanji. Odprta vprašanja so navadno boljša, 

saj omogočajo bolj poglobljen pogovor. Vprašanja izražajo naše zanimanje za osebo, ne pa tudi 

našega razumevanja. Izogibajmo se vprašanju »zakaj«, saj to lahko izzove obrambno 

naravnanost (pogosto oseba ne pozna razloga za svoje vedenje in doživljanje), lahko pa tudi 

izraža prikrito kritiko z naše strani.  
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(5.) Parafraziranje in razumevanje 

S tovrstnimi odgovori na izražen problem sporočamo, da želimo razumeti misli in čustva 

sogovornika. Hkrati s tem sogovornika posredno sprašujemo, če smo ga prav razumeli in na ta 

način iščemo povratne informacije. Razumevajoči odgovori so še posebej koristni, kadar želimo 

zagotoviti, da je sogovornik res slišal, kar je rekel. Včasih gre nenaden vpogled v situacijo 

namreč mimo njega ali pa ga ne vidi kot pomembnega, dokler ga ponovno ne sliši.  

Komunikacija v timu obsega (Chivers, 1995, v Polak, 2007):  

• sprejemanje in podajanje informacij povezanih s konkretnimi nalogami; 

• dajanje dodatnih informacij drugim članom (z upoštevanjem njihovih želj in potreb); 

• iskanje dodatnih informacij in s tem širjenje razumevanja vsebine diskusije; 

• sprejemanje informacij, ki niso vezane na naloge tima; 

• spraševanje po povratnih informacijah o delu posameznika v timu; 

• sprejemanje in podajanje informacij o posameznikovem delu in delu njegovih kolegov 

v timu; 

• sprejemanje in izražanje pohval ter spodbujanje članov v timu.  

Pri komunikaciji v timu moramo biti torej pozorni na naše sporočanje, zlasti nebesedno, in 

sprejemanje informacij. Komunikacija v timu pa ni namenjena le prenašanju informacij, ampak 

tudi podpori članom tima, ki poteka s spodbujanjem, aktivnim poslušanjem in pohvalami.  

1.3.6 Etape timskega dela 
Na pedagoškem področju vključuje timsko delo tri osnovne etape, in sicer: (1) timsko 

načrtovanje, (2) timsko poučevanje in (3) timska evalvacija (Polak, 2007).  

TIMSKO NAČRTOVANJE 

Začetna etapa timskega dela je timsko načrtovanje. Pri timskem delu je ključna, saj vpliva na 

etapi timskega poučevanja in evalvacije (Polak, 2007). Timsko načrtovanje je srečanje članov 

tima, na njem pa v ustvarjalnem procesu oblikujejo materialno, snovno, metodično in 

psihološko pripravo na timsko poučevanje ter se pogovorijo o zagotavljanju učnih situacij  

(Polak, 2009). Timsko načrtovanje vsebuje več korakov in sicer (Buckley, 2000): 

• definiranje in določanje najpomembnejših ciljev, 

• identificiranje in določanje ostalih, manj pomembnih ciljev, 

• »nevihta možganov« različnih načinov timskega poučevanja (npr. 

induktiven/deduktiven pristop), 

• zbiranje informacij o dejavnikih, ki lahko ovirajo ali spodbujajo načrtovane didaktične 

pristope (npr. dejavniki okolja, osebnostne značilnosti), 

• evalviranje didaktičnih pristopov in izločanje neustreznih,  

• akcijski načrt oz. razdelitev posameznih nalog med člane tima, 

• načrtovanje evalvacije, 

• timsko poučevanje, 

• evalvacija timskega poučevanja,  

• povratne informacije o napredku tima, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                      Iva Željko, magistrsko delo 

 

14 
 

• spodbujanje komunikacije med člani tima.  

Koraki timskega načrtovanja zmanjšajo verjetnost neuspeha in napak pri etapi timskega 

načrtovanja (Polak, 2009).  

TIMSKO POUČEVANJE 

Timsko poučevanje se lahko izvaja v različni sestavi članov tima, in sicer ločimo poučevanje v 

enodisciplinarnih in interdisciplinarnih timih (Polak, 2007). Obe obliki timskega poučevanja 

imata svoje prednosti in slabosti. Prednosti timov, v katerih timsko poučujejo pedagoški delavci 

iste izobrazbene smeri so v podobnih pogledih članov tima na cilje, vsebino in aktivnosti ter v 

lažji organizaciji timskega poučevanja. Prednosti timov, v katerih timsko poučujejo pedagoški 

delavci različnih izobrazbenih smeri pa so v povezovanju predmetnih področij, odpiranju 

drugačnih pogledov in novih spoznanj, širšemu raziskovalnemu pristopu, raznolikosti 

osebnostnih značilnosti in močnih področij (Polak, 2007). Razlike med člani tima v pogledih, 

pedagoških pristopih, mnenjih in idejah so jim po eni strani v izziv, po drugi pa jih ovirajo. Od 

njih zahteva takšno poučevanje več truda, ki pa dolgoročno lahko prinese nova spoznanja tako 

za učence kot za pedagoške delavce. 

TIMSKA EVALVACIJA 

Timska evalvacija je zadnja etapa timskega dela pedagoških delavcev, vendar je obenem tudi 

pomembno izhodišče za nadaljnje timsko delo (Polak, 2007). Sistematična evalvacija je 

sestavljena iz več zaporednih korakov (Hyman, 1970, v Buckley, 2000): 

• odločanje o usmerjenosti in namenu evalvacije (npr. primerjava učinkovitosti 

timskega poučevanja z individualnim), 

• odločanje o kriterijih želenega oz. učinkovitega poučevanja, 

• zbiranje podatkov za evalvacijo (rezultati učenja, zadovoljstvo pedagoških delavcev s 

poučevanjem ipd.),  

• primerjanje rezultatov z zastavljenimi kriteriji, 

• vrednotenje učinkovitosti procesa timskega poučevanja.  

Timska evalvacija poučevanja zajema pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev, analizo 

didaktičnih pristopov, načinov motiviranja, razredne interakcije, vsebino in število povratnih 

informacij učencev ter izvedbo in učinkovitost timskega poučevanja v celoti (Polak, 2007). 

Timska evalvacija dogajanja v timu je usmerjena k timu samemu in vrednoti napredek na 

področju medosebnih odnosov, izražanja spoštovanja do drugih, razvijanja kulturnih vrednot, 

aktivnega vključevanja posameznikov, razvijanja občutka za sodelovanje in razvijanja 

spretnosti analiziranja, raziskovanja, poslušanja, konstruktivne kritike in komunikacije 

(Buckley, 2000).  

Cilj timskega dela v vseh treh etapah je ustvariti boljše učne priložnosti za učence, hkrati pa 

tudi izboljšati svoje pedagoško delo z več ustvarjalnosti pri poučevanju, jasnejšimi temami, 

ustreznimi poudarki učne snovi ter aktivnim vključevanjem učencev v proces učenja (Buckley, 
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2000). Ob timskem načrtovanju, poučevanju in evalvaciji se člani tima razvijajo tudi 

profesionalno in osebnostno. 

1.3.7 Konkretne izkušnje s timskim delom kot dejavnik učenja timskega 

dela 
Za boljše razumevanje tega, koliko so konkretne izkušnje s timskim delom pomembne kot 

motivacijski dejavnik zanj,  se lahko opremo na izkustveno učenje. Walter in Marks (1981, v  

Kirschner, Van Vilsteren, Hummel in Wigman, 1997) opredeljujeta osrednjo idejo 

izkustvenega učenja, in sicer da se najbolje učimo takrat, ko smo pri dejavnostih aktivni sami, 

saj nam to omogoča uporabo predznanja, zavezanost dani nalogi in realno stopnjo doživljanja 

uspeha ob rezultatih. Izkustveni vidik učenja poudarja tudi Kolb, ki je prikazal proces s pomočjo 

kroga izkustvenega učenja. Gre za cikličen proces prehajanja od konkretne izkušnje, 

razmišljujočega opazovanja do teoretične osmislitve in načrtovanja nove izkušnje (Kolb, 1984, 

v Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995, str. 79). 

 

 

Slika 1: Krog izkustvenega učenja (Kolb, 1984, povzeto po Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995, str. 79) 

Učenje in posledično znanje je rezultat kombinacije pridobivanja in preoblikovanja izkušnje, 

pri čemer se pridobivanje nanaša na zbiranje informacij, preoblikovanje pa na to, kako 

posameznik izkušnjo interpretira in se nanjo odzove (Kolb, 2014).  

Nadgraditev Kolbovega koncepta postavi Jarvis (1995, Jarvis idr. 1998, v Cvetek, 2003), ki se 

je ukvarjal z raziskovanjem učenja odraslih. Ugotovil je, da je proces učenja veliko  bolj 

kompleksen kot ga predstavlja Kolb. V tem procesu sta bistvena neskladje med preteklimi 

izkušnjami in trenutno situacijo ter trenutek, ko se posameznik ustavi in razmisli. Na tej točki 

se lahko po avtorjevem mnenju posameznik odzove na tri načine:z ne-učenjem, nereflektivnim 

učenjem in reflektivnim učenjem. Le reflektivno učenje je pravzaprav tisto, ki nam na podlagi 
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konkretne izkušnje pomaga napredovati in se razvijati. Pomembna ni le izkušnja sama, temveč 

tudi kritičen razmislek oz. refleksija o njej.  

Timsko delo je potrebno razvijati in se o njem učiti ter stalno izpopolnjevati spretnosti povezane 

z njim. Samo s študijem strokovne literature se ne bomo strokovno razvijali na timskem 

področju, za to je potrebno neposredno timsko delo (Polak, 2007). Konkretne izkušnje v timu 

so torej zelo pomembne tudi za učenje in razvoj le-tega. Čeprav aktivna udeležba na strokovnih 

srečanjih kot so seminarji in prispeva k boljšemu poznavanju psihološko-pedagoških in 

didaktičnih značilnosti timskega dela, pa ta ne nadomesti konkretne izkušnje (Polak, 2004 c). 

V timu poteka izkustveno učenje in izgrajevanje  novega znanja s pomočjo socialne interakcije. 

Med sodelovalnim učenjem so člani tima vključeni v diskusijo, v kateri se porajajo in 

razrešujejo kognitivni konflikti ter izmenjujejo  predhodne izkušnje (Polak, 2004 a). Konkretna 

izkušnja je najboljše izhodišče za presojanje o prednostih in problemih timskega dela, saj 

omogoča preverjanje teoretičnih spoznanj, preizkušanje lastnih spretnosti in selektivno izbiro 

strategij (Polak, 2015 a). Konkretna izkušnja s timskim delom ima tudi pomembno vlogo pri 

odločanju o iskanju novih priložnosti za timsko delo (Polak, 1999 c). Posameznik bo na podlagi 

konkretnih izkušenj s timskim delom lažje presojal, kako ga umestiti v svoje pedagoško delo 

ter se za timsko delo samoiniciativno odločal. 
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2 PROFESIONALNI RAZVOJ 

2.1 Vloga pojmovanj o znanju in učenju v profesionalnem razvoju 

V družbi že nekaj časa prevladujejo prizadevanja po prehodu od t.i. poučevanjske paradigme, 

ki izhaja iz poučevanja, k učenjski paradigmi, ki izhaja iz učenja in tistega, ki se uči (Barr in 

Tagg, 1995, v Cvetek, 2005). Ta prizadevanja se nanašajo ne le na šolsko področje, ki ga 

pokrivajo pedagogi oz. učitelji, ampak tudi na visokošolsko in univerzitetno področje, na 

katerem se izobražujejo prihodnji pedagoški delavci. Pri pedagoškem delu učiteljev lahko 

spremembe dosegamo le, če vplivamo nanje že v času študija. Za boljše razumevanje pojmov 

jih bomo v nadaljevanju skušali natančnejše opredeliti.  

Ideja o aktivnem učenju je sicer v svetu prisotna že dolgo, saj jo je omenjal že Sokrat. Tudi v 

Sloveniji smo v sklopu načrtovanja prenove šolstva v 90-tih letih poudarjali povečanje aktivne 

vloge učenca in trajnost ter kakovost znanja s poudarkom na integraciji znanja, razvijanjem 

različnih strategij učenja ter problemskega pristopa in drugih aktivnih oblik učenja in 

poučevanja (Izhodišča kurikularne prenove, 1996).Vendar pa kljub temu, da jo poudarjamo tudi 

danes, težko rečemo, da se je koncept v izobraževanju širše uveljavil (Šteh, 2004). To bi bila 

lahko posledica dejstva, da je aktivno učenje pogosto napačno razumljeno oz. ga lahko 

razumemo zelo različno.  

Šteh (2004) omenja, da so tradicionalni didaktiki  govorili o učenčevi aktivnosti predvsem kot 

o zunanji obliki aktivnosti, npr. dviganje roke, pozorno poslušanje, vaja in utrjevanje Tako 

razumevanje aktivnega učenja zanemari kompleksne procese, ki se v učencu sprožijo, ko gradi 

novo znanje. Tem procesom ustreza termin konstruktivizem, ki razlaga stvarnost kot 

subjektivno oblikovanje naše zavesti. Človekovo zavest pojmuje kot samouravnajoč sistem, ki 

se ga sicer da sprožiti, ne pa tudi upravljati od zunaj (Špoljar, 2004).  

Pri prehodu od tradicionalnega k inovativnemu poučevanju, ki podpira samostojnost in 

aktivnost učencev, ločimo med metodami za doseganje učnih ciljev nižje in višje ravni. Učni 

cilji nižje ravni so npr. narek, predavanje, predpisovanje obveznega branja, laboratorijskega 

dela. Učni cilji višje ravni pa so razprava z učiteljem ter med učenci, samostojno učenje, 

projektno in skupinsko delo (Elton, 1999, v Šteh, 2004). Prav tako lahko učne metode razdelimo 

glede na dve dimenziji; pridobljeno od učitelja – samostojno odkrivanje (kako se učenje sproži) 

in učenje z razumevanjem - spominsko učenje (kako učenje poteka). Omenjene učne cilje, 

metode in dimenzije učenja ponazarja Ausubelov zemljevid učenja (Elton, 1999, str. 5, v Šteh, 

2004, str. 152):  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                      Iva Željko, magistrsko delo 

 

18 
 

 

Slika 2: Ausubelov zemljevid učenja (prirejeno po Elton, 1999, str. 5, v: Šteh, 2004, str.152) 

Raziskava aktivnega učenja (angl. Active Learning) je pokazala, da prevzamejo učitelji, ki 

poskušajo pri učencih razviti aktivno učenje, nove pedagoške vloge (Niemi, 2012). Postanejo 

posredniki, ki dajo učencem večjo odgovornost. Pri poučevanju so bolj demokratični – učencem 

dajo možnost odločanja o ciljih, metodah in kontroli nad učenjem. Nove metode poučevanja, 

ki temeljijo na samostojnejšem učenju, sodelovalno učno okolje ter bolj odprte naloge in 

projekti učencem omogočajo medsebojno sodelovanje. Tudi učitelj je večkrat del učne skupine 

kot strokovnjak, ki se uči skupaj z njimi.  

Za večjo uveljavitev aktivnega učenja je pomembna tudi šola, ki mora ostati t.i. učeča se 

organizacija. Zanjo je značilno ustvarjanje okolja, ki podpira razvoj, učenje, sodelovanje in 

medgeneracijsko učenje (Muršak, Javrh, Kalin, 2011).  

Če želimo v šolah doseči resnični premik od poučevanjske k učenjski paradigmi, je potrebna 

sprememba tudi v izobraževanju prihodnjih pedagoških delavcev, in sicer gre za »premik od 

˝input˝ zasnove programov k programom, ki so zasnovani na študijskih dosežkih« (Tancig, 

2006, str. 19).  

Barr in Tagg (1995, v Cvetek, 2005) sta kot osnovo za primerjavo poučevanjske in učenjske 

paradigme, kot ju po omenjenih tuijh avtorijih poimenuje Cvetek (prav tam), izbrala 6 

kriterijev: (1) poslanstvo in cilji, (2) kriteriji uspešnosti, (3) poučevanjske oz. učenjske 

strukture, (4) teorije učenja, (5) produktivnost oz. financiranje in (6) narava vlog udeležencev. 

Z vidika izobraževanja pedagogov si je dobro podrobneje ogledati tri izmed naštetih področij, 

in sicer poslanstvo in cilje visokošolske ustanove, teorijo učenja kot osnovo pedagoškega dela 

in študija ter naravo vlog, ki jih imajo udeleženci v procesu izobraževanja (prav tam). 

Poslanstvo visokošolske ustanove je v poučevanjski paradigmi v zagotavljanju poučevanja, 
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medtem ko je v učenjski paradigmi poslanstvo v »proizvodnji« učenja. Ustanova v učenjski 

paradigmi »proizvaja«, ne pa znanje omogoča ali spodbuja. Hkrati je skupaj s študenti, ki 

sodelujejo pri »proizvajanju« učenja, odgovorna za raven doseganja znanja. Znanje v 

poučevanjski paradigmi pomeni snov, ki jo podaja učitelj, učenje pa poteka atomistično. Na 

drugi strani v poučevanjski paradigmi poteka učenje holistično (celostno), glavni akter v 

procesu pa je tisti, ki se uči.  Znanje v tej paradigmi je splet struktur in interakcij med njimi, 

učna okolja in aktivnosti pa so osredinjeni na študenta. Kar se tiče vlog v izobraževanju je v 

poučevanjski paradigmi visokošolski učitelj predvsem strokovnjak na področju svoje 

discipline, ki s predavanji posreduje znanje. Nasprotno je v učenjski paradigmi njegova vloga 

v oblikovanju učnih okolij, prevladuje delo v interdisciplinarnih skupinah in načrtovalnih timih 

(Cvetek, 2005).  

V iskanju novih ciljev vzgoje in izobraževanja ter odgovorov na sodobne izzive dojemamo 

vlogo izobraževanja ne le kot pridobivanje spretnosti in znanj, temveč  kot razvoj celovite 

osebnosti, ki se uči biti. Na podlagi tega so bili oblikovani štirje stebri vzgoje in izobraževanja, 

ki jih je kot evropsko usmeritev na področju vzgoje in izobraževanja sredi devetdesetih let 

prejšnjega stoletja zastavila Evropska komisija (Delors, 1996): 

(1) Učiti se, da bi vedeli je vrsta učenja, namenjena obvladovanju orodij znanja in je 

sredstvo ter smoter človekovega življenja. Znanje kot sredstvo pomaga razumeti svet, kot 

smoter pa je utemeljeno v zadovoljstvu, ki izvira iz razumevanja ter odkrivanja. 

Pridobivanje znanja je proces, ki se nikoli ne konča in ga bogatijo različne izkušnje.  

(2) Učiti se, da bi znali delati poteka v tesni povezavi z učenjem, da bi vedeli, vendar se 

nanaša bolj na uporabo znanja v praksi. Gre za fleksibilen proces, zlasti v negotovih časih 

hitrih sprememb, v katerih razvoj ni povsem predvidljiv. Tudi v gospodarskih in 

industrijskih panogah se bolj nanaša na organizacijo, načrtovanje in delo v delovnih 

skupinah kot na samo fizično delo.  

(3) Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim, je posebej težavno v družbi, v 

kateri so ljudje nagnjeni h gojenju negativnih predsodkov in tekmovalnosti. Pomembno je, 

da se vzpostavljata stik med pripadniki različnih skupin ter oblikovanje skupnih ciljev. 

Namen tega stebra je razumevanje drugih ljudi in sprejemanje soodvisnosti ob spoštovanju 

vrednot pluralizma in miru.  

(4) Učiti se biti -  se nanaša na celovit razvoj vsakega posameznika – torej na duševni in 

telesni razvoj, čustvovanje, osebno odgovornost in duhovne vrednote. Gre za razvijanje 

celotne človekove osebnosti z namenom, da bi ravnali bolj neodvisno, razsodno in 

odgovorno.  

Vsak pedagoški delavec je najprej učenec in za kontinuiran, vseživljenjski profesionalni razvoj 

je nujno, da to vlogo tudi ponotranji. Med učenjem pridobiva nova znanja in izkušnje na podlagi 

katerih spreminja svoje pedagoško ravnanje, hkrati pa se spreminja tudi sam (Polak, 1997 b). 
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2.2 Profesionalizem, profesija, profesionalnost 

Da bi lahko govorili o profesionalnem razvoju učiteljev, moramo najprej opredeliti 

profesionalizem, profesijo in profesionalnost v povezavi z delom in kariero učitelja. Težave pri 

definiranju se pojavijo, ker so si pedagoški delavci in raziskovalci neenotni že pri vprašanju, ali 

je poučevanje profesija in ali so učitelji profesionalci (Javornik Krečič, 2008). V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika je izraz profesija enak izrazu poklic, profesionalec pa je tisti, ki 

se s čim poklicno ukvarja oz. kdor dobro in strokovno opravlja kako delo (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2014).  

Zgodovinski pregled razvoja teorij profesionalnosti in profesionalizma razkriva, da slednji 

nastaja v zgodovinskem in kulturnem kontekstu. Predvsem sociologi opredeljujejo 

profesionalizem v povezavi s sodobnim načinom proizvodnje, delitvijo dela in kulturnimi 

značilnostmi moderne dobe (Cvetek, 2005). Med sociološkimi pogledi na profesionalnost je 

zanimiva delitev profesij na »prave« in »polprofesije«. Pri pravih profesijah imajo organizirane 

skupine strokovnjakov sisteme za izobraževanje, izpit za vključitev v poklic, uporabljajo etični 

kodeks in za storitve prejemajo plačilo glede na uspeh ali neuspeh storitev. Primera pravih 

profesij sta npr. pravo in medicina. Med polprofesije sodi poleg poučevanja še socialno delo, 

zdravstvena nega in knjižničarstvo. Njihovi pripadniki so zaposleni v organizacijah in pri 

svojem delu ne uporabljajo posebne oblike ezoteričnega znanja za razliko od pripadnikov 

pravih profesij. Pogosto tudi ne ostanejo v isti profesiji vse življenje. Avtor, ki to delitev 

povzema hkrati komentira, da vse profesije obstajajo na enaki ravni, ključno vprašanje za 

posamezni poklic pa je odnos profesionalca do dela. Le-ta se po njegovem spreminja in 

elementi profesionalnosti izginjajo celo iz prava in medicine (Abbott, 1998, v Cvetek, 2005). 

Friedson (1994, v Cvetek, 2005) na drugi strani označuje profesijo kot poklic, ki se izvaja v 

ustanovah posebne vrste, ima nadzor nad svojo dejavnostjo in do neke mere temelji na 

ideologiji strokovnosti. Zanj je profesija spreminjajoči se zgodovinski pojem s koreninami v 

industrijski družbi.  

Muršak (1999, v Cvetek, 2005) ugotavlja, da je imel pojem poklic v obdobju pred slovensko 

osamosvojitvijo več pomenov. Pokrival je tako poklicne kvalifikacije kot kompetence in na ta 

način je poklic istočasno predstavljal tudi profesijo. Takšno razumevanje po njegovem mnenju 

izhaja iz protestantske tradicije, po kateri je poklic opredeljen kot poklicanost in ima torej etični 

značaj.  

Vsekakor je definicijam kljub nasprotovanju v nekaterih pogledih vendarle skupno, da je 

bistvena in pomembna sestavina profesionalizma gotovo zavezanost svojemu poklicu, profesiji 

oz. stroki (Cvetek, 2005).  

Različni avtorji utemeljujejo, da v splošnem profesionalizem pedagoških delavcev temelji na 

reflektivnem pedagoškem delavcu, pedagoškem delavcu - raziskovalcu ter vzgoji in 

izobraževanju, ki sta raziskovalno usmerjeni (Darling-Hammond, 2005, 2010, Niemi, 2002, 

Scardamalia, 2000, Smyth, 1995, Tabachnick in Zeichner, 1991, v Niemi, 2011).  

B. Marentič Požarnik (2000a, v Javornik Krečič, 2008) opozarja, da za profesionalnost v 

poklicu pedagoških delavcev ni dovolj zgolj visoka stopnja strokovnosti, ampak tudi 
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avtonomije. Kakšen profesionalec bo posameznik, je med drugim odvisno tudi od njega samega 

– torej v kolikšni meri bo samostojen, odgovoren in avtonomen (Javornik Krečič, 2008). 

Stopnja avtonomije je po mnenju pedagoških delavcev iz mnogih držav okrnjena; to se kaže v 

povečani intenzivnosti njihovega delovnega življenja, povečanju birokratske in pogodbene 

odgovornosti, zmanjšanih virov - vključno s časom in energijo - ter povečanim 

managerializmom (Day, 1999).  

Avtonomnost pedagoškega delavca je omejena z notranjimi in zunanjimi mejami. Notranje 

meje se nanašajo na stopnjo odgovornosti in profesionalne usposobljenosti, zunanje pa na 

zakone, pravilnike in izvajanje kontrole nad njimi (Marentič Požarnik et al., 2005).  

V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) je profesionalizacija v zvezi s 

poklicem pedagoških delavcev predstavljena kot pedagoška profesionalnost, nanaša pa se tudi 

na sociološke vidike profesionalizma. Oba vidika zajemata naslednje elemente: 

• široko splošno znanje o poučevanju in učenju, ki je temelji na raziskavah; 

• bogat izvor preverjenih praks, ki izboljšujejo proces učenja in poučevanja; 

• avtonomnost in kompetentnost  profesionalnega ravnanja pedagoških delavcev; 

• pedagoški delavci so kritični intelektualci, ki delajo v interesu svojih učencev, dijakov 

ali študentov; 

• pri svojem delu delajo odgovorno do avtonomnih strokovnih organizacij v poklicu in v 

skladu z etičnim kodeksom.  

Za doseganje kakovosti v vzgoji in izobraževanju se morajo pedagoški delavci držati določenih 

načel (Stupar, 2015). kot so: 

• načelo strokovnosti, ki zajema ustrezno izobrazbo pedagoških delavcev; 

• načelo avtonomnosti strokovnih delavcev, kar pomeni strokovno avtonomno presojanje 

in ravnanje; 

• načelo vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja; 

• načelo partnerskega sodelovanja znotraj posamezne institucije ter med institucijami in 

širšim okoljem, s čimer je omogočen pretok informacij in spoznanj; 

• načelo iskanja družbenega konsenza pri doseganju ciljev vzgojno-izobraževalnega 

dela; 

• načelo evalvacije lastnega dela; 

• načelo interdisciplinarnosti in enakovrednosti vseh znanstvenih disciplin; 

• načelo mobilnosti, ki se nanaša na mobilnost znotraj države in med državami ter na 

prehajanje med pedagoškimi in ostalimi poklici.  

Omenjena načela predstavljajo smernice pedagoškim delavcem in so del njihovega 

profesionalnega razvoja.  
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2.3 Lastnosti profesionalca oz. strokovnjaka 

Ena izmed bistvenih lastnosti profesionalca je profesionalna kompetentnost, kar pomeni 

»sposobnost opravljanja zadane naloge v skladu z določenimi standardi« (Cvetek, 2005, str. 

50). Pedagog naj bi bil pobudnik sprememb in imel po Fullanu (1993, v Javornik Krečič, 2008) 

štiri temeljne značilnosti: (1) grajenje osebne vizije in preizkušanje moralne narave poučevanja, 

(2) raziskovanje in (3) uvid v poučevanje kot v vseživljenjski proces, zrelost, pedagoško znanje 

in spretnosti ter (4) sodelovalno učenje pedagogov in podporo pri izboljševanju učnih pogojev.  

Profesionalni razvoj pedagogov je definiran kot pomemben in vseživljenjski proces 

izkustvenega učenja, pri katerem študenti (učitelji, pedagogi) razvijajo svoja pojmovanja, 

spreminjajo prakso poučevanja in napredujejo v smeri kritičnega, nedvisnega ter odgovornega 

odločanja in ravnanja. Gre torej za več kot le spremembo vedenja, saj pedagog med procesom 

profesionalnega razvoja »utemelji in vzdržuje najvišjo raven profesionalne usposobljenosti, ki 

jo je sposoben doseči« (Terhart, 1997, v Muršak, Javrh, Kalin, 2011, str. 13).  

Profesionalni razvoj vključuje tri dimenzije, in sicer (1) osebnostno, (2) poklicno in (3) socialno 

dimenzijo. Dimenzije se prepletajo na različnih ravneh; na ravni analize določene situacije, na 

akcijski ravni oz. ravni uvajanja določene spremembe ob sprotni analizi dogajanja in na ravni 

utrjevanja ali institucionalizacije spremembe (Valenčič Zuljan, 2012). Tudi Bell (1993, v 

Javornik Krečič, 2015) omenja tri dimenzije profesionalnega razvoja; socialni razvoj obsega 

razvijanje sodelovanja med pedagoškimi delavci, profesionalni razvoj usvajanje spretnosti, 

znanj in ozaveščanje pojmovanj, osebnostni razvoj pa ozaveščanje in spreminjanje 

posameznikovih misli, občutkov ter samorazumevanje (Bell, 1993, v Javornik Krečič, 2015).  

Na pedagoškem področju je pod vplivom novih pogledov na učenje in poučevanje ter 

značilnosti »učitelja profesionalca«, profesionalni razvoj dobil širši pomen (Niemi, Kohonen, 

1995, v Javornik Krečič, 2008), pri čemer se poudarja profesionalno avtonomijo ter 

profesionalno zavezanost k večji strokovni rasti in učenju, dinamično pojmovanje učenja ter 

sodelovanje in povezovanje med posamezniki v delovnem okolju (interakcijo). Profesionalni 

pedagoški delavec naj bi torej zaupal v vrednost pedagoškega poklica, spoštoval učence in imel 

zmožnost učenja iz lastnih napak s pomočjo samorefleksije. Zaupal naj bi v lastno mišljenje, 

poslušal naj bi svoj notranji glas in dojemal profesionalni razvoj kot proces kontinuiranega 

učenja. Z vidika dinamičnega pojmovanja učenja naj bi spodbujal učenčevo soodgovornost v 

procesu učenja ter hkrati tudi sebe dojemal kot učečega in aktivno vključenega v lasten 

intelektualen razvoj. Profesionalni pedagoški delavec naj bi bil pripravljen in zmožen delovati 

v različnih timih ter hkrati sodelovati v razredni, šolski in lokalni skupnosti ter v družbi kot 

celoti.  
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2.4 Kompetence pedagoških delavcev  

Pedagoški delavci med študijem in kasneje ob delu razvijajo različne kompetence, ki so delno 

odvisne od profila, za katerega se izobražujejo  (vzgojitelj, razredni učitelj, socialni pedagog, 

specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped in surdopedagog ter učitelji posameznih 

predmetov na predmetni stopnji). Različnim profilom pedagoških delavcev so skupne nekatere 

generične kompetence, to so profesionalne kompetence, ki niso ozko  vezane le na določen 

strokovni profil. 

Kompetence pedagoga so pomembna sestavina njegove profesionalnosti. Profesionalna 

kompetentnost pomeni, da ima posameznik določena znanja in spretnosti, ki predstavljajo eno 

ključnih sestavin njegovega profesionalnega ravnanja (Valenčič Zuljan, 2012). Dandanes se 

stari model izobraževanja in usposabljanja profesionalcev, ki temelji na deklarativnem znanju 

umika reflektivnemu modelu, pri katerem so v ospredju kompetence, ki jih je možno v celoti 

pridobiti le na podlagi reflektirane konkretne izkušnje. Kompetentnost si lahko torej razlagamo 

kot sposobnost uporabe znanja na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev oz. kot praktičen 

odziv na konkretno situacijo (Cvetek, 2004).   

Kompetence vključujejo tri ravni, in sicer: 

• spoznavno, ki zajema znanje na določenem področju, sposobnost reševanja problemov 

in kompleksnega razmišljanja,  

• čustveno-motivacijsko, ki zajema pripravljenost za aktivnost, vrednote in stališča ter 

•  vedenjsko, ki zajema ustrezno aktivacijo, usklajevanje in uporabo potencialov v 

kompleksnih situacijah (Peklaj, 2006).  

Kompetence so kompleksni akcijski sistemi uporabni v različnih kontekstih in se jih lahko tudi 

učimo ter jih poučujemo, medtem ko so sposobnosti v veliki meri podedovane (Valenčič Zuljan, 

2012). Kompetence profesionalnega delavca izhajajo iz profesionalnih vlog, ki jih le-ta 

prevzema oz. opravlja. Pedagoški delavec naj bi bil naklonjen spodbujanju in uvajanju inovacij, 

kritičen pri pridobivanju novih informacij ter naj bi razvijal znanje, spretnosti in emocionalne 

vidike pomembne za profesionalno mišljenje (Day, 1999).  

B. Marentič Požarnik (2007) navaja pet širših sklopov kompetenc dobrega pedagoga: 

• Komunikacija in odnosi, ki zajemajo sposobnost učinkovite komunikacije z učenci, 

razvijanja socialnih veščin pri učencih ter dobrih odnosov z njimi (in med njimi), 

sposobnost uporabe strategij za reševanje konfliktov, oblikovanje spodbudnega učnega 

okolja ter pravil vedenja, vzdrževanje discipline ter spodbujanje samostojnosti in 

odgovornosti.  

• Učinkovito poučevanje, ki predstavlja sposobnost povezovanja učnih vsebin, metod, 

ciljev in pristopov poučevanja ter temelji na upoštevanju načel načrtovanja in 

vrednotenja učnega procesa ob hkratnem upoštevanju razvojnih značilnosti in 

individualnih posebnosti. Pedagoški delavec uporablja metode in strategije s katerimi 

vzdržuje motivacijo, spodbuja miselno aktivnost in samostojno učenje. V učni proces 

vključuje IKT in razvija informacijsko pismenost. Ima sposobnost prilagajanja učnih 

pristopov učencem s posebnimi potrebami, pri tem pa sodeluje s starši, drugimi 

pedagoškimi delavci in strokovnjaki. S poznavanjem različnih načinov preverjanja in 
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ocenjevanja znanja je staršem in učencem sposoben podati konstruktivno povratno 

informacijo.  

• Organizacija in vodenje, ki se nanaša na sposobnost izvajanja organizacijskih in 

administrativnih nalog načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja učnega 

procesa. Hkrati je pedagoški delavec sposoben učinkovito povezovati učence v skupnost 

pri svojem delu razrednika.  

• Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, ki zajema sposobnost učinkovite 

komunikacije s strokovnimi delavci, drugimi sodelavci in starši. To je tudi osnova za 

timsko delo in razvijanje odnosov z drugimi šolami, institucijami in strokovnjaki v 

vzgoji in izobraževanju. V ta sklop kompetenc sodi tudi poznavanje zakonodajnih 

okvirov delovanja šole. 

• Profesionalni razvoj je posebna kompetenca pedagoškega delavca, ki pomeni 

sposobnost premišljenega analiziranja lastnega pedagoškega dela in tudi načrtovanja 

svojega profesionalnega razvoja. Pri tem je pomembno, da je pedagoški delavec odprt 

za povratne informacije v svojem poklicnem okolju ter za dosežke ved, ki so ključne za 

njegovo poklicno delovanje. Spoznanja hkrati tudi kritično vrednoti in premišljeno 

vključuje v svoje delo. 

Pedagoški poklic in poučevanje pripomoreta k ekonomskemu in kulturnemu vidiku t.i. družbe 

znanja, zato so ključne kompetence pedagoškega delavca naslednje (Commission of the 

European communities, 2006): 

• Delati z drugimi 

Pedagoški poklic temelji na vrednotah socialne inkluzije in negovanju potenciala vsakega 

posameznika, zato morajo pedagoški delavci poznati zakonitosti rasti in razvoja ter biti suvereni 

pri delu z drugimi. Z učenci morajo znati delati na individualni ravni in jih hkrati podpirati pri 

razvoju v polnopravne in aktivne člane družbe. Prav tako morajo sodelovati z ostalimi 

pedagoškimi delavci za izboljšanje lastnega učenja in poučevanja.  

 

• Delati z znanjem, tehnologijo in informacijami 

Pedagoški delavci morajo imeti veliko različnih vrst znanja. Izobraževanje (prihodnjih) 

pedagogov ter njihov profesionalni razvoj jih morata opremiti  za dostopanje do znanja, njegovo 

analiziranje, vrednotenje, reflektiranje in prenos. Njihove pedagoške veščine jim omogočajo 

ustvarjanje in upravljanje učnega okolja ter svobodo pri izbiri načina posredovanja znanja. Pri 

svojem delu morajo znati uporabljati IKT ter jo vpeljevati v pouk, svoje učence pa voditi po 

omrežjih, prek katerih lahko ti dostopajo do informacij. Praktične in teoretične veščine jim 

omogočajo, da se učijo iz lastnih izkušenj in prilagodijo učne strategije potrebam svojih 

učencev.  

 

• Delati z drugimi in v družbi 

Pedagoški delavci pripravijo učence na njihovo vlogo evropskih državljanov ter jih s tem učijo 

globalne odgovornosti. Pri učencih spodbujajo medkulturno spoštovanje in razumevanje. Pri 

svojem delu nenehno iščejo ravnotežje med spoštovanjem različnosti kultur in iskanjem 

skupnih vrednot svojih učencih. Razumejo, kateri faktorji vplivajo na povezovanje in 
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izključevanje v družbi ter se zavedajo etičnih dimenzij v družbi znanja. Znajo učinkovito 

sodelovati in delovati v lokalni skupnosti ter s sodelujočimi v izobraževanju – starši, 

izobraževalnimi institucijami in predstavniškimi skupinami. Njihova znanja in spretnosti 

pripomorejo tudi k zagotavljanju kakovosti v izobraževanju.  

2.5 Osebnostni razvoj kot del profesionalnega razvoja 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev zajema tri dimenzije, in sicer socialni, profesionalni 

in osebnostni razvoj (Valenčič Zuljan, 2012). Osebnostni razvoj kot del profesionalnega razvoja 

se največkrat izraža in povezuje z aktom refleksije (Avalos, 1998, v Girvan, 2016). 

Raziskovalca Camburn in Han (2015) sta odkrila, da je za pedagoške delavce, ki pogosto 

uporabljajo refleksijo pri svojem pedagoškem delu, bolj verjetna sprememba njihove običajne 

pedagoške prakse. Sprememba, ki jo lahko vidimo v ravnanju pedagoškega delavca, izvira iz 

njegove notranjosti, saj je profesionalni razvoj proces spreminjanja znotraj posameznika 

(Girvan, 2016).  

V profesionalnem razvoju pedagoških delavcev se manj osredotočamo na dimenzijo 

osebnostnega razvoja, ki pa se v pedagoškem poklicu pravzaprav prepleta s profesionalno  

dimenzijo. Na ta način »profesionalno« v delu vpliva na »osebnostno« in obratno. Medsebojno 

vplivanje in prepletanje omenjenih dimenzij lahko opazujemo na primeru subjektivnih teorij. 

Subjektivne teorije so posameznikova osebna pojmovanja, ki se oblikujejo na podlagi 

strokovnega znanja in lastnih izkušenj (Polak, 1999). Mandl in Huber (1983, v Marentič 

Požarnik, 1987) jih opredeljujeta kot skupke ali agregate kognicij, v katerih se kažejo 

subjektivni pogledi na doživljanje in ravnanje v razredu. V kompleksnih situacijah posameznik 

oblikuje mentalne kategorije oz. konstrukcije pedagoške realnosti s ciljem organiziranja ter 

osmišljanja lastne in tuje pedagoške prakse – subjektivne teorije. Le-te pomembno vplivajo na 

načrtovanje, mišljenje in odločanje pedagoškega delavca. Obratno pa tudi mišljenje, 

načrtovanje in odločanje vplivajo na oblikovanje omenjenih konstrukcij (Polak, 1996). 

Subjektivne teorije so delno ali popolnoma implicitne, neozaveščene in neverbalizirane. Vsaj v 

grobem se izoblikujejo že pred vstopom v formalni sistem pedagoškega izobraževanja, 

oblikujejo in razvijajo pa se pod vplivom procesa lastnega izobraževanja, lastnih učnih izkušenj, 

izraziteje pa jih oblikujejo neposredne praktične pedagoške izkušnje. V procesu 

profesionalnega razvoja je pri (prihodnjih) pedagoških delavcih potrebno subjektivne teorije 

najprej odkrivati in ozaveščati, nato pa razvijati ali spreminjati (Polak, 1997 b).  

2.6 Poklicna identiteta 

S profesionalnim razvojem je tesno povezan pojem identitete, zlasti v današnjem času, ko 

govorimo o zelo raznovrstnih in nepredvidljivih poklicnih poteh. Identiteta, ki jo posameznik 

veže na delo in zaposlitev, je zato bolj nejasna in jo je težje definirati enopomensko. 

Oblikovanje identitete je fazni in dinamičen proces, ki poteka vse življenje. Zaznamujejo ga 

ključni dogodki, nanj pa vpliva veliko dejavnikov. Identiteta določa vsakega posameznika v 

njegovem socialnem okolju in tudi v odnosu do samega sebe. Poklicno delo zavzema 

pomembno mesto med področji oblikovanja identitete, na katerih posameznik dosega osebno 

in socialno potrditev (Muršak, Javrh, Kalin, 2011). Koncept identitete razlagamo kot identiteto 

za sebe in identiteto za druge. Identiteta za sebe je definirana kot skupek mentalnih 

reprezentacij, ki »posamezniku omogočajo, da najde koherentnost in stabilnost med novimi in 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                      Iva Željko, magistrsko delo 

 

26 
 

starimi izkušnjami« (Muršak, Javrh, Kalin, 2011, str. 20). Identiteta za druge pa je sistem 

orientacij, s pomočjo katerih posameznik spozna, da je nekaterim podoben, od drugih pa se 

razlikuje. Poklicno identiteto lahko opredelimo kot sestavino celotne posameznikove identitete, 

ki nastaja in se oblikuje predvsem na podlagi njegove vključitve v procese dela (Sanisaulieu, 

1988, v Muršak, Javrh, Kalin, 2011). Ker identitetni procesi hkrati oblikujejo posameznika in 

institucijo, poklicna identiteta izvira iz posameznikovih dejavnosti in socialnih odnosov med 

različnimi akterji (Autret, 2009, v Muršak, Javrh, Kalin, 2011). Snovanje poklicne identitete 

pedagoškega delavca je posebej intenzivno v času dodiplomskega izobraževanja, ko se študent 

- prihodnji pedagoški delavec seznani s pedagoško stroko in teorijami ter ponotranja vrednote, 

norme in vedenje. Oblikovanje poklicne identitete je pogojeno predvsem s praktičnim 

delovanjem in prenosom teoretičnega znanja v vzgojno-izobraževalni proces (Hozjan, 2004).  

Pri opredeljevanju poklicne identitete učitelja se moramo zavedati prepletanja dveh vidikov – 

učiteljeve osebnosti in kako ravna kot profesionalec. Zdi se malo verjetno, da jedro »osebnega« 

ne bi vplivalo na jedro »profesionalnega« (Loughran, 2006). Pri izgrajevanju poklicne identitete 

v času študija so zato študentje na eni strani izpostavljeni pričakovanjem profesorjev, kolegov, 

ravnateljev in vlade prek nacionalnih standardov ter s podobami o pedagoških vlogah, 

kompetencah in profesionalnih vedenjih. Na drugi strani pa je soočanje s temi zahtevami 

odvisno od njihovih izkušenj in osebnega ozadja (Tickle, 2010, v Lamote, Engels, 2010). V 

izobraževanju prihodnjih pedagogov je zato pomembno upoštevati osebni vidik poklicne 

identitete, saj je od tega odvisno njihovo soočanje s poklicnimi izzivi. Kako posameznik vidi 

samega sebe npr. vpliva na odzivanje na spremembe – lahko ga pri tem ovira ali pa spodbuja k 

preizkušanju alternativnih pristopov (Lamote, Engels, 2010).  

Kirby (1991, v Lamote, Engels, 2010) opredeljuje poklicno identiteto kot trajajoči proces 

interpretacije in re-interpretacije izkušenj posameznika. Študenti pedagoških smeri so med 

študijem nenehno soočeni z raznolikimi pogledi na to, kakšen naj bi bil pedagog. V skladu s 

tem se definira in oblikuje njihova poklicna identiteta, ki torej ne vsebuje le predstave o tem, 

kdo so kot (prihodnji) pedagogi sedaj, ampak tudi kakšni pedagogi si želijo postati. Faktorji, ki 

vplivajo na formacijo poklicne identitete študentov pedagoških smeri so biografski faktorji, 

znanje in učno okolje, posredovano v času študija, ter izkušnje poučevanja (Lamote, Engels, 

2010). Med biografske faktorje sodijo npr. izkušnje v zgodnjem otroštvu, družina in pomembni 

drugi v življenju posameznika ter učitelji vzorniki (Knowles 1992; Sugrue 1997, v Lamote, 

Engels, 2010). Na podlagi tega si študenti oblikujejo predstavo o tem, kakšni pedagogi si sami 

želijo biti. Nenehno re-definiranje poklicne identitete je izraz refleksije, ki je osnova 

oblikovanju poklicne vloge in samopodobe pedagoških delavcev (Polak, 2010 a). 

2.7 Faze profesionalnega razvoja 

Obstajajo različni modeli oz. faze profesionalnega razvoja pedagogov. Nastali so z namenom 

boljše predstave o razvoju pedagoškega delavca, ki z novim znanjem in izkušnjami skozi čas 

preoblikuje odnos do učencev, strokovnega dela ter pristopov dela (Devjak in Polak, 2007).  V 

nadaljevanju predstavljam modela, ki  prikazujeta razvoj profesionalizacije v poklicu skozi čas 

in v odnosu do razvitosti izobraževalnega sistema. 
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MODEL  BEEBYJA IN VERSPOORJA 

Profesionalni razvoj po Beebyju, ki ga je pozneje dopolnil Verspoor, ima 4 faze in se nanaša na 

učiteljev razvoj ko postopoma pridobiva več znanj in izkušenj (Beeby, 1966, 1980, Verspoor, 

Leno, 1968, Verspoor, Wu, 1990, v Javornik Krečič, 2008): 

• Obdobje »učitelja – nespretneža«; učitelj se v tej fazi v glavnem osredotoča na vsebino, 

ki jo obnavlja. Odvisen je od preteklih izkušenj, ko je bil tudi sam učenec. Je osamljen 

in slabo motiviran. Možnost za izboljšanje vidita avtorja v strukturiranem vodenju s 

strani države.  

• Obdobje »mehaničnega učitelja«; učitelj največ pozornosti namenja učnemu načrtu, 

brezpogojno sledi učbeniku in poudarja memoriranje. Kaže več zanimanja za 

profesionalni razvoj, vendar je z lahkoto zatrt. Avtorja menita, da je na tej stopnji 

pomembno predstaviti raznolike, nove tehnike, oblike in metode poučevanja, poleg tega 

pa usposobiti tudi ravnatelje.  

• Obdobje »rutinskega učitelja«; učitelj ima širok razpon sposobnosti, spretnosti in dokaj 

dobro poznavanje vsebine, vendar nima povratne informacije o svojem delu, zato svoje 

prakse ne razvija. 

• Obdobje »učitelja – profesionalca«; po mnenju avtorjev je ta faza možna le v državah, 

ki veliko vlagajo v izobraževanje učiteljev ne le s finančnega, ampak tudi vsebinskega 

vidika (inovativne metode učenja in poučevanja).  

MODEL HARGREAVESA 

Hargreaves (2000, v Javornik Krečič, 2008) navaja 4 faze oz. obdobja profesionalnega razvoja, 

ki se nanašajo na razumevanje poklicne vloge učitelja v odvisnosti od posebnosti 

zgodovinskega časa. Skozi zgodovino se je pogled na vlogo učitelja in njegovo profesionalnost 

spreminjal. Avtor izpostavlja:  

• Predprofesionalno obdobje 

Značilno je za prvo polovico 20. stoletja, ko se je od učitelja pričakovala razlaga snovi, 

vzdrževanje pozornosti učencev in motiviranje. Pouk je bil naravnan transmisijsko, 

izobraževanje učiteljev pa je bilo dokaj preprosto – temeljilo je na obvladovanju vsebine 

poučevanja, vsebovalo je nekaj pedagoškega in psihološkega znanja, opazovanje bolj 

izkušenega učitelja ter krajšo prakso ob mentorju. V tem obdobju je šlo v glavnem za 

ponavljanje vzorca, ki ga je učitelj sam preizkušal v vlogi učenca.  

 

• Obdobje avtonomnega profesionalizma 

Izobraževanje učiteljev je postalo del univerzitetnega študija v 60. letih 20. stoletja. V tem 

obdobju so se razvile razne eksperimentalne in alternativne šole ter v učenca usmerjen pouk. 

Bolj aktivne metode, povezane s tem, pa so se le počasi uveljavljale. Izobraževanje učiteljev je 

bilo usmerjeno na posameznega učitelja.  
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• Obdobje kolegialnega profesionalizma 

Zaradi naraščajoče kompleksnosti in raznolikosti znanja se je razvila sodelovalna kultura, saj 

so se  učitelji začeli obračati na svoje kolege. Šole so začele postajati »učeče se skupnosti«. 

Osredotočenost je bila na metodah poučevanja, hkrati pa tudi na ciljih, okoliščinah in razlikah 

med učenci.  

 

• Postprofesionalno obdobje 

Razvilo se je pod vplivom globalizacije in elektronske revolucije. Pomembnejše kot 

izobraževanje za dobro poučevanje je postalo izobraževanje za upravljanje šol. Poudarek je na 

centralizirano predpisanih kurikulih, zunanjih testiranjih in preverjanjih, natančnih standardih, 

nadzorom nad šolami in sistemom napredovanja učiteljev.  

 

Proces profesionalizacije poklica pedagoških delavcev se lahko nadaljuje le, če je profesionalni 

razvoj razumljen kot vseživljenjski proces, za katerega prevzame odgovornost tako posameznik 

kot izobraževalna ustanova (Hargreaves, 2000, v: Javornik Krečič, 2008). Marentič Požarnik et 

al. (2005) menijo, da se v slovenskem prostoru trenutno krepijo pojavi, značilni za 

postprofesionalno obdobje, po drugi strani pa je še vedno prisotno transmisijsko pojmovanje 

pouka.  

2.8 Smernice za načrtovanje profesionalnega razvoja pedagoških delavcev 

Day (1999) podaja deset smernic pri načrtovanju profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. 

Zasnovane so na podlagi raziskanih realnosti pedagoških delavcev in poučevanja ter 

profesionalnega učenja in razvoja kot tudi na podlagi konteksta, v katerem se pojavljajo.  

(1.) Pedagoški delavci so največja dragocenost šol, saj so na stičišču prenašanja znanja, 

spretnosti in vrednot. Svoje izobraževalne namene bodo lahko dosegli le, če so dobro 

pripravljeni na svoj poklic in jim je omogočeno ohranjati in izboljšati prispevek k stroki 

znotraj vseživljenjskega učenja. Zato je skrb za njihovo dobro počutje in profesionalni 

razvoj pomembna za  dviganje standardov poučevanja, učenja in dosežkov. 

(2.) Ena izmed glavnih nalog pedagoških delavcev je pri učencih vzbuditi zavest o 

pomembnosti vseživljenjskega učenja, zato je pomembno, da tudi sami izražajo svojo 

zavezanost in vnemo do vseživljenjskega učenja.  

(3.) Za ohranjanje koraka s spremembami  in pregled ter obnovo lastnega znanja, spretnosti 

in vizij dobrega poučevanja je potreben kontinurian profesionalni razvoj pedagoških 

delavcev.  

(4.) Izkušnje, ki jih pridobivajo pedagoški delavci znotraj svoje kariere, sprožajo naravno 

učenje. Vendar učenje zgolj iz izkušenj lahko omejuje njihov profesionalni razvoj.  

(5.) Razmišljanje in akcija pedagoških delavcev je rezultat vzajemnega delovanja njihove 

življenjske zgodovine, trenutne stopnje razvoja, vzpostavitev odnosov v razredu in na  

šoli ter širšega socialnega in političnega konteksta, v katerem delujejo.  
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(6.) Poučevanje je kompleksen proces. Uspešno poučevanje zahteva tako intrapersonalne kot 

interpersonalne veščine in osebno ter profesionalno zavezanost.  

(7.) Profesionalni razvoj se mora osredotočati tako na vsebino in pedagoško znanje kot na 

osebnostne in profesionalne potrebe ter moralne cilje. 

(8.) Profesionalni razvoj pedagoških delavcev predpostavlja njihovo aktivnost, zato je 

ključno, da so vključeni v odločitve glede smeri in procesa lastnega učenja.  

(9.) Uspešnost šolskega razvoja je odvisna od uspešnega razvoja pedagoških delavcev.  

(10.) Načrtovanje in podpora kontinuiranemu kariernemu razvoju pedagoških delavcev je 

skupna odgovornost pedagoških delavcev samih, šol in vlade.  

Tudi Evropska komisija je podala nekatere smernice profesionalnega razvoja pedagoških 

delavcev z vidika vseživljenjskega učenja (Comission of European communities, 2007): 

• sistematična reflektivna praksa pedagoških delavcev, 

• raziskovanje, osnovano na njihovi pedagoški praksi, 

• spreminjanje pedagoške prakse na podlagi ugotovitev raziskav (bodisi pregleda akademskih 

raziskav bodisi na podlagi lastnih raziskav), 

• evalvacija učinkovitosti pedagoške prakse in pristopov ter posledično spreminjanje 

pedagoške prakse po potrebi, 

• samoocena lastnih potreb na področju profesionalnega razvoja.  

Fullan (2011, v Bubb, 2013) meni, da je profesionalni razvoj lahko gonilo izboljševanja takrat, 

ko spodbuja notranjo motivacijo pedagoških delavcev in učencev, ko ene in druge vključi v 

trajno izboljševanje učenja in poučevanja, ko spodbuja skupno delo in ko vpliva na vse.  
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3 REFLEKSIJA KOT ORODJE PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

3.1 Opredelitev pojma refleksija 

Že Aristotel je menda pisal o refleksiji kot o kreposti, ki se ukvarja s stvarmi, o katerih je 

mogoče premišljevati (Cvetek, 2003). V procesu profesionalnega razvoja pedagoga je refleksija 

temeljno gibalo (Valenčič Zuljan, 2012). Prihodnji pedagoški delavci s pomočjo refleksije 

opazujejo in vrednotijo svoje izkušnje in misli ter s tem povečajo zavedanje o lastnih čustvih, 

prepričanjih in domnevah (Kolb, 1984, v Körkkö, Kyrö-Ämmälä, Turunen, 2016). V procesu 

reflektiranja lahko posameznik spozna in prizna prenizko stopnjo razvitosti lastnih spretnosti 

ter tako naredi prvi korak k strokovnemu in osebnostnemu  razvoju (Polak, 1999).  

V strokovni literaturi je refleksija opredeljena različno, a pomensko vseeno zelo podobno: 

➢ Refleksija je dejavno, vztrajno in pozorno razmišljanje o prepričanjih ali oblikah znanja 

ter sklepanje, ki iz tega sledi (Dewey, 1933, po Sellars, 2017).  

➢ Refleksija je sposobnost našega razuma, da opazuje lastne miselne operacije in 

operativno znanje (Glasersfeld, 1989, v Polak, 2017).  

➢ Refleksija je način mišljenja o vzgojno-izobraževalnem področju, ki vključuje 

sposobnost razumnega izbiranja smeri delovanja. Pri tem se predpostavlja, da 

posameznik za izbrane smeri tudi prevzame odgovornost (Korthagen, 1990, v Polak, 

2017). 

➢ Refleksija je proces izkustvenega učenja preko poglobljene analize prakse in kognicij, 

ki usmerjajo razmišljanje in delovanje posameznika (Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 

2012).  

➢ Kognitivna psihologija opredeljuje refleksijo kot proces preoblikovanja mentalnih 

predstav konkretnih izkušenj (Polak, 2010 a).  

➢ Refleksija je način samoevalvacije, za katero je značilna osebna vpletenost, 

subjektivnost, samokritičnost in izražanje na osebni ravni doživljanja (Polak, 2010). 

➢ Refleksija je metakognitivno mišljenje in/ali akcija, ki sta ciljno naravnana in v katera 

se pedagoški delavci usmerijo z namenom izboljšanja lastne pedagoške prakse (Sellars, 

2017).  

 

O'Hanlon (1991, v Polak, 2010 a) je opredelila vsebinske ravni refleksije s hierarhičnim 

modelom, v katerem so ravni med sebo odvisne – vsaka naslednja raven je naprednejša in 

vključuje prejšnje. Za model je značilen tudi razvojni vidik, saj je za vsako višjo raven značilna 

višja raven reflektiranja in s tem višja raven profesionalnega razvoja.  

- Najnižja raven je raven poročanja, pri kateri gre za ustno ali pisno opisovanje dogodkov in 

navajanje podatkov. Na tej ravni ne vključujemo osebnih mnenj, presoj ali razlag.  

- Na ravni interpretacije poleg prve ravni vključimo še razlago, namene ravnanja, vrednostne 

sodbe in osebne poglede.  
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- Tretja raven je raven refleksije, ki poleg ravni poročanja in interpretacije vsebuje še 

samovrednotenje in izražanje aktivne vpetosti v pedagoški proces.  

- Najvišja raven je raven integracije osebnega in strokovnega in je najbolj poglobljena 

samoevalvacija. Vključuje vse prej omenjene ravni in temelji na prepletanju osebne izkušnje 

ter strokovnih ugotovitev iz literature.  

Cilj reflektiranja na tej ravni je vzpostavljanje vzajemne soodvisnosti med induktivnim 

(utemeljevanje osebnih izkušenj s teoretičnimi spoznanji) in deduktivnim sklepanjem 

(podkrepitev teoretičnih spoznanj z osebnimi izkušnjami). Do te stopnje pridejo le (prihodnji) 

pedagoški delavci, ki so strokovno zelo ozaveščeni in so v svojem profesionalnem razvoju 

naredili velik napredek (Polak, 2017).  

Na podoben način sta ravni ob pregledu refleksij študentov opredelila tudi Ward in McCotter 

(2004, v Pečar, 2012). Oblikovala sta štiri ravni, in sicer rutinsko, uporabno, komunikativno in 

transformativno. Rutinska raven je vsebinsko primerljiva z ravnjo poročanja O'Hanlonove, saj 

gre zgolj za poročanje brez upoštevanja kompleksnosti situacije. Uporabna raven je 

poimenovana tudi kot tehnična refleksija, njen namen je reševanje problemov. Vendar se 

pedagoški delavci na tej stopnji še ne poglabljajo v problem do te mere, da bi iskali njegov 

izvor, zato ta raven ne dosega interpretativne refleksije. Pri komunikativni ravni gre za nenehno 

komunikacijo in spraševanje – bodisi drugih bodisi samega sebe. V ospredju je širina pogledov 

na situacijo, različne perspektive pa so gonilna sila oblikovanja novih idej. Najvišja raven, ki 

po O'Hanlonovi doseže raven prave refleksije, je transformativna, saj gre za spraševanje o 

temeljnih stališčih ravnanja pedagoških delavcev.  

Glede na vsebino reflektiranja oz. kaj je v ospredju naše pozornosti, ločimo več usmerjenosti 

refleksije (Louden, 1991, v Polak, 2012 a):  

• Tehnična usmerjenost, ki je prisotna takrat, ko posameznik vrednoti bolj kvantitativne 

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

dela, uporabljene pripomočke, učila ipd.). Običajno je del širše zunanje ali notranje 

evalvacije vzgojno-izobraževalne ustanove.  

• Personalna usmerjenost se odraža v pisnem ali ustnem reflektiranju osebnih izkušenj, 

pogledov, odnosov in subjektivnega doživljanja. Uporabljajo jo pedagoški delavci, ki 

poudarjajo svoje osebne socialne izkušnje, analizirajo odnose z otroki, njihovimi starši, s 

svojimi kolegi, vodstvom šole in zunanjimi strokovnjaki. Usmerjeni so k analizi svoje 

poklicne vloge, pa tudi svojih napak in ciljev.  

• Problemska usmerjenost je prisotna v refleksijah, ki so usmerjene k odkrivanju problemov 

ter nakazovanju reševanja le-teh in konfliktov. Oboji se navezujejo na aktualna problemska 

področja pedagoškega dela. Z refleksijo, ki je problemsko usmerjena, pedagoški delavci 

širijo svoje razmišljanje in načrtujejo usmeritve za ravnanje v prihodnosti.  

• Usmerjenost v kritiko je prisotna, ko pedagoški delavci izražajo dvome, dileme ter kritično 

razmišljajo o lastnem in tujem pedagoškem delu. Takšno razmišljanje vodi k novim uvidom 

v lastno doživljanje poklicne vloge in preseganju obstoječega načina dela.  
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Korthagen (2009) predlaga za bolj poglobljeno refleksijo Batesonov »model čebule«, ki 

ponazarja šest ravni refleksije, in sicer okolje, vedenje, kompetence, prepričanja, identiteto in 

poslanstvo:  

 

                                                   Slika 3: Batesonov model čebule (prirejeno po Korthagen, 2009, str. 11) 

Običajno poteka refleksija na prvih štirih ravneh. Na ravni okolja se pedagoški delavec sooča z 

vplivom staršev, lastnosti učencev in organizacijo šolskega sistema. Raven vedenja predstavlja 

odzive in ravnanja (tako učinkovite kot neučinkovite) v neki šolski situaciji. Raven prepričanj 

sega že globlje – gre za razlage sveta, ki so globoko usidrane in so običajno nezavedne. Na peti 

ravni se pedagoški delavec sprašuje, kako se vidi v svoji vlogi in kakšen je v njej. Zadnja raven, 

raven identitete, pa se nanaša na vprašanja o smislu, virih moči za ta poklic in obstoju (Šarić, 

2013). Osnova tega modela je medsebojna odvisnost ravni. Profesionalno refleksijo 

poglabljamo tako, da iščemo povezave med ravnmi. Razna trenja na ravni vedenja ali 

kompetenc na ta način dobijo povsem drugačen pomen, če jih pogledamo z vidika dolgoročnih 

ciljev na šesti ravni. Skladnost med ravnmi krepimo ravno z refleksijo, kar privede do občutka 

večje harmonije pri delu. V modelu čebule je refleksija del vseživljenjskega profesionalnega 

razvoja in je drugačna od tiste, ki je usmerjena v posamezne učne situacije (Korthagen, 2009).  

3.2 Jedrna refleksija 

Refleksija spodbuja t.i. razvoj za »kakovost od znotraj«, ki ga utemeljujeta avtorja Korthagen  

in Vasalos (2009). To pomeni grajenje na jedrnih kvalitetah  (lastnostih), ki so že prisotne v 

pedagoškem delavcu. Njun pristop skuša premostiti problematiko naslanjanja na kompetence 

in se osredotoča na raziskovanja notranjih potencialov s pomočjo refleksije. Hkrati predstavlja 

izboljšanje trenutnega stanja premalo poglobljene refleksije, ki je ovira tudi pri timskem delu 

in odnosih znotraj tima (Polak, 2012 b), saj uvrščamo model jedrne refleksije med 
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kompleksnejše, celostne in globinske pristope (Šarić, 2013). Slednja ugotovitev priča, da je 

(prava, poglobljena) refleksija ključna ne le v profesionalnem  razvoju  vsakega pedagoškega 

delavca, temveč tudi nujno potrebna za učinkovito timsko delo (prihodnjih) pedagoških 

delavcev.  

Jedrna refleksija je posledica premika v razmišljanju o delu in vedenju pedagoških delavcev. V 

preteklosti je veljalo, da se ti racionalno in zavestno odločajo pri svojem delu, sedaj pa vedno 

pogosteje ugotavljamo, da so osebni izvori vedenja precej širši. Zato tudi pri jedrni refleksiji 

bolj poudarjamo manj zavestne in neracionalne vidike (Korthagen, 2009). Kot podporo pri 

refleksiji prihodnjih pedagoških delavcev na Nizozemskem uporabljajo model APZUP, s 

katerim spodbujajo zavedanje neracionalnih izvorov vedenja. Model je poimenovan po prvih 

črkah petih stopenj, ki so: Akcija, Premislek o dejanju, Zavedanje bistvenih vidikov, 

Ustvarjanje drugačnih metod delovanja in Poskus. Spodaj je prikazan potek modela v ciklični 

obliki (Korthagen, 2009, str. 9): 

 

                                      Slika 4: Model APZUP (prirejeno po Korthagen, 2009, str. 9) 

Zlasti pomembna je druga stopnja modela, v kateri se študente spodbuja k razmišljanju o 

čustvih, hotenjih in dejanjih pri sebi in svojih učencih. Cilj te stopnje je privesti do močnejšega 

zavedanja o tem, kar jih usmerja pri poučevanju, vključno s čustvi vznemirjenja ali 

prenagljenosti, ki prihajajo iz notranjosti. Zavedanje teh skritih vidikov je zelo pomembno in 

močneje vpliva na vedenje študentov kot teorije, ki jih spoznajo med študijem (Korthagen, 

2009). Osnovno načelo pri jedrni refleksiji je usmeritev v ideale, povezane z jedrnimi 

kvalitetami. Posebej pomembno je zavedanje njihovih možnosti na razumski, predvsem pa na 

čustveni ravni. Pedagoški delavci se pogosto osredotočajo na zunanje ovire pri delu, kot so 
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izobraževalni sistem in vodstvo šole, to pa ustvarja notranje ovire za njihov zanos (Korthagen, 

Vasalos, 2009).  

O jedrni refleksiji govorimo, ko se naše razmišljanje dotakne dveh najglobljih plasti t.i. »modela 

čebule«, ki smo ga omenili že v prejšnjih poglavjih. Njen namen je torej, da učitelji spoznajo 

kdo so (identiteta) in kaj jih vodi pri njihovem delu (poslanstvo). Profesionalno refleksijo 

poglabljamo tako, da iščemo povezave med ravnmi tega modela (Korthagen, 2009). Ker gre pri 

poklicu pedagoškega delavca za prepletenje osebnega in strokovnega, naj bi tudi modeli za 

spodbujanje refleksije vključevali obe dimenziji, zato v jedrni refleksiji učitelj raziskuje svoje 

notranje potenciale – jedrne kvalitete (Šarić, 2013). 

3.3 Reflektivna praksa pedagogov 

Zrcaliti samega sebe in se presojati v interakcijah z drugimi je človekova naravna potreba. 

Strokovna refleksija pedagoških delavcev je zato akt profesionalnega zrcaljenja (Polak, 2010). 

Clara (2015) meni, da je reflektivna praksa potrebna in pomembna za izobraževanje pedagogov 

in izboljšanje poučevanja.  

Refleksija je eden  izmed  začetnih in ključnih elementov načrtovanja profesionalnega razvoja 

pedagogov (Šarić, 2013), saj je po Deweyju refleksija način razmišljanja profesionalcev 

(Cvetek, 2003). Refleksija in reflektivna praksa veljata za ključni značilnosti sodobnih profesij 

nasploh, med njimi tudi pedagoške (Cvetek, 2005). Reflektivni praktiki so učinkoviti pedagoški 

delavci, ki do pomembnih ugotovitev prispejo s pomočjo doslednega reflektiranja (Jacquard, 

2013). Refleksija kot element profesionalne presoje, ki jo pedagoški delavec razvija skozi 

interpretacijo kritičnih dogodkov, vodi do t.i. diagnostičnega načina poučevanja. Gre za 

analiziranje lastne prakse na znanstveni in akademski način z namenom, da bi prišli do 

strokovne razlage kot utemeljitve za svojo profesionalno presojo (Tripp, 1993, v Cvetek, 2003). 

Funkcija refleksije je pretvoriti situacijo, v kateri smo doživljali dvom, konflikt in nejasnost, v 

situacijo jasnosti, skladnosti in harmoničnosti (Dewey, 1933/1986, v Clara, 2015). Schön 

(1984, v Körkkö, Kyrö-Ämmälä, Turunen, 2016) razlikuje tri oblike refleksije; refleksija pred 

in med akcijo ter po njej. Refleksija pred akcijo vključuje načrtovanje, saj poteka preden se 

določena akcija zgodi. Refleksija med akcijo poteka med samim dogodkom, akcijo. Refleksija 

po akciji pa je tista, ki poteka po neki akciji oz. dogodku. 

Dejavnost refleksije opazujemo v različnih procesih, s katerimi pedagoški delavci razvijajo 

svojo poklicno vlogo. Ti procesi so (Polak, 2017): 

• samoopazovanje ali introspekcija (usmerjanje pozornosti posameznika v spremljanje in 

analizo svojega vedenja, občutkov); 

• ponavljanje in večkratno preizkušanje strategij dela (tiste strategije, za katere se je 

izkazalo, da ob enkratni aplikaciji ne dajejo želenih učinkov);  

• spontano prilagajanje in spreminjanje procesa dela (pedagoški delavec na podlagi 

odzivov učencev reflektira in prilagodi svoj tempo razlage) ter 

• raziskovanje lastne pedagoške prakse (npr. akcijsko raziskovanje).   

Ob omenjenih dejavnostih reflektiranja se pedagoški delavci osebnostno in strokovno razvijajo 

(Polak, 2017). Sellars (2017) meni, da mora pedagoški delavec k reflektiranju pristopiti kot 
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oseba s sebi lastnim sistemom vrednot in prepričanj o vlogi pedagoškega delavca kot 

profesionalca. Le na tak način bo lahko kritično ovrednotil svoja osebna prepričanja in se s tem 

približal perspektivam ter interpretacijam drugih. Avtorica meni, da je tak pristop k reflektivni 

praksi bolj realističen, saj gradi na enkratnosti in različnosti pedagoških delavcev. 

V širšem okvirju reflektivne prakse se srečamo z izrazom reflektivno poučevanje, ki je 

opredeljeno kot ciklični proces, v katerem pedagoški delavec pregleduje, vrednoti  in razvija 

lastno prakso (Pollard, 1998, v Cencič, Vogrinc, 2004). V tem procesu je refleksija 

rekonstrukcija dogajajanja pri poučevanju in učenju učencev, vključuje pa tako kognitivno kot 

afektivno dimenzijo. Pri refleksivnem poučevanju ločimo različne pristope, kot npr. usmerjanje 

na vsebino poučevanja, učence ali kontekst učenja. Vsi pristopi poudarjajo pomen raziskovanja 

in razumevanja, ki ga pedagoški delavec vnaša v svoje delo. Hkrati pa se mora zavedati, da ni 

le izvajalec procesa poučevanja, ampak morajo biti njegova praksa in motivi kritično 

pregledani, ovrednoteni ter usmerjeni k izboljšanju (Cencič, Vogrinc, 2004).  

Del reflektivne prakse je gotovo tudi t.i. reflektirajoča komunikacija. To je posebna oblika 

komunikacije in način razmišljanja, reševanja problemov ter način spodbujanja sprememb. Je 

način svobodne in neogrožujoče komunikacije, saj omogoča individualnost in razpon odzivanja 

sogovornika (Anderson, 1990, v Brajša, 1995). Brajša (1995) opredeljuje reflektirajočo 

komunikacijo kot t.i. konzervacijski cikel. V konzervacijskem ciklu poslušanja, razmišljanja in 

govorjenja razlikujemo notranjo in zunanjo konzervacijo. Pri notranji poslušamo, razmišljamo 

in govorimo v odnosu do sebe, pri zunanji pa v odnosu do drugega. Pri reflektirajoči 

komunikaciji sta enako pomembna poslušanje in reflektiranje. Temeljni principi reflektirajoče 

konzervacije so egalitarnost (tj. upoštevanje enakopravnosti sogovorcev), odprt pogovor, 

vzporednost procesov notranjega in zunanjega dialoga, spoštovanje sogovornika, preverjanje 

slišanega pri sogovorniku, soudeleženost v pogovoru, komunikacija o pogovoru samem, 

vzajemno oblikovanje ter hkratno obveščanje sebe in drugih, vključujoče »in-in« razmišljanje 

ter osredotočenost ne le na vzrok (zakaj), ampak tudi na proces (kako). »In-in« razmišljanje se 

nanaša na posameznikovo odprtost do drugačnosti in sprejemanje mnenja sogovornika kot 

enako pomembnega (Brajša, 1995).  

3.3.1 Refleksija kot orodje samoevalvacije 
Evalvacija na splošno pomeni pridobivanje informacij z namenom pridobivanja racionalne 

podlage za presojo v situacijah odločanja (Stufflebeam, 1985, v Mažgon, 2010). Gre torej za 

sistematično zbiranje informacij o pojavu, ki nam pomaga ta pojav ovrednotiti in izboljšati na 

podlagi pridobljenih ugotovitev. Ključno pri evalvaciji je tudi določanje stopnje doseganja 

zastavljenih ciljev. Samoevalvacija kot vrsta evalvacije je metoda ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti, hkrati pa gre za dolgotrajen proces in nenehen razvoj metod zbiranja podatkov 

(Mažgon, 2010). Namen samoevalvacije je predvsem napredovati v profesionalnem razvoju, 

temelji pa na refleksiji, ki zahteva pripravljenost na spremembe in izboljšave pedagoškega 

ravnanja (Polak, 2010 b).  

Refleksija je »način samoevalvacije pedagoških delavcev, za katero je značilna osebna 

vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in izražanje na osebni ravni doživljanja« (Polak, 

2010 b, str. 435). Je razmišljanje o preteklem ali trenutnem znanju ter aktivno, vztrajno in 
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pozorno razmišljanje o prepričanjih ali oblikah znanja (Polak, 2010 b). Pri timskem delu 

evalvacija pedagoškega procesa obsega (Polak, 1999 a):  

• pregled vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki smo si jih zastavili in jih dosegli; 

• analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo cilje dosegli; 

• analizo načinov motiviranja učencev; 

• analizo razredne interakcije med timskim poučevanjem; 

• predvidevanje dodatne razlage ali individualizirane učne pomoči posameznikom.  

V timu poteka tudi samoevalvacija le-tega, ki je usmerjena navznoter – torej k samemu timu in 

procesih znotraj njega. Pogosto prihaja do spontane in naključne evalvacije med določenim 

članom tima in njegovimi sodelavci, družinskimi člani ali prijatelji. Vendar zgolj s spontano 

obliko evalvacije pogosto ne pride do izmenjave mnenj in povratnih informacij (Polak, 2010 

a). Evalvacijo procesov timskega dela je smiselno povezati s kriteriji za učinkoviti tim. 

Evalvacija naj bi tako vsebovala naslednje elemente: zavezanost timu, razumevanje vizije tima, 

zaupanje in spoštovanje med člani, produktivnost timskih srečanj, delitev odgovornosti, 

konflikte in njihovo reševanje, prevzemanje vlog, prispevek vsakega posameznega člana k 

doseganju skupnih ciljev in komunikacijo (Arcaro, 1995, v Polak, 2010 a).  

Refleksija je tudi osnova za samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnih institucij, vendar je 

potrebno vključiti tudi objektivnejše ocene in zunanje preverjanje, ki zagotavlja merljivost, 

objektivnost, zanesljivost in veljavnost samoevalvacije (Polak, 2010 b).  

Refleksija kot orodje samoevalvacije pedagoških delavcev zahteva dovolj (samo)kritičnosti in 

pripravljenost spremeniti oz. izboljšati pedagoško ravnanje. Pri tem je bistveni dejavnik proces 

vseživljenjskega učenja, v katerem posameznik prevzame odgovornost za svoj profesionalni 

razvoj (Polak, 2010 b).  

Refleksija je povezovalni dejavnik timskega dela in profesionalnega razvoja (prihodnjih) 

pedagoških delavcev. Njen namen je evalvacija timskega dogajanja, odnosov v timu, 

pedagoškega dela in izvedbe timskega poučevanja, hkrati pa se posameznik s pomočjo 

refleksije profesionalno in osebnostno razvija. V refleksivnih zapisih posameznik bolje 

spozna sebe in odkriva globlje vzgibe svojih pedagoških pristopov in ravnanj.   
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II. EMPIRIČNI DEL 

4 METODOLOGIJA 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Zaradi težnje po inkluziji in posledično potrebe po večjem sodelovanju  različnih strok  se na 

pedagoškem področju  vedno bolj poudarja pomembnost timskega pristopa dela. Razvijanje 

spretnosti timskega dela je zato zelo pomembno področje profesionalnega razvoja prihodnjih 

pedagoških delavcev. V raziskavi smo se usmerili na proučevanje samozaznavanja 

profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega dela pri študentih dodiplomskega in 

podiplomskega študija. Zanimale so nas  razlike  v samozaznavanju med študenti 1. letnika 

dodiplomskega in 1. letnika podiplomskega študija ter kako se je med konkretno izkušnjo 

timskega dela spreminjala naklonjenost slednjemu. Analizirali smo tudi, kako študenti 

samoevalvirajo izkušnjo s timskim delom ter kako zaznavajo vpliv omenjene izkušnje na njihov 

osebnostni in profesionalni razvoj.  

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V magistrskem delu smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja - v povezavi z 

njimi smo zastavili tudi statistične hipoteze: 

• (RV1) Kakšna je latentna struktura spretnosti timskega dela na danem vzorcu? 

 

• (RV2) Katere  spretnosti timskega dela so študenti po njihovem lastnem mnenju ob 

izkušnji timskega dela najbolj razvijali? 

 

• (RV3) Kako se je po mnenju študentov spreminjalo zaznavanje naklonjenosti timskemu 

delu v različnih fazah izkušnje z njim (pred, med konkretno izkušnjo in po njej)?  

 

• (RV4) Kako študenti ocenjujejo pomen konkretne izkušnje s timskim poučevanjem 

znotraj procesa svojega izobraževanja? 

 

• (RV5) Kako študenti zaznavajo pomembnost lastne izkušnje s timskim delom v 

njihovem profesionalnem razvoju? 

 

• (RV6) Kako se študenti dodiplomskega in podiplomskega študija med seboj razlikujejo 

v samozaznavanju svojega profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega 

dela? 

H1: Študenti dodiplomskega študija zaznavajo pri sebi intenzivnejši razvoj spretnosti 

timskega dela kot študenti podiplomskega študija.  

• (RV7) Kako se študenti različnih pedagoških smeri študija med seboj razlikujejo v 

samozaznavanju profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega dela? 
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H2: V samozaznavanju profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega dela 

med študenti različnih študijskih smeri ni statistično pomembnih razlik. 

 

4.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno raziskovalno metodo. Raziskava je bila 

kombinacija kvantitativne metodologije, ki je vsebovala izpolnjevanje vprašalnika in 

kvalitativne metodologije, ki je vsebovala analizo vsebine pisnih refleksij na izkušnjo s timskim 

delom. S kombiniranjem obeh pristopov raziskovanja smo dobili širši, bolj celostni vpogled v 

tematiko.  

4.4 VZOREC 

V vzorec smo vključili študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani različnih  študijskih 

smeri in sicer študente smeri predšolska vzgoja, socialna pedagogika, logopedija in 

surdopedagogika ter specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vzorec je bil priložnostni in 

namenski. V prvi vzorec, na katerem je bila izvedena kvantitivna raziskava, je bilo vključenih 

280 študentov, katerih povprečna starost je bila 21,48 let, od tega je bilo 1,4 % oseb moškega 

in 98,6 % ženskega spola. V tem vzorcu je 1. letnik dodiplomskega študija je obiskovalo 51,8 

% oseb, 1. letnik podiplomskega študija pa 48,2 % oseb. V navedenem vzorcu je 66,1 % 

študentov obiskovalo smer študija specialna in rehabilitacijska pedagogika, 12,9 % smer 

logopedija in surdopedagogika, 10,7 % smer predšolska vzgoja in 10,4 % smer socialna 

pedagogika. V drugi vzorec, ki smo ga vključili v kvalitativni del raziskave, smo vključili 132 

študentov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, ki so obiskovali 1. letnik podiplomskega 

študija, smer tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav oz. posebne razvojne in 

učne težave (specialna in rehabilitacijska pedagogika). Od tega jih je 31,8 % obiskovalo 

program v študijskem letu 2013/2014, 29,5 % v študijskem letu 2014/2015, 12,1 % v študijskem 

letu 2015/2016 in 26,5 % pa v študijskem letu 2016/2017.  

4.5 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

Podatke smo zbirali s pomočjo evalvacijskega vprašalnika, ki ga je na osnovi najpomembnejših 

identificiranih spretnosti timskega dela po Kruegerju (1990) leta 2001  za namene proučevanja 

spretnosti timskega dela pedagoških delavcev oblikovala dr. Alenka Polak (Polak, 2012). Za 

potrebe te magistrske raziskave je bila osnovni obliki dodana spremenjena ocenjevalna lestvica, 

ki je anketirance spraševala po zaznavanju napredka v razvitosti spretnosti timskega dela.  

Vprašalnike so reševali študenti dodiplomskega in podiplomskega študija specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike, predšolske vzgoje ter socialne 

pedagogike. Evalvacijski vprašalnik se je nanašal na izvedeno vajo timskega dela z zunanjim 

izvajalcem študentov dodiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike ter 

logopedije in surdopedagogike pri predmetu Razvojna psihologija s pedagoško psihologijo, 

študentov dodiplomskega študija predšolske vzgoje in socialne pedagogike pri predmetu 

Pedagoška psihologija ter vajo timskega dela študentov podiplomskega študija specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave pri predmetu Timsko delo 

in supervizija. Študenti so se povezali z zunanjim strokovnjakom po lastni izbiri, s katerimi so 
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timsko načrtovali, izvajali in evalvirali timsko izvajanje. V navodilih so bili spodbujeni k delitvi 

vlog v timu, analizi pričakovanj ter močnih in šibkih področij vsakega izmed članov v timu.  

Vprašalnik vsebuje 20 trditev, ki se nanašajo na oceno razvitosti spretnosti timskega dela in jih 

posameznik oceni s pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 - enako razvite kot prej do 5 - sem zelo 

izboljšal/-a). V nadaljevanju se vprašalnik nanaša na izkušnjo timskega dela študentov ter njen 

vpliv na profesionalni razvoj, in sicer vsebuje oceno naklonjenosti timskemu delu na 5-

stopenjski lestvici (1 - nisem bil/-a naklonjen/-a do 5 - popolnoma sem bil/-a naklonjen/-a), 3 

vprašanja zaprtega tipa in 2 vprašanji polodprtega tipa.  

Podatke za kvalitativni del empirične raziskave pa smo zbirali tudi s pomočjo pisnih refleksij 

študentov. Refleksivni zapisi oz. pisne refleksije so bili ena od sestavin portfolia študentov 

podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne 

težave pri predmetu Timsko delo in supervizija. Pri analizi vsebine smo bili usmerjeni v 

identifikacijo elementov osebnostnega in profesionalnega razvoja, ki so bile prisotne v v pisnih 

refleksijah na konkretno izkušnjo s timskim delom v okviru predmeta.  

4.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pri statistični analizi numeričnih podatkov iz anketnega vprašalnika smo uporabili faktorsko 

analizo po metodi glavnih komponent, test Cronbach alpha za merjenje zanesljivosti merskega 

inštrumenta, t-test za neodvisne vzorce, Hi kvadrat preizkus in Pearsonov koeficient korelacije. 

Podatke smo obdelali s programom SPSS in Microsoft Office. Pisne refleksije smo analizirali 

z metodo analize vsebine s kategorizacijo v  smotrno oblikovane kategorije, ki so predstavljale 

posamezna področja timskega dela. Avtorica pričujočega magistrskega dela je pri oblikovanju 

kategorij za uvrščanje pisnih navedb študentov izhajala iz strokovne literature o timskem delu 

(vsebinska veljavnost), pri čemer se je posvetovala  z mentorico (ekspertna veljavnost). 

Objektivnost je bila zagotovljena z enotnimi navodili vsem študentom, tako za reševanje 

vprašalnika kot za reflektiranje konkretne izkušnje s timskim delom. Za ugotavljanje 

zanesljivosti anketnega vprašalnika smo izmerili koeficient zanesljivosti Cronbach alfa (0,933).  
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4.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.7.1 Latentna struktura samoocenjenih spretnosti na področju timskega 

dela 
V raziskavi nas je za evalvacijski vprašalnik spretnosti timskega dela zanimalo, kakšna je 

latentna struktura spretnosti timskega dela danega vzorca, zato smo v tej smeri oblikovali  

raziskovalno vprašanje RV1. V smeri odgovora na to raziskovalno vprašanje smo za obdelavo 

podatkov  uporabili faktorsko analizo po metodi glavnih komponent. Najprej smo preverili 

ustreznost vzorčenja s Kaiser-Meyer-Olkinovim testom ter statistično pomembnost 

homogenosti varianc z Bartlettovim testom.  

Vrednost Kaiser-Meyer-Olkinovega testa primernosti vzorca (KMO = 0,944) kaže, da je izbrani 

vzorec spretnosti primeren za faktoriziranje. Višino KMO indeksa lahko interpretiramo kot zelo 

visoko. Bartlettov test sferičnosti (χ2 (190) = 2862,306, p < 0,001) kaže, da se soodvisna matrika 

spretnosti statistično pomembno razlikuje od identične matrike. Ti podatki nam povedo, da je 

bila izvedba faktorske analize smiselna 

 

Tabela 2: Ustreznost vzorčenja (KMO in Bartlettov test) 

 

Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorčenja 0,944 

Bartlettov test sferičnosti χ2 2862,306 

df 190 

p 0,000 

 

. 

V tabeli št. 3 so predstavljene komunalitete posameznih spremenljivk. Te nam povedo, kolikšen 

delež variance določene spremenljivke je skupen z vsemi drugimi spremenljivkami. Največ 

variance z drugimi spremenljivkami deli spremenljivka 19 »Preostale člane tima podpiram pri 

izražanju in uveljavljanju njihovih idej.«, najmanj pa spremenljivka 12 »Napake in/ali neuspehi 

pri timskem delu mi predstavljajo vir novih spoznanj.«. 
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Tabela 3: Komunalitete posameznih spremenljivk 

 

Trditve Ekstrakcija 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

0,766 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

0,653 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

0,647 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

0,637 

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

0,633 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

0,613 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji 

s področja timskega dela. 

0,610 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

0,603 

Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

0,600 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

0,573 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

0,564 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 

0,558 

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

0,553 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

0,552 

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

0,547 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

0,544 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

0,541 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

0,537 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 

0,494 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo 

vir novih spoznanj. 

0,476 

 

Tabela 4: Lastne vrednosti faktorjev in odsotek pojasnjene variance 

 

Faktor Lastne vrednosti 

Skupaj % variance Kumulativni % 

1 6,677 33,384 33,384 

2 3,014 15,072 48,456 

3 2,010 10,050 58,506 
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V tabeli št. 4 so prikazane lastne vrednosti faktorjev, odstotek pojasnjene variance in 

kumulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev po varimax rotaciji. Vsi trije faktorji skupaj 

pojasnjujejo 58,51 % variance. Največ variance pojasni prvi faktor (33,38 %), sledi drugi (15,07 

%) in nato še tretji (10,05 %). 
Tabela 5: Rezultati faktorske analize 

 

Trditve 
Faktor 

1 2 3 

Preostale člane tima podpiram pri 

izražanju in uveljavljanju njihovih idej. 
0,859   

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu 

dosegli skupni dogovor. 
0,768   

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in 

jih dosledno uresničujem. 
0,757   

Sodelavcem v timu pokažem, da sem 

opazil/a njihovo delo in/ali da se mi zdijo 

njihove ideje dobre. 

0,728   

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake 

možnosti za uveljavitev svojih idej. 
0,718   

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev 

za skupne probleme, ki bi bile primerne za 

vse. 

0,708   

Preostalim članom tima pomagam pri 

izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. 
0,690   

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in 

predloge preostalih članov tima. 
0,684   

Spremljam delo drugih članov tima in se 

zanimam za njihove ideje. 
0,656   

Zavzemam se za sproščeno izražanje 

različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj. 
0,636   

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti 

se prilagajam spremenljivim okoliščinam. 
0,631   

V timu imam občutek samostojnosti, 

čeprav se po potrebi prilagajam drugim. 
0,621   

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar 

smiselne pripombe. 
 0,729  

V timu sproščeno izražam svoje 

nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 
 0,701  

Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno 

in strokovno mnenje. 
 0,686  

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem 

predloge, mnenja in ideje. 
0,515 0,546  

    

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj. 
 0,412 0,402 

Seznanjam se s strokovnimi in z 

znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela 

  0,778 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje 

ter odnose z drugimi člani v timu. 
  0,617 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, 

povezana z vsebino dela in/ali odnosi v 

timu. 

 0,437 0,590 
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Iz tabele št. 5  je vidno, da se v prvi faktor vključujejo naslednje trditve vprašalnika:   

• Preostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej. (19.) 

• Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor. (3.) 

• Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem. (5.) 

• Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/a njihovo delo in/ali da se mi zdijo njihove 

ideje dobre. (17.) 

• Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej. (8.) 

• Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile primerne za vse. 

(10.) 

• Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. (13.) 

• Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in predloge preostalih članov tima. (15.) 

• Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. (2.) 

• Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj. (20.) 

• Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

(7.) 

• V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi prilagajam drugim. (18.)  

• Nasičena je bila tudi trditev »Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja 

in ideje.« (11.), vendar smo jo uvrstili v drugi faktor, kjer je bila nasičenost višja.  

Ugotavljamo, da faktor vključuje spremenljivke, ki se nanašajo na odnose v timu in delovanje 

posameznika v njem glede na ostale člane. Poimenovali smo ga Aktivnost in fleksibilnost 

posameznika v timu. 

Drugi faktor pojasnjujejo naslednje trditve vporašalnika:  

• Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. (1.) 

• V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. (9.) 

• Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. (4.) 

• Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. (11.) 

• Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih spoznanj. (12.) 

• Nasičena je bila tudi trditev »Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu.« (14.), vendar smo jo uvrstili v tretji faktor, kjer je 

bila nasičenost višja. 

Omenjeni faktor vključuje trditve, ki se nanašajo na izražanje mnenja in deljenje idej ter 

(samo)kritičnost. Poimenovali smo ga Konstruktivna komunikacija v timu in učenje iz 

napak. 

Tretji faktor pojasnjujejo naslednje trditve:  

• Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela. (16.) 

• Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v timu. (6.) 

• Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

(14.) 

• Nasičena je bila tudi trditev »Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo 

vir novih spoznanj.«, vendar smo jo uvrstili v drugi faktor, kjer je bila nasičenost višja.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                      Iva Željko, magistrsko delo 

 

44 
 

Faktor vključuje spremenljivke, ki se nanašajo na seznanjanje s strokovnimi spoznanji s 

področja timskega dela in (samo)evalviranje doživljanja ter dogajanja v timu. Poimenovali smo 

ga Reflektiranje timskega dogajanja in učenje o timskem delu. 

Latentna struktura evalvacijskega vprašalnika je torej identificirala tri faktorje, ki spretnosti 

timskega dela razdelijo na tri področja oz. sklope. Prvi faktor se nanaša na odnose v timu, drugi 

na izražanje mnenja v njem in samokritičnost, tretji pa na samoevalvacijo in strokovna 

spoznanja s področja timskega dela.  
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4.7.2 Samoocena prispevka konkretne izkušnje s timskim delom k 

izboljšanju posameznih spretnosti timskega dela po faktorjih  
V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako študenti ocenjujejom, da je  konkretna izkušnja s timskim 

delom prispevala k izboljšanju  posameznih spretnosti timskega dela po faktorjih, ki smo jih 

raziskali. V tabeli št. 6 so prikazane aritmetične sredine samoocene izboljšanja spretnosti 

timskega dela po faktorjih.  

Tabela 6: Aritmetične sredine samoocene o izboljšanju spretnosti timskega dela za 1. faktor – Aktivnost in fleksibilnost 
posameznika v timu 

Trditve N M SD 

Spremljam delo drugih članov 
tima in se zanimam za njihove 
ideje. 

280 3,37 1,206 

Pripravljen/a sem se 
prilagajati, da bi v timu dosegli 
skupni dogovor. 

280 3,34 1,356 

Sodelavcem v timu pokažem, 
da sem opazil/a njihovo delo 
in/ali da se mi zdijo njihove 
ideje dobre. 

280 3,25 1,223 

Skupne odločitve in dogovore 
spoštujem in jih dosledno 
uresničujem. 

279 3,20 1,459 

Sem odprt/a za dobronamerno 
kritiko in predloge preostalih 
članov tima. 

280 3,20 1,263 

Zavzemam se za sproščeno 
izražanje različnih – tudi 
nasprotujočih si – mnenj. 

280 3,20 1,222 

Preostale člane tima podpiram 

pri izražanju in uveljavljanju 

njihovih idej. 
280 3,14 1,234 

Prizadevam si, da imamo v 
timu vsi enake možnosti za 
uveljavitev svojih idej. 

278 3,08 1,349 

Prizadevam si za oblikovanje 
takih rešitev za skupne 
probleme, ki bi bile primerne 
za vse. 

280 3,05 1,223 

Pri odločanju in sprejemanju 
odgovornosti se prilagajam 
spremenljivim okoliščinam. 

279 2,99 1,186 

Preostalim članom tima 
pomagam pri izpeljavi njihovih 
idej in/ali zadolžitev. 

280 2,92 1,297 

V timu imam občutek 
samostojnosti, čeprav se po 
potrebi prilagajam drugim. 

280 2,78 1,219 

 

Za faktor Aktivnost in fleksibilnost posameznika v timu so študenti prispevek konkretne 

izkušnje s timskim delom k razvoju svojih spretnosti timskega dela ocenili s povprečno oceno 

M = 3,13.  
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Tabela 7: Aritmetične sredine samoocene razvoja spretnosti timskega dela za 2. faktor – Konstruktivna komunikacija v 
timu in učenje iz napak 

Trditve N M SD 

Pripravljen/a sem zastopati 
svoje osebno in strokovno 
mnenje. 

280 3,32 1,210 

Napake in/ali neuspehi pri 
timskem delu mi predstavljajo 
vir novih spoznanj. 

280 3,17 1,214 

Pri oblikovanju skupnih 
odločitev dajem predloge, 
mnenja in ideje. 

280 3,12 1,194 

Na srečanjih tima dajem 
kritične, vendar smiselne 
pripombe. 

280 3,11 1,012 

V timu sproščeno izražam svoje 
nestrinjanje in/ali 
nezadovoljstvo. 

280 2,72 1,180 

 

Za faktor Konstruktivna komunikacija v timu in učenje iz napak so študenti prispevek 

konkretne izkušne k razvoju spretnosti timskega dela ocenili s povprečno oceno M = 3,01.  

 

Tabela 8: Aritmetične sredine samoocene razvoju spretnosti timskega dela za 3. faktor – Reflektiranje timskega dogajanja 
in učenje o timskem delu 

Trditve N M SD 

Seznanjam se s strokovnimi in 
z znanstvenimi spoznanji s 
področja timskega dela 

280 3,42 1,281 

Spremljam in analiziram lastno 
doživljanje ter odnose z 
drugimi člani v timu. 

280 3,44 1,193 

Ustno in/ali pisno izražam 
svoja opažanja, povezana z 
vsebino dela in/ali odnosi v 
timu. 

280 3.04 1,121 

 

Za faktor Reflektiranje timskega dogajanja in učenje o timskem delu so študenti prispevek 

konkretne izkušnje s timskim delom k razvoju spretnosti timskega dela ocenili s povprečno 

oceno M = 3,30.  

Študenti so ocenili največji vpliv konkretne izkušnje s timskim delom na razvoj spretnosti le-

tega pri faktorju Reflektiranje timskega dogajanja in učenje o timskem delu. Na tem področju 

so ocenili, da so ob konkretni izkušnji s timskim delom najbolj napredovali. To si lahko 

razlagamo s tem, da lahko le ob konkretni izkušnji preizkušamo preverjena strokovna spoznanja 

iz literature in reflektiramo doživljanje, opažanja in odnose v timu.  
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4.7.3 Samoocena razvoja spretnosti timskega dela pri študentih  
V raziskavi nas je zanimalo, za katere spretnosti timskega dela študenti menijo, da so jih pod 

vplivom konkretne izkušnje s timskim  delom najbolj razvili (RV2). Predstavljene so trditve, ki 

so jih študenti glede na konkretno izkušnjo s timskim delom ocenjevali na ocenjevalni lestvici 

od 1 do 5 (pri tem 1 pomeni, da so spretnosti timskega dela ocenili kot enako razvite kot pred 

izkušnjo s timskim delom, 5 pa da so spretnosti timskega dela zelo izboljšali). Trditve so 

predstavljene v tabeli št. 9. 

Iz podatkov  v tabeli št. 9 je razvidno, da se aritmetične sredine samoocen izboljšanja  spretnosti 

timskega dela študentov gibljejo od vrednosti 2,72 do vrednosti 3,44. Študenti so po izkušnji 

timskega dela največji napredek v svojih spretnostih za timsko delo ocenili za  trditev 

»Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v timu.«. Najnižjo oceno 

napredka v spretnostih timskega dela pod vplivom izkušnje s timskim delom pa so ocenili pri  

trditvi »V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo.«. Študenti torej 

menijo, da so po izkušnji timskega dela zelo izboljšali spretnost spremljanja in analiziranja 

(reflektiranja) timskega dela, medtem ko je bila spretnost sproščenega izražanja nestrinjanja po 

njihovem mnenju večinoma razvita že pred izkušnjo s timskim delom. Možna razlaga temu je 

tudi, da napredka v spretnostih sproščenega izražanja nestrinjanja pri sebi niso zaznali. 

Reflektivna praksa pomembno prispeva k osebnostnemu razvoju v okviru profesionalnega 

razvoja (Avalos, 1998, v Girvan, 2016), reflektiramo pa lahko le na podlagi konkretne izkušnje 

(Girvan, 2016), s čimer si lahko razlagamo tudi visoko ocenjeno  izboljšanje spretnosti 

reflektiranja po izkušnji timskega dela.  

Nižje ocene o izboljšanju spretnosti timskega dela pod vplivom izkušnje s timskim delom so 

študenti pripisali še trditvam: »V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim.«, »Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev.«, »Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim 

okoliščinam.«, »Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali 

odnosi v timu.«, »Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile 

primerne za vse.«. Vse trditve so povezane z odnosi z drugimi člani v timu in odgovornostjo v 

njem, pri čemer študenti morda niso zaznali napredka v spretnostih timskega dela zaradi 

premalo izkušenj z njim oz.  s tesnejšim sodelovanjem z drugimi člani tima.  

Višje ocene lastnega napredka v spretnostih timskega dela pod vplivom konkretne izkušnje z 

njim so študenti pripisali naslednjim trditvam: »Pripravljen/a sem zastopati svoje osebno in 

strokovno mnenje.«, »Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor.«, 

»Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje.«, »Seznanjam se s 

strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela.« Posameznikovi oceni 

napredka glede seznanjanja s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji ter v pripravljenosti 

zastopanja lastnega mnenja lahko pripišemo tudi navodilom vaje, ki je od študentov 

pričakovala, da bodo v svojih pisnih refleksijah oz. poročilu o vaji povezovali  spoznanja iz 

strokovne literature z lastnimi spoznanji ob doživljanju omenjene  konkretne izkušnje timskega 

dela. Slednja je  študente (s pomočjo navodil za vajo in pisno refleksijo) zagotovo dodatno (tudi 

zunanje) motivirala, da so se še bolj poglobili v  strokovno literaturo s področja timskega dela. 

Konkretna izkušnja s timskim delom je prispevala tudi k napredovanju v spretnosti prilagajanja 
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za doseganje skupnih dogovorov v timu in v spretnosti spremljanja dela drugih članov tima. 

Prilagajanje je v timu nujno, saj le tako dosegamo skupne cilje (Johnson in Hunt, 1968, v 

Buckley, 2000).  

Najvišje vrednosti standardnega odklona v ocenah izboljšanja spretnosti timskega dela so se 

pojavile pri trditvah: »Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem.«, 

»Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor.«, »Prizadevam si, da 

imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej.«. Pri teh trditvah so se študenti 

najbolj razlikovali v ocenah izboljšanja spretnosti timskega dela pod vplivom opisane 

konkretne izkušnje timskega dela.  Nekateri študenti so imeli torej te omenjene spretnosti že 

dobro razvite pred opisano izkušnjo, medtem ko so drugi pri sebi ocenjevali, da so po konkretni 

izkušnji s timskim delom v omenjeni sptretnosti zaznali pri sebi večji napredek.  
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Tabela 9: Samoocena napredka v  spretnostih timskega dela pod vplivom konkretne izkušnje timskega dela 

Trditve M SD MIN MAX 

Spremljam in analiziram lastno 

doživljanje ter odnose z drugimi člani v 

timu.  

3,44 1,193 1 5 

Seznanjam se s strokovnimi in z 

znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela.  

3,42 1,281 1 5 

Spremljam delo drugih članov tima in se 

zanimam za njihove ideje.  
3,38 1,206 1 5 

Pripravljen/a sem se prilagajati, da bi v 

timu dosegli skupni dogovor. 
3,34 1,356 1 5 

Pripravljen/a sem zastopati svoje 

osebno in strokovno mnenje.  
3,32 1,210 1 5 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem 

opazil/a njihovo delo in/ali da se mi zdijo 

njihove ideje dobre.  

3,25 1,223 1 5 

Skupne odločitve in dogovore 

spoštujem in jih dosledno uresničujem. 
3,20 1,459 1 5 

Sem odprt/a za dobronamerno kritiko in 

predloge ostalih članov tima.  
3,20 1,263 1 5 

Zavzemam se za sproščeno izražanje 

različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj.  
3,20 1,222 1 5 

Napake in/ali neuspeh pri timskem delu 

mi predstavljajo vir novih spoznanj.  
3,17 1,214 1 5 

Preostale člane tima podpiram pri 

izražanju in uveljavljanju njihovih idej. 
3,14 1,234 1 5 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem 

predloge, mnenja in ideje. 
3,12 1,194 1 5 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar 

smiselne pripombe.  
3,11 1,012 1 5 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi 

enake možnosti za uveljavitev svojih 

idej. 

3,08 1,349 1 5 

Prizadevam si k oblikovanju takih 

rešitev za skupne probleme, ki bi bile 

primerne za vse. 

3,05 1,223 1 5 

Ustno in/ali pisno izražam svoja 

opažanja, povezana z vsebino dela 

in/ali odnosi v timu.  

3,04 1,121 1 5 

 Pri odločanju in sprejemanju 

odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam.  

2,99 1,186 1 5 

Preostalim članom tima pomagam pri 

izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. 
2,93 1,297 1 5 

V timu imam občutek samostojnosti, 

čeprav se po potrebi prilagajam drugim.  
2,78 1,219 1 5 

V timu sproščeno izražam svoje 

nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo.  
2,72 1,180 1 5 

Opomba: poudarjene vrednosti predstavljajo najvišjo in najnižjo aritmetično sredino po katerih smo razporedili    trditve 
ter tri najvišje vrednosti standardnega odklona. 
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4.7.4 Zaznavanje naklonjenosti študentov timskemu delu v različnih 

fazah izkušnje timskega dela (pred, med izkušnjo in po njej) 
V okviru empirične raziskave spretnosti timskega dela nas je zanimalo tudi, kako študenti 

dodiplomskega in podiplomskega študija pedagoških smeri na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani zaznavajo naklonjenost timskemu delu pred, med konkretno izkušnjo in po njej 

(RV3). Študenti so svojo naklonjenost timskemu delu ocenjevali s številčnimi ocenami od 1 

(nenaklonjenost timskemu delu) do 5 (popolna naklonjenost timskemu delu).  

 
Graf 1: Spreminjanje naklonjenosti timskemu delu PRED, MED izkušnjo in PO njej  

 
 

Iz grafa št. 1 lahko razberemo, da je naklonjenost timskemu delu postopno rasla; najnižja 

povprečna ocena  je bila PRED  izkušnjo, PO izkušnji s timskim delom pa je postala višja. 

Rezultat je pomenljiv, vendar ne preseneča, saj kaže na veliko pomembnost  konkretne izkušnje 

in njen vpliv na poznavanje in naklonjenost timskemu delu. Zanimalo nas je, kakšne so razlike 

v naklonjenosti timskemu delu v različnih fazah izkušnje, zato smo naredili parne primerjave. 

Za ugotavljanje razlik smo uporabili t-test in primerjali posamezne aritmetične razlike glede na 

fazo izkušnje, in sicer; naklonjenost timskemu delu pred in med izkušnjo, med izkušnjo in po 

izkušnji ter pred in po izkušnji timskega dela. Rezultati so prikazani v tabeli št. 10. Razlike med 

aritmetičnimi sredinami pri vseh treh parnih primerjavah (PRED-MED, MED-PO in PRED-

PO) so statistično pomembne (p = 0,00, p < 0,05).  
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Tabela 10: Razlike v spreminjanju naklonjenosti timskemu delu v različnih fazah izkušnje 

 

Parne primerjave M SD t df p 

PRED - MED -0,924 0,994 -15,515 277 0,000 

MED - PO -0,249 0,732 -5,665 276 0,000 

PRED - PO -1,173 1,032 -18,930 276 0,000 

Legenda: df - stopinje prostosti 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je povezanost med samozaznavami napredovanja v razvitosti  

timskega dela in naklonjenostjo timskemu delu PRED, MED konkretno izkušnjo in PO njej. 

Najprej smo oblikovali novo spremenljivko, ki je izražala povprečno oceno izboljšanja 

spretnosti, kot so to pri sebi zaznali študenti. Nato smo pri obdelavi podatkov uporabili 

Pearsonov koeficient za ugotavljanje korelacije.  

Tabela 11: Izid Pearsonovega koeficienta korelacije med povprečno oceno  izboljšanja spretnosti timskega dela in 
naklonjenostjo timskemu delu PRED, MED izkušnjo in PO njej 

Faze izkušnje Koeficient korelacije 
Statistična 

pomembnost (p) 

Naklonjenost TD 

pred izkušnjo 
-0,069 0,253 

Naklonjenost TD 

med izkušnjo 
0,035 0,565 

Naklonjenost TD po 

izkušnji 
0,088 0,145 

 

Iz tabele št. 11 je razvidno, da so vse korelacije zelo nizke in statistično nepomembne, zato ne 

moremo govoriti o povezanosti med povprečno oceno izboljšanja spretnosti timskega dela in 

naklonjenostjo le-temu v kateri koli izmed faz konkretne izkušnje.  
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4.7.5 Zaznavanje pomembnosti konkretne izkušnje s timskim delom  

znotraj dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja študentov  
V nadaljevanju evalvacijskega vprašalnika smo študente povprašali po oceni pomembnosti 

izvedene izkušnje timskega poučevanja znotraj njihovega študijskega procesa (RV4). Izkušnjo 

so ocenjevali kot (a) nepotrebno, (b) potrebno ali (c) nujno potrebno v procesu njihovega 

izobraževanja. 

Tabela 12: Zaznavanje pomena konkretne izkušnje za študente znotraj njihovega izobraževanja 

Kategorija Frekvenca Odstotek (%) 

 Nepotrebna 4 1,5 

 Potrebna 94 34,2 

 Nujno potrebna 177 64,4 

 Skupaj 275 100,0 

 

Iz tabele št. 12 je razvidno, da večina študentov (98,6 %) ocenjuje izkušnjo s timskim delom 

kot potrebno (34,2 %) ali nujno potrebno (64,4 %) v procesu izobraževanja. Le 1,5 % študentov 

ocenjuje izkušnjo s timskim delom kot nepotrebno v procesu izobraževanja. Rezultati kažejo, 

da se študenti zavedajo pomembnosti konkretne izkušnje s timskim delom za boljše poznavanje 

in razumevanje le-tega, česar ne bi mogli doseči zgolj s študijem strokovne literature.  

Pomembnost konkretne izkušnje v procesu izobraževanja je prvi poudaril Dewey (1938, v 

Loughran, 2006), vendar je še pomembnejše od same izkušnje pridobivanje novih znanj in 

spoznanj prek izkušenj, torej izkušenjsko učenje (Loughran, 2006). Izkušenjsko učenje s 

pomočjo neposrednega timskega dela posamezniku omogoči vpogled v prednosti in probleme 

tega pristopa. Brez neposredne izkušnje s timskim delom se strokovna spoznanja pogosto ne 

izrazijo v pedagoškem ravnanju, temveč v posamezniku ostanejo le na nivoju deklariranega 

znanja (Polak, 2012 c).  
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4.7.6 Mnenja  študentov o pomembnosti  konkretne izkušnje s timskim 

delom za profesionalni razvoj  
Že v teoretičnem uvodu smo poudarili, da profesionalni razvoj pedagoških delavcev poteka na 

dveh ravneh: na ravni pojmovanj in ravni ravnanja. Slednja – raven ravnanja  predstavlja 

pridobivanje in izpopolnjevanje profesionalnih spretnosti (Valenčič Zuljan, 2004), ki jih 

pedagoški delavci razvijajo prav na podlagi konkretnih izkušenj.  

V empirični raziskavi nas je tudi zanimalo, kako študenti ocenjujejo pomembnost konkretne 

izkušnje s timskim delom za svoj profesionalni razvoj (RV5). pri odgovarjanju so lahko izbirali 

med tremi odgovori  in sicer: (a) izkušnja ni prispevala k mojemu profesionalnemu razvoju , 

(b) je delno prispevala k mojemu profesionalnemu razvoju ali (c) izkušnja je pomembno 

prispevala k mojemu profesionalnemu razvoju.  

Graf 2: Ocena pomembnosti konkretne izkušnje za profesionalni razvoj študentov 

 

Iz grafa št. 2 je razvidno, da večina študentov (97,8 %) ocenjuje, da je izkušnja delno (42,9 %) 

ali pomembno (54,9 %) prispevala k njihovemu profesionalnemu razvoju. V priloge smo 

priložili tabelo, ki prikazuje tudi frekvence odgovorov študentov (glej PRILOGA 3). Zavedajo 

se, da med študijem začenjajo svojo profesionalno pot in se kot prihodnji pedagoški delavci  

profesionalno razvijajo. Posredno to pomeni, da se zavedajo tudi pomena spretnosti timskega 

dela in jih umeščajo v nabor strokovnih kompetenc, ki jih pridobivajo v času študija.  

Spretnosti timskega dela je najbolje razvijati ob neposrednem timskem delu, saj ima 

posameznik v medsebojnih interakcijah z drugimi člani tima možnost preverjati, v kolikšni meri 

je razvil svoje spretnosti (Polak, 1999 b). Na ta način se člani tima profesionalno razvijajo. 

Medsebojne interakcije, skupno načrtovanje in konflikti pa za člane tima predstavljajo 

priložnost za osebnostni razvoj (Buckley, 2000), saj se poglobijo v raziskovanje svojih bojazni, 

stališč, vrednot in prepričanj. 
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4.7.7 Razlike v samozaznavanju profesionalnega razvoja na področju 

spretnosti timskega dela med študenti dodiplomskega in 

podiplomskega študija  
 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike v samozaznavanju profesionalnega razvoja na 

področju spretnosti timskega dela med študenti dodiplomskega in podiplomskega študija. 

Predpostavljali smo, da bodo študenti podiplomskega študija pri sebi zaznavali manjši napredek 

na področju spretnosti timskega dela kot študenti dodiplomskega študija, saj so ti med študijem 

imeli že več izkušenj s timskim pristopom dela. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje (RV6) 

»Kako se študenti dodiplomskega in podiplomskega študija med seboj razlikujejo v 

samozaznavanju svojega profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega dela?« in 

znotraj tega hipotezo (H1) »Študenti dodiplomskega študija zaznavajo pri sebi intenzivnejši 

razvoj spretnosti timskega dela kot študenti podiplomskega študija.«. 

Podatke smo analizirali s statističnim t-testom za neodvisne vzorce. Najprej smo primerjali 

študente glede na njihovo povprečno oceno napredka na področju spretnosti timskega dela, nato 

pa glede na njihovo povprečno oceno vpliva konkretne izkušnje s timskim delom na njihov 

profesionalni razvoj.  

 

Povprečno oceno napredka na področju spretnosti timskega dela smo pridobili tako, da smo 

izračunali povprečno oceno napredka. Pri tem 1 predstavlja oceno razvitosti določene spretnosti 

že pred izkušnjo, 5 pa da so spretnost timskega dela pod vplivom obstoječe izkušnje zelo 

izboljšali.   

 

Študenti so pri vprašanju samozaznavanja prispevka izkušnje s timskim delom k 

profesionalnemu razvoju odgovarjali z odgovori »Ni prispevala.«, »Je delno prispevala.« in »Je 

pomembno prispevala.«. Odgovore smo številčili v tem vrstnem redu z 1, 2 in 3, nato pa smo 

izračunali povprečno vrednost ocen glede na stopnjo študija. 

Tabela 13: Izračun razlik v povprečni oceni napredka na področju spretnosti timskega dela med študenti dodiplomskega 
in podiplomskega študija 

Povprečna samo-

ocena napredka na 

področju spretnosti 

timskega dela 

Stopnja študija N M SD t p 

Dodiplomski študij 

 
145 3,05 0,750 

-1,799 0,073 

Podiplomski študij 131 3,23 0,881 

 

Ugotovili smo, da se pri primerjanju povprečne ocene napredka v razvitosti spretnosti timskega 

dela med študenti dodiplomskega in podiplomskega študija pojavi majhna absolutna razlika, ki 

pa statistično ni pomembna. Takšen rezultat je verjetno posledica tega, da tudi študenti 

podiplomskega študija v primerjavi s študenti dodiplomskega študija niso imeli pomembno več 

izkušenj s timskim delom, da bi doprinos konkretne izkušnje k razvitosti spretnosti timskega 

dela ocenili kot bistveno višji.  
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Tabela 14: Razlike v samozaznavanju prispevka izkušnje k profesionalnemu razvoju med študenti dodiplomskega in 
podiplomskega študija 

Povprečna samo-

ocena prispevka 

izkušnje s 

timskim delom k 

profesionalnemu 

razvoju 

Stopnja študija N M SD t p 

 

Dodiplomski študij 

 

142 2,45 0,540 

-2,457 0,015 

Podiplomski študij 131 2,61 0,535 

 

Ugotovili smo, da se pojavi med študenti dodiplomskega in podiplomskega študija v oceni 

prispevka izkušnje s timskim delom k njihovemu profesionalnemu razvoju majhna razlika, ki 

pa je statistično pomembna pri p < 0,05 (p = 0,015). Študenti podiplomskega študija pripisujejo 

izkušnji timskega dela statistično pomembno večji pomen in ocenjujejo, da je izkušnja 

pomembno prispevala k njihovemu profesionalnemu razvoju. Takšen rezultat si lahko 

razložimo s poglobljeno refleksijo, ki so jo študenti podiplomskega študija razvijali med 

študijem, saj so imeli za to več priložnosti. Bolj poglobljena refleksija je morda vplivala na 

njihov uvid v pomembnost izkušnje, hkrati pa so imeli boljše zavedanje o profesionalnem 

razvoju nasploh, saj so se bližali zaključku študija in vstopu na trg dela.  

Razlike med študenti smo ugotavljali tudi s pomočjo Hi-kvadrat preizkusa. V korespondenčni 

matriki smo prikazali odnos med tem, ali študenti ocenjujejo izkušnjo kot pomembno v procesu 

izobraževanja ter njihovo oceno prispevka izkušnje kot potrebne za profesionalni razvoj. 

Izdelali smo dve kontingenčni tabeli za vsako stopnjo študija posebej.  

 Tabela 15: Kontingenčna tabela odnosa med oceno prispevka k profesionalnemu razvoju in oceno potrebnosti izkušnje v 
procesu izobraževanja študentov dodiplomskega študija  

 

Pri študentih dodiplomskega študija se je prikazan odnos izkazal kot statistično pomemben (χ2 

= 53,184; p < 0,01, p = 0,00). 11,3 % študentov, ki izkušnjo timskega dela ocenjujejo kot 

potrebno in 35,9 % študentov, ki izkušnjo timskega dela ocenjujejo kot nujno potrebno je 

ocenilo, da je omenjena izkušnja pomembno prispevala k njihovemu profesionalnemu razvoju. 

31,0 % študentov, ki izkušnjo timskega dela ocenjujejo kot potrebno in 19,0 % študentov, ki 

izkušnjo timskega dela ocenjujejo kot nujno potrebno, pa je ocenilo, da je le-ta delno prispevala 

k njihovemu profesionalnemu razvoju.  

 

Izkušnjo s TD 

ocenjujem kot ... 

v procesu 

izobraževanja 

Ocenite, v kolikšni meri je izkušnja prispevala k vašemu profesionalnemu razvoju 

Skupaj 
Ni prispevala Je delno prispevala  

Je pomembno 

prispevala 

f f % f f % f f % f f % 

 Nepotrebno 1 0,7 1 0,7 0 0 2 1,4 

 Potrebno 1 0,7 44 31,0 16 11,3 61 43,0 

 Nujno potrebno 1 0,7 27 19,0 51 35,9 79 55,6 

Skupaj  3 2,1 72 50,7 67 47,2 142 100 
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Tabela 16: Kontingenčna tabela odnosa med oceno prispevka k profesionalnemu razvoju in oceno potrebnosti izkušnje v 
procesu izobraževanja študentov podiplomskega študija 

Izkušnjo s TD 

ocenjujem kot 

... v procesu  

izobraževanja. 

Ocenite, v kolikšni meri je izkušnja prispevala k vašemu profesionalnemu razvoju. 

Skupaj 
Ni prispevala Je delno prispevala Je pomembno prispevala 

f f % f f % f f % f f % 

 Nepotrebno 0 0 2 1,5 0 0 2 1,5 

 Potrebno 3 2,3 17 13,0 11 8,4 31 23,7 

 
Nujno 

potrebno 
0 0 26 19,8 72 54,0 98 74,8 

Skupaj 3 2,3 45 34,4 83 63,4 131 100 

 

Tudi pri študentih podiplomskega študija se je odnos med spremenljivkama izkazal kot 

statistično pomemben (χ2 = 24,369; p < 0,01, p = 0,00). 8,4 % študentov, ki izkušnjo timskega 

dela ocenjujejo kot potrebno v procesu izobraževanja in 54,0 % študentov, ki izkušnjo timskega 

dela ocenjujejo kot nujno potrebno, je ocenilo, da je le-ta pomembno prispevala k njihovemu 

profesionalnemu razvoju. 13,0 % študentov, ki so izkušnjo ocenili kot potrebno v procesu 

izobraževanja in 19,8 % študentov, ki so izkušnjo ocenili kot nujno potrebno, pa je ocenilo, da 

je omenjena izkušnja delno prispevala k njihovemu profesionalnemu razvoju.  

Če bi primerjali obe stopnji študija lahko rečemo, da študenti na obeh stopnjah pripisujejo 

konkretni izkušnji s timskim delom veliko pomembnost, tako za njihov profesionalni razvoj kot 

tudi sam proces izobraževanja. Večji prispevek te izkušnje k profesionalnemu razvoju sicer 

ocenjujejo študenti podiplomskega študija, medtem ko so študenti dodiplomskega študija bolj 

enakomerno porazdeljeni med oceni »Delno prispeva.« in »Pomembno prispeva.«.  

Ničelno hipotezo (H1), ki smo si jo zadali na začetku, lahko delno sprejmemo, saj se je pri 

določenih primerjavah pokazala manjša razlika med obema skupinama študentov, ki je bila tudi 

statistično pomembna. Kljub manjšim razlikam, ki so se pokazale med študenti dodiplomskega 

in podiplomskega študija, gre pri obeh skupinah študentov vendarle za začetek njihovega 

profesionalnega razvoja. Za profesionalni razvoj pedagoških delavcev in posledično za 

dolgoročno kakovostnejšo pedagoško prakso je ključno razumeti pomen konteksta celotnega 

poklicnega delovanja in življenja (Valenčič Zuljan, 2001).  

V času dodiplomskega študija se najbolj intenzivno razvija posameznikov pogled na 

poučevanje in pedagoško delo. V tem obdobju ima posameznik možnost aktivnega razkrivanja 

svojih prepričanj, izkušenj in dvomov glede svoje pedagoške prakse, kar je bistveno za proces 

konstrukcije znanja (Magoon, 1977, O´Loughlin, 1992, Hand in Treagust, 1994, Lonka, 1997 

idr., v Polak, 2004 a). Konkretna izkušnja timskega dela je zato zelo pomembna tako v procesu 

izobraževanja študentov, kot tudi za njihov profesionalni razvoj.  
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4.7.8 Razlike v samozaznavanju profesionalnega razvoja na področju 

spretnosti timskega dela med študenti različnih pedagoških smeri  
V empirični raziskavi v okviru tega magistrskega dela smo v vzorec zajeli  študente različnih 

pedagoških smeri (predšolska vzgoja, socialna pedagogika, logopedija in surdopedagogika ter 

specialna in rehabilitacijska pedagogika). Zanimalo nas je, ali se v samozaznavanju 

profesionalnega razvoja pojavljajo kakšne razlike med njimi glede na smer študija. Zastavili 

smo si raziskovalno vprašanje (RV7) »Kako se študenti različnih pedagoških smeri študija med 

seboj razlikujejo v samozaznavanju profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega 

dela?« Predvidevali smo, da do njih ne bo prišlo in postavili tudi temu primerno hipotezo  (H2) 

»V samozaznavanju profesionalnega razvoja na področju spretnosti timskega dela med študenti 

različnih študijskih smeri ni statistično pomembnih razlik.«. Za testiranje hipoteze smo 

uporabili t-test. Primerjali smo aritmetične sredine samo-ocen napredka v spretnostih timskega 

dela študentov različnih smeri. Z namenom večje natančnosti primerjav smo naredili parne 

primerjave med študenti vseh  v raziskavi sodelujočih študijskih smeri. 

Tabela 17: Primerjava aritmetičnih sredin samoocene izboljšanja spretnosti timskega dela študentov predšolske vzgoje in 
socialne pedagogike 

 

 

 

 

 

Primerjava študentov smeri predšolska vzgoja in socialna pedagogika je pokazala, da se med 

njimi ne pojavljajo statistično pomembne razlike (p < 0,05, p = 0,872); študenti predšolske 

vzgoje in študenti socialne pedagogike se v izboljšanju spretnosti timskega dela pod vplivom 

konkretne izkušnje s timskim delom statistično pomembno ne razlikujejo.  

 

Tabela 18:Primerjava aritmetičnih sredin samoocene izboljšanja spretnosti timskega dela študentov predšolske vzgoje ter 
specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Smer študija N M SD t p 

Predšolska vzgoja 30 3,19 0,769 

0,202 0,827 
Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika 
181 3,16 0,865 

 

Primerjava študentov smeri predšolska vzgoja ter specialna in rehabilitacijska pedagogika je 

prav tako pokazala, da se v oceni napredka spretnosti timskega dela med študenti ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike (p < 0,05, p = 0,827); študenti predšolske vzgoje ter študenti 

specialne in rehabilitacijske pedagogike se v izboljšanju spretnosti timskega dela pod vplivom 

konkretne izkušnje s timskim delom statistično pomembno ne razlikujejo.  

    

Smer študija N M SD t p 

Predšolska vzgoja 30 3,19 0,769 

-0,162 0,872     

Socialna 
pedagogika 

29 3,23 0,776  
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Tabela 19: Primerjava aritmetičnih sredin samoocene izboljšanja  spretnosti timskega dela študentov predšolske vzgoje 
ter logopedije in surdopedagogike 

   

Smer študija N M SD t p 

Predšolska vzgoja 30 3,19 0,769 

1,712 0,099 Logopedija in 

surdopedagogika 
36 2,90 0,610 

 

Aritmetični sredini samoocene napredka na področju spretnosti timskega dela študentov 

predšolske vzgoje ter logopedije in surdopedagogike se med seboj ne razlikujeta statistično 

pomembno (p < 0,05, p = 0,099); študenti predšolske vzgoje ter študenti logopedije in 

surdopedagogike se v izboljšanju spretnosti timskega dela pod vplivom konkretne izkušnje s 

timskim delom statistično pomembno ne razlikujejo. 

Tabela 20: Primerjava aritmetičnih sredin samoocene izboljšanja spretnosti timskega dela študentov socialne pedagogike 
ter specialne in rehabilitacijske pedagogike 

   

Smer študija N M SD t p 

Socialna 

pedagogika 
29 3,23 0,776 

0,421 0,676 Specialna in 

rehabilitacijska 

pedagogika 

181 3,16 0,865 

 

Primerjali smo tudi aritmetični sredini samoocene napredka na področju spretnosti timskega 

dela študentov socialne peadagogike ter specialne in rehabilitacijske pedagogike. Ugotovili 

smo, da razlike med njima niso statistično pomembne (p < 0,05, p = 0,676); študenti socialne 

pedagogike ter študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike se v izboljšanju spretnosti 

timskega dela pod vplivom konkretne izkušnje s timskim delom statistično pomembno ne 

razlikujejo. 

 
Tabela 21: Primerjava aritmetičnih sredin samoocene izboljšanja  spretnosti timskega dela študentov socialne 

pedagogike ter logopedije in surdopedagogike 

Smer študija N M SD t p 

Socialna 

pedagogika 
29 3,23 0,776 

1,832 0,065 
Logopedija in 

surdopedagogika 
36 2,90 0,611 

 

Primerjava  aritmetičnih sredin študijskih smeri socialna pedagogika ter logopedija in 

surdopedagogika je pokazala, da razlike niso statistično pomembne p < 0,05, p = 0,065); 

študenti socialne pedagogike ter študenti logopedije in surdopedagogike se v izboljšanju 

spretnosti timskega dela pod vplivom konkretne izkušnje s timskim delom statistično 

pomembno ne razlikujejo.  
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Tabela 22: Primerjava aritmetičnih sredin samoocene izboljšanja spretnosti timskega dela študentov specialne in 
rehabilitacijske pedagogike ter logopedije in surdopedagogike 

Smer študija N M SD t p 

Specialna in 

rehabilitacijska 

pedagogika 

181 3,16 0,86 

1,697 0,037 

Logopedija in 

surdopedagogika 
36 2,90 0,61 

 

Primerjava med smerema specialna in rehabilitacijska pedagogika ter logopedija in 

surdopedagogika je pokazala, da se pojavljajo statistično pomembne razlike v samooceni 

napredka v spretnostih timskega dela (p < 0,05, p = 0,037). Študenti specialne in rehabilitacijske 

pedagogike so ocenili večji napredek v spretnostih timskega dela pod vplivom konkretne 

izkušnje s timskim delom kot študenti logopedije in surdopedagogike. Študenti logopedije in 

surdopedagogike torej napredka pri sebi niso zaznali, še bolj verjetno pa je, da so ocenili, da so 

imeli spretnosti timskega dela razvite že pred konkretno izkušnjo. Omenjeno smer interpretacije 

ugotovljenih rezultatov bi bilo potrebno bolj natančno raziskati. Ničelno hipotezo (H2) lahko 

torej sprejmemo, saj se med različnimi smermi študija ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v samooceni izboljšanja spretnosti timskega dela. Rezultatje bil pričakovan, saj smo 

primerjali študente s podobnim poslanstvom, ki si želijo postati prihodnji pedagoški delavci. 

Poleg tega so vsi študenti v času reševanja evalvacijskega vprašalnika obiskovali Pedagoško 

fakulteto Univerze v Ljubljani, na kateri so bili kljub različnim predmetnikom vendarle deležni 

podobnega sistema izobraževanja z osnovami, ki so bile enake vsem. Pri izvajanju vaje 

konkretne izkušnje s timskim delom so imeli študenti dodiplomskega in podiplomskega študija 

enaka navodila (glej PRILOGA 2), ki jih je v okviru obvezne vaje zasnovala mentorica tega 

magistrskega dela, dr. A. Polak.  
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4.7.9 Kvalitativna analiza pisnih refleksij študentov na podlagi 

identifikacije področij profesionalnega razvoja  
 

V kvalitativno analizo smo vključili 132 študentov drugostopenjskega magistrskega programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, posebne razvojne in učne težave. Študenti so v sklopu 

predmeta Timsko delo in supervizija izdelali portfolio, ki je med drugim vseboval tudi pisno 

refleksijo na izvedeno vajo timskega dela.  

Za namene kvalitativne analize smo najprej izluščili nekatera področja timskega dela v 

povezavi z osebnostnim in profesionalnim razvojem. Oblikovali smo kategorije, pri čemer smo 

si pomagali s strokovno literaturo, ter na tej osnovi z lastno presojo konkretnih navedb 

študentov z namenom kategorizacije odgovorov. S pomočjo strokovne literature smo kategorije 

lažje vsebinsko določili in poimenovali. Med branjem in analizo refleksij pa smo sproti dodajali 

dodatne kategorije glede na to, kako so se pojavljale v refleksivnih zapisih  študentov. 

Oblikovali smo 9 vsebinskih kategorij, in sicer: 

• delitev vlog,  

• povezovanje izkušnje s timskim delom s  strokovnimi spoznanji iz literature,  

• medosebne in komunikacijske spretnosti,  

• analiza močnih in šibkih področij,  

• zaznavanje prednosti timskega dela,  

• pozitivna soodvisnost,  

• osebna naravnanost do timskega dela, 

• osebna pomembnost izkušnje s timskim delom, 

• ocena vpliva na lasten osebnostni razvoj.  
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V grafu št. 3 so prikazane omenjene kategorije in odstotki pojavljanja zapisov v pisnih 

refleksijah študentov znotraj portfolia o izkušnji s timskim delom, ki smo jih uvrstili v navedene 

kategorije. V prilogah je priložena tudi tabela, ki prikazuje frekvenčno porazdelitev in odstotke 

pojavljanja zapisov v pisnih refleksijah študentov (glej PRILOGA 4).  

Graf 3: Odstotki pojavljanja določenih področij timskega dela kot indikatorjev profesionalnega razvoja, prepoznanih v 
pisnih refleksijah študentov 
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4.7.9.1 Interpretacija pisnih refleksij po posameznih kategorijah 

V interpretacijo pisnih refleksij študentov je vključena razlaga kategorije ter odstotek 

izraženosti v refleksijah. Podkrepljena je s citiranimi izjavami študentov. 

POZITIVNA SOODVISNOST 

»Pozitivna soodvisnost je temeljni psihološki dejavnik, na katerem temelji učinkovito timsko 

delo.« (Polak, 2009, str. 80). Pomeni sodelovanje, usklajevanje in dopolnjevanje članov tima 

tako, da so odvisni drug od drugega. Brez pozitivne soodvisnosti ni mogoče dosegati skupnih 

ciljev v timu (Polak, 2009). Pri izvajanju vaje timskega dela je večina študentov - 67 % - v timu 

prepoznalo pozitivno soodvisnost. Ugotavljali so, da so s timskim delom lahko dosegli več, kot 

če bi delali sami, bili pri delu bolj učinkoviti in bili pri delu usklajeni s člani tima: 

»Izpostavila bi, da sva obe s specialno pedagoginjo mnenja, da je bila to izkušnja, ki 

je pripomogla k še večji povezanosti med nama. Tako kot je že specialna pedagoginja 

izpostavila v evalvaciji se to verjetno ne bi zgodilo, če ne bi vzpostavili odnosa, 

katerega podlaga je/so zaupanje, ustrezna komunikacija, spoštovanje, obojestranska 

želja po doseganju skupnega cilja, empatija, podobne vrednote ipd.« (I. S., študijsko 

leto 2014/2015). 

»Dobro načrtovanje je vplivalo na dobro izvedbo. Tudi pri delu z otroki je čutiti, da 

sva usklajeni pri vsem, kar počneva.« (J. H., študijsko leto 2013/2014). 

Pozitivna soodvisnost se oblikuje na osnovi zaupanja in občutka soodgovornosti članov tima 

(Polak, 2009). Timsko delo in pozitivna soodvisnost kot del le-tega sta študentom omogočala 

tudi občutek varnosti, saj so se lahko na člane v timu zanesli in so z njimi delili odgovornost 

pri delu:  

 »Ko razmišljam o počutju pred uro, me je bilo nekoliko strah, vendar sem bila veliko 

bolj mirna kot če bi učno uro izvajala sama. Vedela sem, da pri vodenju ure nisem 

sama in da se lahko ob težavah obrnem na T., ki mi bo pomagala, kar mi je dajalo 

občutek varnosti.« (N. S., študijsko leto 2014/2015).  

»Občutek, da si s sodelujočimi delim odgovornost za delo, mi je veliko pomenil. 

Počutila sem se olajšano, prav tako pa sem vedela, da se od mene pričakuje aktivno 

sodelovanje.« (B. M., študijsko leto 2013/2014). 

Študenti so se hkrati tudi sami počutili odgovorne za izid timskega poučevanja ter občutili 

zadovoljstvo ob izkazanem zaupanju ostalih članov tima, saj so se ob tem počutili bolj 

kompetentne in so tudi sami zaupali vase.  

MEDOSEBNE, KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI 

Medosebna komunikacija je opredeljena kot sporočilo, ki je poslano od ene osebe k drugi z 

namenom vplivati na vedenje posameznika (Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2005). Verbalna 

in neverbalna komunikacija sta osnovna vez med člani tima (Polak, 1997 a). Kot eno izmed 

pomembnejših področij profesionalnega razvoja in uspešnega funkcioniranja tima opažajo 

študenti medosebne in komunikacijske spretnosti, saj jih v refleksijah 64 % omenja pomen le-
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teh pri njihovi izkušnji timskega dela. V refleksijah omenjajo pomen neverbalne komunikacije, 

ki največ pove o odnosu med osebami, njihovih čustvih, stališčih in namenih (Vec, 2005).   

»Tudi zato je pomembno, da je vsak živo in osebno prisoten na timskem srečanju, saj 

je tako vidna tudi mimika, neverbalna govorica ob dogovarjanju, strinjanju in 

nestrinjanju med dajanjem predlogov itd.« (U. L., študijsko leto 2015/2016). 

»Komunikacija med članicami tima se mi je zdela odlična. Bili so trenutki, ko je 

zadostovala že nebesedna komunikacija!« (M. J., študijsko leto 2014/2015). 

Veliko jih je omenilo tudi pomen uspešne, konstruktivne komunikacije za razvoj odnosov v 

timu. To se nanaša na t. i. socialno negovanje, prek katerega člani skupine ohranjajo skupinsko 

kohezivnost (Dunbar, 1993, v Vec, 2005).  

»Po zares uspešnem sodelovanju sva obe z učiteljico napredovali na področju 

medosebnih odnosov, osebnih vrednot, strokovnosti; zagotovili sva občutek 

izpolnjenosti, zadovoljstva in uspešnosti, k temu pa zagotovo razvili dodaten občutek 

za analiziranje, poslušanje, konstruktivno kritiko in nenazadnje odprto komunikacijo, 

ki je po mojem mnenju ključna v vsakršnem sodelovanju.« (S. K., študijsko leto 

2014/2015).  

Študenti so poudarili, da sprejetost posameznika v timu in dobri medosebni odnosi vplivajo na 

motivacijo, hkrati pa so se pri tem počutili kompetentnejši in uspešnejši: 

»Sama sem se zaradi dobrega sodelovanja počutila kompetentno in uspešno, zato se 

je moja motivacija za izvedbo naloge še povečala. Mislim, da odnosi v timu bistveno 

vplivajo na počutje posameznika in na njegovo motivacijo za delo. Pomembno je, da 

se posameznik v timu počuti sprejetega.« (A. T., študijsko leto 2014/2015). 

Študenti so ugotavljali tudi, da je v timu pomemben občutek varnosti brez pritiska na manj 

izkušene člane tima, ki se počutijo podrejeni v odnosu in komunikaciji:  

»Zdi se mi, da sem z njo komunicirala na bolj previden način in sem bolj pazila kaj 

bom rekla, saj sem želela, da o meni ustvari dobro mnenje. Ob tem pa nisem čutila 

tako močnega pritiska, ki je izhajal iz položaja moči SRP kot tiste, ki več ve in ima več 

izkušenj, da ob tem ne bi bila zmožna biti iskrena in pristna. Tako me ni bilo strah 

tekom komunikacije izraziti določenega dvoma glede izbire aktivnosti, ali pa podati 

povratno informacijo, ki morebiti ni bila tako skladna s pogledom SRP.« (M. V., 

študijsko leto 2014/2015).  

V timu se pogosto zgodi, da bolj izkušena članica prevzame več pobud za direktno poučevanje 

(Polak, 1997 a), kar lahko privede do neenakovredne delitve dela. Kljub začetnemu strahu se je 

študentka v timu z bolj izkušeno članico počutila dovolj enakovredno, da je izrazila svoje 

mnenje. Pomemben predpogoj za uspešno komunikacijo v timu je torej zaupanje in občutek 

varnosti ter enakovrednosti. Uspešni timi razvijejo kulturo zaupanja prek pripisovanja idej, 

izmenjave informacij, osebnostne sprejetosti in priznavanja kompetentnosti (Polak, 2009).  

POMEMBNOST KONKRETNE IZKUŠNJE S TIMSKIM DELOM 
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Izkušnja timskega dela je zelo pomembna za motivacijo članov tima, saj je povezana s 

potrebami, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima (Polak, 2009).  55 % študentov je v svojih 

pisnih refleksijah ta vidik eksplicitno poudarilo. Po njihovem mnenju so zlasti pozitivne 

izkušnje s timskim delom tiste, ki pedagoške delavce spodbudijo k bolj sodelovalni 

naravnanosti:  

»Vidim pa, da ne samo jaz, na splošno učitelji in vzgojitelji potrebujejo več pozitivnih 

izkušenj s timskim delom, da ga bodo z veseljem opravljali in pripravljali za učence 

zanimive ure.« (A. P., študijsko leto 2014/2015). 

Študenti ocenjujejo,d a je bila izkušnja timskega dela zanje dragocena, saj so tako pridobili  

vpogled v timsko poučevanje in delo razrednega učitelja, hkrati pa so se začeli zavedati 

prednosti timskega dela: 

»S to vajo sem pridobila dragoceno izkušnjo, kako poteka timsko poučevanje ter 

vpogled v delo razrednega učitelja, s čimer si bom lahko v praksi veliko pomagala. 

Prav tako sem se še bolj začela zavedati pomembnosti in prednosti timskega 

poučevanja.« (N. S., študijsko leto 2014/2015).  

Študenti poročajo tudi, da so v refleksijah spoznali, da lahko določene spretnosti timskega dela 

razvijemo le ob konkretni izkušnji, pri tem pa pridobivamo nove ideje za kvalitetnejše 

pedagoško delo: 

»Kljub temu, da obstajajo različni treningi in vaje, s katerimi lahko v nadzorovanem 

okolju razvijamo posamezne spretnosti timskega dela, izkušnjo timskega dela še vedno 

lahko dobimo samo v praksi.« (B. B., študijsko leto 2014/2015).  

»Takšna izkušnja skupnega načrtovanja me je zelo obogatila. To bi morali početi 

večkrat, saj se naučiš veliko novih stvari, pridobiš veliko novih idej za različne 

dejavnosti.« (K. C., študijsko leto 2014/2015, IŠ).   

Izkušnja timskega dela je bila za študente pomembna tudi zato, ker so zaradi nje bolje razumeli 

pomen etape  tismkega načrtovanja: 

»Tako sem ugotovila, kako pomembno je, da se poglobimo v fazi načrtovanja, saj se 

morda na začetku ideje in zamisli na papirju zdijo super, vendar moramo si tudi 

predstavljati njihovo izvedbo, potreben čas in delo za to.« (M. J., študijsko leto 

2014/2015). 

»Zelo opazno je bilo, da pri svojem delu ne načrtuje svojega dela do te mere, da bi 

imela zaradi tega občutek, da se ne more spontano odzivati na reakcije in pobude 

otrok. Sama sem bila pri študiju usmerjena k zelo natančnemu načrtovanju, pri čemer 

je bila večina vsebin namenjena delu z osnovnošolsko populacijo; zato me je presenetil 

način razmišljanja vzgojiteljice, ki je na vse gledala veliko bolj celostno kot jaz.« (P. 

J., študijsko leto 2014/2015, IŠ). 
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Študenti so ugotovili, da je pri načrtovanju timskega dela in pedagoških dejavnosti pomembno, 

da smo čim bolj natančni in da se v pedagoško delo poglobimo, hkrati pa so se od bolj izkušenih 

članov tima naučili, kako kljub natančnemu načrtovanju ohraniti fleksibilnost in pedagoško 

delovati bolj celostno.  

Pozitivna izkušnja timskega dela po mnenju študentov olajša etapo timskega poučevanja, saj 

dobro vzdušje v timu omogoča večjo sproščenost članov tima pred učenci. Hkrati se s 

konkretnimi izkušnjami  soočimo tudi z lastnimi pričakovanji in predsodki o realni situaciji:  

»S tem sem nekako zares izkusil kako pomembno je, da se v nekem okolju počutiš dobro 

in se okoli timskih kolegov počutiš dobro ter sproščeno, ker potem tudi ves poučevalni 

del pride nekako bolj sproščeno.« (B. S., študijsko leto 2013/2014). 

»Kot svojo največjo pomanjkljivost bi rada izpostavila predsodke ali pa neko mnenje, 

ki jih imam o učiteljih v praksi – nemalokrat se namreč bojim, da me zaradi moje 

mladosti in še neizkušenosti ne bodo jemali kot enakovredno oz. kot dovolj 

kompetentno članico njihovega tima! Prav med tem timskim sodelovanjem sem znova 

dobila potrditev, da ni vedno tako!« (S. P., študijsko leto 2014/2015). 

»Pozitiven odziv za timsko sodelovanje pri poučevanju me je presenetil, saj sem 

predpostavljala (očitno napačno), da učitelji niso zainteresirani za tovrsten način 

poučevanja in raje sami – individualno – vodijo pouk.« (A. F., študijsko leto 

2014/2015, IŠ). 

»Sodelovanje pri načrtovanju dogodka se mi je zdelo sprva zelo naporno in obširno, 

a ko smo si sistematično porazdelili delo, je ta občutek minil. Všeč mi je bilo, da sem 

imela tudi sama pomembno vlogo oziroma sem predstavljala pomemben del celote. 

Sprva sem namreč pričakovala, da bodo starejši učitelji prevzeli ˝vodstvo˝, a temu ni 

bilo tako. Celo nasprotno, imela sem priložnost sodelovati z drugo, ˝starejšo˝ in veliko 

bolj izkušeno učiteljico in ob tem sem se lahko veliko novega naučila.« (A. J., študijsko 

leto 2014/2015, IŠ). 

Študenti, ki so sodelovali z izkušenejšimi, starejšimi pedagoškimi delavci, v svojih refleksivnih 

zapisih poročajo, da so do njih pogosto imeli določene predsodke – pričakovali so, da bodo 

imeli manj pomembno vlogo v timu, da se njihove ideje ne bodo upoštevale in da ne bodo 

enakovredni člani tima. Dejanska izkušnja s timskim delom pa jim je potrdila, da ni tako, zato 

so študenti v refleksijah izpostavili velik  pomen pričakovanj, tako negativnih kot pozitivnih, 

ki jih je potrebno prav skozi konkretne izkušnje nenehno preverjati.  

Sodelovanje in poučevanje v timu je študentom omogočilo tudi izkušnjo varnega socialnega 

okolja, v katerem se od timskih sodelavcev lahko veliko učijo in pri njih dobivajo potrebno 

podporo. Pri tem se jim odpirajo nove razsežnosti  pedagoškega dela tako s pedagoškega vidika 

(nove ideje, spreminjanje ustaljene prakse, fleksibilnost pri delu) kot tudi z vidika medosebnih 

odnosov (zaupanje, občutek varnosti): 

 »Poleg tega mi je bilo všeč varno okolje, kjer sem se počutila sprejeto in kjer sem 

imela zaupanje, da lahko delam tudi napake, pa se ne bo zgodilo nič grozljivega, 
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ampak bom dobila nasvet ali priporočilo, kako se napaki v prihodnje lahko izognem 

ali jo popravim. Ugotovila sem, kako zelo pomembni so občutki varnosti pri delu – 

namreč, če se človek, oseba, počuti varno, potem bo lažje tvegala in poskušala nove 

stvari, nove ideje, iskala nove načine, ne da bi ob tem trepetala, kako jo bo sprejelo 

okolje, hkrati pa bo oseba verjetno hitreje napredovala in sama sebi zagotovila, da ne 

bo obstala na istem mestu in zapadla v rutinsko delo, ki bo tako, kot ga opravljajo vsi 

ostali.« (Š. H. študijsko leto 2013/2014). 

»Izkusila sem tudi, kako vredno in pomembno je, da imajo vsi timski sodelavci ista 

pojmovanja o timskem delu, zato bom v prihodnje, ko bom delala s strokovnimi delavci 

različnih profilov, vedno skušala na začetku ta pojmovanja opredeliti in razjasniti.« 

(A. V., študijsko leto 2016/2017). 

Študenti so ugotovili, da je konkretna izkušnja timskega dela pomembna za razvijanje spretnosti 

timskega dela, medosebnih in komunikacijskih spretnosti ter za vpogled v prednosti timskega 

dela. Konkretna izkušnja jim je predstavljala tudi vir učenja in novih spoznanj.  

DELITEV VLOG 

Delitev vlog je ena izmed prvih nalog, s katerimi se sreča vsak tim, saj je od tega odvisna 

učinkovitost tima (Belbin, 1993, v Polak, 2007). Pomembno je, da člani tima vedo, v katerih 

vlogah so močni in kako se v njih dopolnjujejo z drugimi člani.Takšno analizo vlog običajno 

izvedemo, ko se tim šele oblikuje, smiselna pa je tudi, ko je tim že oblikovan, saj lahko privede 

do prerazporeditve vlog in večje učinkovitosti tima (Polak, 2012 a). Študenti v naši raziskavi 

so zaznali pomembnost delitve vlog, saj jih je v refleksijah kar 50 % omenilo, da so si v timu 

zelo pozorno razdelili vloge. Izpostavljali so  pomembnost analize vlog, ki jim je pomagala, da 

so se v vlogah  lažje prepoznali. Presenetilo pa jih je dejstvo, da so se ob tem naučili nekaj 

novega o sebi in se prepoznali  v več različnih vlogah:  

»Ob tej nalogi sem dobila dobro izkušnjo timskega dela. Ugotovila sem, da je res 

pomembno, da se člani tima med seboj dobro razumejo, da jih nekdo koordinira in da 

se vloge v timu porazdelijo med člane. Prav tako sem ugotovila, da sama v timu 

nikakor ne morem imeti samo ene vloge, ampak se najdem v večih vlogah – morda tudi 

tistih, za katere bi rekla, da niso značilne zame.« (K. F., študijsko leto 2014/2015).  

Delitev vlog je študentom zagotavljalo tudi občutek varnosti: 

»Ker specialna pedagoginja v skupini dela že dolgo časa in učence pozna veliko bolje 

od mene, je v timu prevzela vodilno vlogo koordinatorke. To je bilo tudi meni v veliko 

pomoč, saj sem vedela, da lahko računam na njeno pomoč, če se bo kje zalomilo.« (K. 

L., študijsko leto 2014/2015). 

Medtem ko so močna področja posameznika priložnost, da v timu prevzame določeno vlogo, 

so njegova šibka področja priložnost, da se s svojimi močnimi področji izrazijo drugi člani tima 

in jih na tak način podprejo (Polak, 2012 a), kar je zaznala tudi prej citirana študentka.  
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ZAZNAVANJE PREDNOSTI TIMSKEGA DELA 

Prednosti timskega dela in timskega poučevanja so v literaturi večkrat omenjene, izpeljemo pa 

jih iz konkretnih izkušenj pedagoških delavcev in empiričnih ugotovitev (Polak, 2007). Polak 

(2007) prednosti timskega dela razdeli na prednosti za učence, pedagoške delavce in šolo. Ena 

izmed prednosti timskega dela za pedagoške delavce je tudi opora posameznika v drugih članih 

tima. 41 % v raziskavi sodelujočih študentov je v refleksijah zapisalo, da vidijo prednosti 

timskega dela v lažjem vodenju razreda, pridobivanju povratnih informacij o lastnem delu, večji 

razgibanosti poučevanja in podpori članov tima:  

 »V svoji vlogi sem se dobro počutila tudi zato, ker sem vedela, da imam v I. lahko 

oporo, če kaj pozabim ali pa naredim narobe« (T. F., študijsko leto 2015/2016).  

Študenti so se v svojih refleksijah opredelili predvsem do prednosti za učence in pedagoške 

delavce: 

»Zaključili sva, da je bilo delo sicer naporno, vendar sva bili veliko bolj učinkoviti kot 

posameznica. Vzelo nama je precej časa, vendar vseeno manj, kot če bi to počela vsaka 

sama. Rezultati učencev pa so bili bistveno boljši.« (A. L., študijsko leto 2014/2015, 

IŠ). 

»Veselilo me je, da je pri takšnem načinu poučevanja več možnosti za vključevanje 

posameznikov in za njihovo sodelovanje.« (S. S., študijsko leto 2014/2015).  

»Tudi timsko izvajanje ima svoje prednosti. Ker sva bili v razredu dve, sva bili manj 

obremenjeni, saj sva si stvari enakovredno razdelili. Imeli sva boljšo kontrolo nad 

učenci in skupaj sva lahko vključevali in preverjali res vse učence, tako da ni bil nihče 

izključen ali manj aktiven.« (K. C., študijsko leto 2014/2015, IŠ).  

»Dobra stvar skupnega izvajanja je tudi v tem, da nekdo opazuje tvoje delo in ti lahko 

da povratne informacije o tvojem delu.« (K. C., študijsko leto 2014/2015, IŠ).  

»Timsko pedagoško delo mi je odprlo nove perspektive razmišljanja in dojemanja 

timskega dela. Menim, da je timsko pedagoško delo izrednega pomena tako za učence, 

ki imajo več podpore in pomoči, če sta v razredu dva učitelja, kot tudi za samega 

strokovnega delavca, ki dobi takojšnjo povratno informacijo o svojem delu.« (K. C., 

študijsko leto 2014/2015, IŠ).  

»Izvajanje timskega poučevanja mi je ponovno dalo potrditev, da je to način dela h 

kateremu moramo težiti, saj nam olajša veliko dela, samo učno uro pa naredi bolj 

razgibano in bolj kvalitetno.« (N. L., študijsko leto 2013/2014).  

Prednosti za učence študenti vidijo predvsem v boljšem nadzoru nad učenci, lažjem 

vključevanju učencev v aktivnosti in njihovem sodelovanju v procesu poučevanja. V strokovni 

literaturi je navedeno, da učenci lažje ohranjajo pozornost, ker so učne ure  zanimivejše, 

razvijejo veščine analize in sinteze, dobijo vpogled v celoto učne snovi in se od pedagoških 

delavcev učijo kritičnega razmišljanja (Buckley, 2000). Pedagoški delavci pa v timskem delu 

najdejo v svojih sodelavcih oporo in pomoč med samim procesom poučevanja ter povratne 
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informacije o svojem delu. Buckley (2000) omenja še nove perspektive in poglede pedagoškega 

dela, preprečevanje izgorelosti zaradi enoličnosti individualnega poučevanja, več časa za 

načrtovanje učnih ur ter jasnejše cilje.  

Študenti kot prednost timskega dela zaznavajo tudi raznolikost članov tima v njihovih izkušnjah 

in znanjih, ki pomembno vpliva na večjo kvaliteto poučevanja:  

»Čeprav so med nama razlike v številu izkušenj, mnenj, pogledov in znanj, je ravno ta 

heterogenost vplivala, da sva dobivali nove in nove ideje, kaj še vključiti, kaj še 

narediti, kako in zakaj.« (J. H., študijsko leto 2013/2014).  

Timsko delo ima torej številne prednosti za pedagoške delavce, učence in za sam proces 

poučevanja, ki je zaradi različnih osebnostnih značilnosti, močnih področij in novih idej 

posledično kvalitetnejši. 

ANALIZA MOČNIH IN ŠIBKIH PODROČIJ ČLANOV TIMA 

V timu, v katerem člani soustvarjajo in sodelujejo na poti k skupnemu cilju je pomembno, da 

se zavedajo svojih močnih in šibkih področij ter se tako pri delu dopolnjujejo. Močna in šibka 

področja člani tima raziskujejo ob analizi vlog (Polak, 2007). Rezultati naše raziskave kažejo, 

da se 30 % študentov v refleksijah nanaša na ta vidik. Tukaj se delno kažejo razlike tudi glede 

na strokovno področje, za katerega je posameznik usposobljen, npr. profil specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, ter specifična znanja in spretnosti, ki jih profil zajema: 

»Vzdušje med izvedbo timske ure je bilo sproščeno in prijetno. Ves čas sem se počutila 

kot enakovreden član. Všeč mi je bilo, da me je učiteljica prosila za moje specialno 

pedagoško znanje in ga pri izvedbi ure upoštevala.« (T. K., študijsko leto 2014/2015). 

Kadar je članom v timu omogočeno, da izražajo svoja močna področja, imajo tudi večjo 

motivacijo za delo in uspešno dosežene cilje:  

»Sama sem se pri izvajanju počutila precej prijetno, saj sta mi obe strokovni delavki 

omogočili, da sem tudi sama podajala ideje in sooblikovala našo delavnico z otroki. 

Ker sem imela možnost dela na svojem močnem področju, sem imela visoko motivacijo 

in željo po uspešno izvedenem delu.« (Š. H. študijsko leto 2013/2014).  

Analizo močnih in šibkih področij so študenti s člani tima večinoma naredili v etapi timskega  

načrtovanja. Izkazalo se je, da to lažje naredijo člani tima, ki so se med seboj že prej poznali in 

sodelovali (npr. študenti, ki tudi sicer na fakulteti večkrat izvajajo skupne aktivnosti).  

POZITIVNA NARAVNANOST DO TIMSKEGA DELA  

Pozitivno naravnanost do timskega dela kot pomemben predpogoj in spodbujevalec uspešnega 

timskega dela (Polak, 2007), so študenti pri vaji timskega dela v refleksijah omenili v 27 %. 

Opazili so, da naravnanost do timskega dela lahko spodbudi ali zavre motivacijo za timsko delo,  

tako lastno kot pri ostalih članih v timu: 
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»Pri tej vaji sem spoznala, da je zelo pomembna osebna naravnanost do timskega dela 

– oz. tudi naravnanost ostalih, ki lahko ali zavre ali še dodatno spodbudi željo in 

zagnanost.« (S. G., študijsko leto 2014/2015).  

Študenti so ugotavljali tudi, kako razhajanja članov tima v naravnanosti do timskega dela lahko 

privede do manj uspešno  izvedenega timskega dela in neizkoriščenosti potencialov vseh članov 

v timu: 

»Malce sem bila razočarana, da nismo mogle več doseči. Tudi ko smo prišle nazaj, 

smo jim samo pomagale, da se preoblečejo in smo zaključile. Tudi če bi kar koli želela 

izvesti na koncu ali na začetku, nekako nismo imele možnosti, saj se s strani pomočnice 

vzgojiteljice jaz nisem počutila sprejeto in nas je želela na hitro odpraviti. Na koncu 

sem se počutila prazno, kot da nisem ničesar dala, hkrati pa kot da so me ogoljufali.« 

(B. G., študijsko leto 2016/2017).  

V refleksijah so omenjali tudi pogoje za razvijanje pozitivne naravnanosti do timskega dela in 

med drugim omenjali tudi pozitivne predhodne izkušnje sodelovanja: 

»Obe sva k timu močno zavezani, ta naveza se je oblikovala skozi najine pretekle zelo 

pozitivne sodelovalne izkušnje, tako kot tudi zaupen in spoštljiv odnos.« (K.K. H., 

študijsko leto 2016/2017).  

Pozitivna naravnanost članov tima do timskega dela deluje motivacijsko in člane tima med 

seboj poveže, hkrati pa jih zavezuje k skupnim ciljem, s čimer se gradijo tudi zaupni odnosi 

med člani tima. 

VPLIV TIMSKEGA DELA NA OSEBNOSTNI RAZVOJ 

Pedagoški poklic zahteva in spodbuja nenehno rast in razvoj ter osebnostno spreminjanje 

pedagoških delavcev (Muršak, Javrh, Kalin, 2011). Gre za celostni razvoj, saj zajema 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo (Valenčič Zuljan, 2001). »Tim se lahko razvija le 

ob osebnostnem in strokovnem razvoju njegovih članov, /.../ (Polak, 2007, str. 131). Delo v 

timu, v katerem se razvijajo odnosi in gradijo različne medosebne spretnosti, še posebej vpliva 

na osebnostni vidik profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. V naši raziskavi ga je pri 

sebi  zaznalo in reflektiralo 23 % sodelujočih študentov kvalitativnega dela raziskave. Opazili 

so, da usmerjenost v lastne notranje procese omogoča ozaveščanje procesov timskega dela in 

spremljanje  lastnega napredka:  

»Kajti le delo na sebi nas usmerja k nenehnemu ozaveščanju in reflektiranju 

razsežnosti timskega dela ter posledično k osebnostni in strokovni rasti.« (D. K., 

študijsko leto 2015/2016).  

»Tako je timsko delo prispevalo k njuni rasti in rasti mene, izvajalke, ki je s to 

konkretno izkušnjo obogatila teoretično znanje o timskem delu in na lastni koži uvidela 

pomen le-tega.« (A. M., študijsko leto 2013/2014).  

 »Timsko vajo sem tokrat doživljala drugače, kot sem jo v prvem letniku (poiskala sem 

poročilo, ki sem ga napisala takrat). Spoznala sem, da so se v času študija moje skrbi 
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v zvezi s (timskim) sodelovanjem spremenile in imam zaradi številnih izkušenj 

sodelovanja z različnimi mentorji manj težav pri vzpostavljanju komunikacije in 

sodelovalnega odnosa. V prvem letniku se mi je izvedba vaje zdela naporna predvsem 

zaradi celotnega procesa načrtovanja timskega dela, kar mi zdaj ne predstavlja večjih 

težav in ga dojemam kot nekaj samoumevnega.« (A. F., študijsko leto 2014/2015, IŠ).  

»Želim si, da bi se več strokovnjakov, predvsem pa bodočih strokovnjakov, zavedalo 

tudi tega vidika timskega dela. Da ne bi samo gledali, koliko časa več vzame, koliko 

truda je potrebno vložiti, koliko dela je, koliko usklajevanj, prilagajanj, ampak tudi to 

koliko vse to na koncu prinese otrokom in tudi tebi kot strokovnjaku pri strokovnem in 

kot osebi pri osebnem razvoju ter napredkom. Mislim, da bi potem tako delali z veliko 

večjim veseljem in zadovoljstvom. Kar je pa konec koncev bistveno.« (A. D., študijsko 

leto 2014/2015).  

»Glede na to, da mi sodelovanje s pedagoškimi delavci še vedno predstavlja izziv, pri 

katerem nisem prepričana v svoje sposobnosti, pa sem pri tej vaji opazila, da sem se z 

ovirami za timsko delo bolj spretno soočala in sem vseeno skušala slediti ciljem te 

vaje.« (P. J., študijsko leto 2014/2015, IŠ).  

Učenje in izvajanje timskega dela pozitivno prispeva k ozaveščanju lastnega ravnanja in bolj 

poglobljenemu razmišljanju o sebi in svoji vlogi v timu (Polak, 2006). Po izvedeni vaji in ob 

pisanju refleksij so se študenti bolj poglobili vase, začeli razmišljati o tem, kako jih dojemajo 

sodelavci, kje se lahko še izboljšajo ter doživeli podporo v medsebojnem samorazkrivanju:  

»Preko izvedene vaje pa sem se poleg tega veliko naučila o sebi. Sodelujoči so mi ves 

čas nastavljali ogledalo, v katerem sem lahko opazovala svoje reagiranje, 

komunikacijo, spretnosti itn.« (K. L., študijsko leto 2014/2015). 

»Želim si, da bi bila evalvacija daljša, saj mi zelo veliko pomeni povratna informacija 

in konstruktivna kritika še posebej od nekoga, ki je že dalj časa v praksi. Kritiko 

jemljem kot možnost napredka in izboljšanja mojega dela.« (B. B., študijsko leto 

2014/2015).  

Včasih je težko sprejeti dobronamerno kritiko, vendar sem na podlagi izkušnje 

ugotovila, da s tem osebnostno in strokovno rastemo in se razvijamo.« (P. K., študijsko 

leto 2015/2016, IŠ).  

»Če se ji zatakne, takoj vskočim z ustrezno besedo, ker sem se spomnila, da smo pred 

Miklavžem, se nisem mogla zadržati in sem ji skočila v besedo... Na tem področju imam 

težave, tega sem se bolj začela zavedati pri timskem delu, sicer pa isto počnem v 

zasebnem življenju. Sedaj se tega zavedam, zato se večkrat poskušam zadržati, 

opomnim se, da moram ljudem pustiti čas za razmislek.« (U. K., študijsko leto 

2013/2014). 

»Ker smo delale na področju razvijanja socialnih veščin, o katerem nimam tako veliko 

znanja, me je bilo zaradi neizkušenosti strah. Strah pa je bilo tudi M., ki je to prva 
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priznala in pri meni povzročila ogromno olajšanje. Tako sem bojazen na glas priznala 

tudi sama.« (E. S., študijsko leto 2014/2015).  

 »Menim, da je bila glavna prednost timskega poučevanja osebnostna rast vseh 

vpletenih, saj smo morali vseskozi sodelovati, se dogovarjati in prilagajati drug 

drugemu.« (K. K., študijsko leto 2013/2014, IŠ). 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev se prepleta s timskim delom, saj so le osebnostno in 

strokovno zreli posamezniki lahko enakovredni člani tima, ki prispevajo k doseganju skupnih 

ciljev (Polak, 2007). Konkretna izkušnja timskega dela je v raziskavi sodelujočim študentom 

omogočila, da so se razvijali tudi osebnostno in raziskovali svoje notranje vzgibe, strahove ter 

šibka področja.  

 

POVEZOVANJE KONKRETNE IZKUŠNJE S TIMSKIM DELOM  IN  TEORETIČNIMI 

SPOZNANJI IZ STROKOVNE LITERATURE 

Pri vsaki novi izkušnji, pri kateri se počutimo še negotovi, je dobro, da svoje doživljanje le-te 

podkrepimo s teoretičnimi spoznanji iz strokovne literature.  Študij strokovne literature in 

aktivna udeležba na različnih seminarjih in predavanjih pomembno prispeva k boljšemu 

poznavanju psihološko-pedagoških in didaktičnih značilnosti timskega dela (Polak, 2004 a). 

Teoretični okvir s področja neke teme nam da osnovno predstavo o tem, kakšen bo približen 

potek neke dejavnosti, kar daje posamezniku občutek varnosti. Nova spoznanja o timskem delu 

tako omogočajo boljše razumevanje samega sebe in drugih ter spodbujajo kritično mišljenje in 

osmišljanje stvarnosti v timu (Polak, 2007).  

Študenti v naši raziskavi poročajo, da jim je izkušnja timskega dela omogočila preverjanje 

določenih strokovnih standardov, ki so jih spoznali na fakulteti in ob branju srtrokovne 

literature. 14 % študentov, sodelujočih v kvalitativnem delu raziskave je v svojih pisnih 

refleksijah navajalo spoznanja v tej smeri:  

 »Doma sem premišljevala, da je timsko poučevanje zelo dober način dela, če so 

strokovni delavci, s katerimi sodeluješ v timu, pripravljeni sodelovati. Veliko je 

odvisno tudi od samega poimenovanja timskega dela in timskega poučevanja, saj ni 

nujno, da se naše predstave skladajo. Zato se mi zdi tako pomembno, da imamo v 

okviru našega izobraževanja na fakulteti možnost srečati se s predmeti, ki se 

navezujejo na timsko delo.« (T. N., študijsko leto 2014/2015).  

»Pri timskem načrtovanju in evalvaciji pa so se moja pričakovanja bolje ujemala z 

realnostjo, zato mislim, da se lahko s treningi dobro pripravimo na dogajanje v timu, 

na dogajanje v razredu pa nas lahko pripravijo samo izkušnje.« (B. B., študijsko leto 

2014/2015).  
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Med drugim so s pomočjo izkušnje timskega dela tudi na novo osmislili pomen profesionalne 

refleksije: 

»Dobro mi je bilo, da sem lahko teorijo nenehno preverjala s prakso, da sem lahko 

svoja dejanja sproti reflektirala in tudi spreminjala.« (I. H., študijsko leto 2013/2014).  

Ugotavljajo, da je refleksija dober pripomoček za vpogled v lasten napredek in da slednjega 

tudi sproža. Hkrati omogoča primerjanje lastnih opažanj in doživetij z ugotovitvami iz 

literature. Tudi A. Polak (2007) poudarja, da so različne psihološko-pedagoške razsežnosti 

timskega dela lahko za posameznika dobro izhodišče za osebno in timsko refleksijo.  

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                      Iva Željko, magistrsko delo 

 

73 
 

5 SKLEPI  
 

Timsko delo pedagoških delavcev vse bolj postaja vsakodnevna delovna praksa. Je pa tudi 

pomembna profesionalna kompetenca, zato številni strokovnjaki timsko delo vrednotijo kot 

pomemben dejavnik profesionalnega razvoja (prihodnjih) pedagoških delavcev. Splošni cilj 

raziskave v okviru tega magistrskega dela je bil ugotoviti, kako študenti zaznavajo, da je 

konkretna izkušnja s timskim delom v okviru študijskih obveznosti,  vplivala na profesionalni 

razvoj študentov različnih smeri Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

Prihodnji pedagoški delavci svoje spretnosti timskega dela v dodiplomskih in podiplomskih 

študijskih programih šele razvijajo. Vsaka izkušnja lahko prispeva  k njihovemu razvoju - tako 

na profesionalnem kot tudi na osebnostnem področju. Z evalvacijskim vprašalnikom smo 

raziskovali, katere spretnosti timskega dela so s pomočjo konkretne izkušnje študenti različnih 

smeri na Pedagoški fakulteti najbolj razvijali oz. kje so pri sebi v spretnostih timskega dela 

zaznali največji napredek. Zanimalo nas je tudi, kakšna je latentna struktura spretnosti timskega 

dela glede na obstoječi vzorec raziskave. Za namen tega magistrskega dela smo si postavili 7 

raziskovalnih vprašanj in znotraj njih še dve statistični hipotezi. Na podlagi kvalitativnega dela 

raziskave, tj. analize vsebine pisnih refleksij študentov, smo se poglobili v njihova razmišljanja 

in samoevalvacijo izkušnje s timskim delom. V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve v 

povezavi z raziskovalnimi vprašanji in druga dognanja, do katerih smo na osnovi rezultatov 

raziskave prišli.    

Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se je nanašalo na latentno strukturo evalvacijskega 

vprašalnika spretnosti timskega dela. Na osnovi izvedene faktorske analize smo izločili tri večje 

skupine trditev vprašalnika, ki so se nanašale na fleksibilnost v timu, komunikacijo med 

timskimi sodelavci ter reflektiranje in učenje o timskem delu. Dobljene faktorje smo 

poimenovali Aktivnost in fleksibilnost posameznika v timu, Konstruktivna komunikacija v timu 

in učenje iz napak ter Reflektiranje timskega dogajanja in učenje o timskem delu. 

Drugo raziskovalno vprašanje (RV2) se je nanašalo na samozaznavanje izboljšanja  spretnosti 

timskega dela ob konkretni izkušnji z njim. Študenti so ocenjevali, v kolikšni meri so spretnosti 

timskega dela razvili ob konkretni izkušnji z njim ter v kolikšni meri so bile po njihovem 

mnenju te spretnosti razvite že prej. Največji napredek na področju spretnosti timskega dela so 

študenti pri sebi zaznali v reflektiranju (spremljanju in analiziranju) lastnega doživljanja ter 

odnosov z drugimi člani tima. Tak rezultat je bil pričakovan, saj se spretnosti poglobljenega 

reflektiranja lahko najbolje razvijejo  prav znotraj konkretnih izkušenj, ki jim sledi 

profesionalna refleksija.  

Tretje raziskovalno vprašanje (RV3) se je nanašalo na zaznavanje osebne naklonjenosti 

timskemu delu v različnih fazah procesa, in sicer PRED, MED izkušnjo in PO njej. Ugotovili 

smo, da se je naklonjenost študentov timskemu delu PO izkušnji povečala. Najnižja je bila 

povprečna ocena osebne naklonjenosti timskemu delu PRED izkušnjo. Parne raziskave so 

pokazale, da so razlike v naklonjenosti timskemu delu v različnih fazah procesa statistično 

pomembne (p = 0,00, p < 0,05). Raziskali  smo tudi povezanost med ocenami izboljšanja 
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spretnosti timskega dela in osebno naklonjenostjo do tega v različnih fazah timskega dela in 

dobili majhne ter statistično nepomembne korelacije.  

Prav tako smo raziskali mnenja študentov o dojemanju izkušnje kot pomembne v procesu 

izobraževanja ter za profesionalni razvoj nasploh. Tega smo se dotaknili v četrtem (RV4) in 

petem (RV5) raziskovalnem vprašanju. Velika večina študentov je ocenila, da je bila omenjena 

izkušnja s timskim delom pomembna tako v procesu izobraževanja kot za njihov profesionalni 

razvoj. Omenjene izsledke lahko podkrepimo s teoretičnimi spoznanji o učenju ter sodobnimi 

smernicami učenja in poučevanja, ki poudarjajo aktivno udeležbo učečega v procesu. 

Konkretna, osebno doživeta izkušnja igra ključno vlogo pri pridobivanju novih znanj in 

spretnosti.  

Šesto (RV6) in sedmo (RV7) raziskovalno vprašanje se je nanašalo na morebitne razlike med 

študenti dodiplomskega in podiplomskega študija ter študenti različnih pedagoških smeri. Med 

študenti dodiplomskega in podiplomskega študija smo odkrili manjše razlike v oceni prispevka 

izkušnje s timskim delom k njihovemu profesionalemu razvoju in delno potrdili hipotezo (H1) 

ki smo si jo v okviru raziskovalnega vprašanja postavili. Študenti podiplomskega študija v večji 

meri in statistično pomembno z višjimi ocenami ocenjujejo, da je izkušnja timskega dela 

pomembno prispevala k njihovemu profesionalnemu razvoju. Odkrili smo statistično 

pomembne razlike v samooceni bolj razvitih spretnosti timskega dela pod vplivom izkušnje s 

timskim delom med smerjo specialna in rehabilitacijska pedagogika ter logopedija in 

surdopedagogika. Statistično pomembnih razlik med vsemi ostalimi smermi študija nismo 

odkrili, k čemur je lahko prispevalo dejstvo, da so bili sodelujoči študenti deležni enotnega 

sistema izobraževanja ter da imajo podobno poslanstvo. Hipotezo (H2) v okviru tega 

raziskovalnega vprašanja smo torej lahko le delno potrdili. Zavrnili smo jo v primeru primerjave 

smeri specialna in rehabilitacijska pedagogika ter logopedija in surdopedagogika, med katerima 

so se pojavile statistično pomembne razlike v samooceni bolj razvitih spretnosti timskega dela 

pod vplivom izkušnje s timskim delom. Potrdili pa smo jo lahko pri primerjavah med vsemi 

ostalimi smermi študija, kjer statistično pomembnih razli nismo odkrili.  

*** 

Na področju profesionalnega razvoja (prihodnjih) pedagoških delavcev je zelo pomembna 

aktivnost profesionalna refleksija, ki je hkrati proces in orodje tega razvoja. Posamezniku 

omogoča vpogled v njegovo lastno doživljanje ob izvajanju pedagoških dejavnosti, vsebino za 

komunikacijo s timskimi sodelavci in možnost za profesionalni napredek. V kvalitativnem delu 

raziskave smo se poglobili v pisne refleksije študentov in jih analizirali z metodo analize 

vsebine. Odgovori tega vzorca študentov  potrjujejo teoretična spoznanja o refleksiji, hkrati pa 

so zanje predstavljala orodje in način za samoevalvacijo. Refleksija jim je pomagala odkriti 

nove vidike njihovega pedagoškega dela, komunikacije in sodelovanja z drugimi ter jih vodila 

do novih spoznanj, katerih vsebina  jih je pogosto presenetila. Njihovo presenečenje je dokaz, 

da do novih spoznanj o samem sebi in svoji lastni pedagoški praksi brez poglobljene refleksije 

verjetno ne bi prišli. Ob pisanju refleksij so študenti napredovali in se tudi osebnostno razvijali; 

spoznavali so sami sebe, svoje vzgibe, želje, motive, močna in šibka področja, vire moči, 

možnosti za napredek itd. Izkušnja timskega (so)delovanja je vplivala tudi na njihovo 
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samopodobo, dvignila njihovo samozavest in spremenila videnje samega sebe ter drugih. 

Nenazadnje je v pedagoškem poklicu težko (morda celo nemogoče) zares ločiti osebnostno 

področje od profesionalnega.  

*** 

Izvedena empirična raziskava ima tudi nekatere omejitve. Pri raziskovanju razlik med študenti 

dodiplomskega in podiplomskega študija smo sicer našli manjše absolutne razlike, vendar je 

razlika med njimi v starosti in izkušnjah s timskim delom kljub temu premajhna za raziskovanje 

vpliva izkušenj s timskim delom na profesionalni razvoj. V prihodnjih raziskavah bi lahko 

raziskali razlike na področju spretnosti timskega dela med študenti in pedagoškimi delavci v 

praksi. Omejitve raziskave so tudi v razporeditvi vzorca, saj je bila v našem vzorcu v večji meri 

zastopana smer študija specialna in rehabilitacijska pedagogika, ostale smeri pa v manjši meri.  

Možnosti za nadaljnje raziskovanje na tem področju je veliko. Izhajajo tudi iz omejitve pri 

iskanju razlik, saj bi lahko v prihodnje raziskovali razlike v spretnostih timskega dela med 

študenti in pedagoškimi delavci v praksi ali pa razlike v spretnostih timskega dela glede na 

delovno dobo. Na vzorcu, ki bi vseboval različno stare oseb bi lahko raziskovali tudi prepletanje 

osebnostnega in profesionalnega razvoja, saj lahko starost in temu posledično večja izkušenost 

vpliva na subjektivne teorije o timskem delu, na osebno  naklonjenost do timskega dela in na 

druge dimenzije le-tega. V prihodnje bi se bilo dobro raziskovalno še bolj poglobiti tudi v 

refleksivne zapise (prihodnjih) pedagoških delavcev, saj so ti pomemben vir zanimivih 

spoznanj o timskem delu in profesionalnem razvoju.   

Timsko delo ima poseben pomen zlasti za stroko specialne in rehabilitacijske pedagogike, saj 

je posebnost dela z osebami s posebnimi potrebami prav sodelovanje strokovnjakov z različnih 

področij. Timsko delo različnih strokovnjakov tako omogoča, da otroka s posebnimi potrebami  

kar najbolj celostno in interdisciplinarno timsko obravnavajo, pri čemer izhajajo iz svojih 

splošnih in specifičnih kompetenc. Pedagoški delavci različnih profilov imajo veliko 

raznolikega znanja, spretnosti in močnih področij in ker je nemogoče, da bi en sam strokonjak 

imel sam vsa ta znanja, izkušnje in strokovnost, je  timski pristop pri pedagoškem delu ključen. 

Edino timski pristop lahko zagotavlja viden napredek, tako posameznika kot tima in stroke v 

celoti, hkrati pa je to najboljša pot, da učencem oz. vsem učečim se v procesu izobraževanja in 

kasneje - v vseživljenjskem učenju - ponudimo največ, kar kot družba premoremo. 
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7 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Navodila študentom za izvajanje vaje 

 

Opomba: Navodilo za študente dodiplomskega in podiplomskega študija se je razlikovalo le v 

nagovoru. 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA Univerze v Ljubljani 

Oddelek za temeljni pedagoški študij 

 

OBVEZNA SAMOSTOJNA VAJA V OKVIRU PEDAGOŠKE PSIHOLOGIJE 

 

Naslov vaje:      TIMSKO DELO Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM  

 

Cilji / študijski dosežki vaje:  
 spoznajo osnovne značilnosti timskega dela,  

 se povežejo, se medsebojno spoznajo in sodelujejo z drugimi strokovnimi delavci 

vrtca, šole ali drugih vzgojno-izobraževalnih inštitucij;   

 timsko načrtujejo, izvedejo in evalvirajo neke timsko aktivnost (skupni cilji!), 

 doživijo situacijo sodelovalnega učenja in pozitivne soodvisnosti, 

 timsko in individualno evalvirajo potek timskega dela, analizirajo dogajanje in 

doživljanje v timu,  

 predvidevajo druge možne delovne situacije, kjer je timsko delo (načrtovanje, 

izvajanje in evalviranje) dobrodošlo oz. nujno. 

 

Potek vaje: 
1. Študenti na uvodnem srečanju spoznajo osnovne značilnosti timskega dela, in pogoje za 

učinkovito timsko delo (predavanja, samostojni študij strokovne literature).  

 

2. Študenti se povežejo z zunanjim strokovnjakom po lastni izbiri (npr. z učitelji, 

vzgojitelji, psihologi, pedagogi, SRP pedagogi, logopedi, socialnimi delavci, študenti 

drugih smeri študija in drugimi strokovnimi delavci na različnih področjih javnega ali 

zasebnega delovanja). Zaželena je medsebojna izmenjava študijskih ter praktičnih 

izkušenj o delu z različnimi ciljnimi skupinami, analiza medsebojnih pričakovanj v zvezi 

z vajo ter skupna analiza močnih in šibkih področij strokovnega dela vsakega od članov 

tima.  

 

3. Bistveni del timskega dela je oblikovanje skupnih ciljev, timskega načrta (priprave) in 

izvedbe načrtovane aktivnosti, ki jih lahko oblikujemo in dosežemo le s pozitivno 

soodvisnostjo. Delo z otroki, mladostniki ali odraslimi je lahko zamišljeno poljubno, npr. 

kot projektno delo, delavnice, timsko poučevanje v okviru pouka, predavanj in drugih 

oblik pedagoškega dela, kot timsko izpeljane prireditve, treningi… Iz načrta dela naj bo 

razvidno prepletanje vlog sodelujočih v timu, delitev dela naj temelji na močnih 

področjih članov tima. 
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4. Osebna refleksija, v kateri naj študent analizira dosežene cilje in doganjane v timu v vseh 

treh etapah timskega dela (načrtovanje, izpeljava in evalvacija).    

 
Priporočamo, da načrtovanje poteka po naslednjih korakih:  

 izbira teme ali aktivnosti za delo z otroki, učenci, mladostniki ali odraslimi,  

 oblikovanje glavnih ciljev timsko določene aktivnosti, 

  načrtovanje pedagoških situacij, aktivnosti sodelujočih v timu in učencev ter nalog zanje, z 

upoštevanjem različnosti v pedagoških pristopih različnih strokovnjakov, 

 Izdelava skupnega načrta (priprave, poteka)  v poljubni obliki zapisa, npr. linearni zapis, 

miselni vzorec, plakat idr.)    
 

 

V poročilu o opravljeni vaji naj bodo naslednje vsebine (spete skupaj ali v PVC ovitku): 

1. -  seznam članov (ime in priimek, skupina, smer študija ali inštitucija), ki so tim 

sestavljali, 

2. – načrt dela (priprava) ali opis poteka aktivnosti, ki naj vsebuje naslov 

teme/aktivnosti, glavne cilje ter opis konkretnih aktivnosti s predvidenimi 

pripomočki ali učili, pri čemer naj bo jasno razvidna delitev vlog med sodelujočimi 

člani tima, 

3. - individualne refleksije študenta(-ke) z orisom doživljanja vaje, dogajanja v timu 

(načrtovanja, izvajanje in evalvacije) ter izvedbe, z orisom odziva otrok na izpeljane 

aktivnosti ter lastnim mnenjem o vaji, z vtisi o vzdušju, morebitnih težavah, 

dilemah, ovirah, ki so spremljale opisano timsko delo,   

4. – skupne ugotovitve kot rezultat timske evalvacije,  

5. – predlogi idej o še drugih možnostih uporabe timskega pristopa v praksi. 

   

Navedena vaja je za vse študente obvezna vaja. Poročilo o vaji se lahko nanaša na (v bližnji 

preteklosti že izvedeno timsko delo, npr. na praksi, v okviru prostovoljnega dela), če to ni bilo 

za namene drugih študijskih obveznosti. Predstavitev in evalvacija takega dela naj temelji na 

danih navodilih in usmeritvah. 

Veliko prijetnega druženja in medsebojnega učenja! 
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PRILOGA 2: Evalvacijski vprašalnik na izvedeno vajo timskega dela 

EVALVACIJA VAJE  »TIMSKO DELO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU« 

Pri timskem delu se srečujemo z raznolikim vedenjem in odzivanjem članov tima. Pri vsakem od 

spodaj navedenih opisov vedenja iskreno in čim bolj natančno ocenite, v kolikšni meri ste navedene 

spretnosti ob izvajanju aktivnosti v okviru predmeta Timsko delo in supervizija (zlasti samostojne 

vaje) razvijali oz. izboljšali.  

                                                                                                           enako razvite sem zelo 
 kot prej izboljšal 
            1             2             3              4           5           

1.  Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 
pripombe. 
 

     

2.  Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 
njihove ideje. 
 

     

3.  Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 
skupni dogovor. 
 

     

4.  Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 
mnenje. 
 

     

5.  Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 
dosledno uresničujem. 
 

     

6.  Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 
drugimi člani v timu. 

     

7.  Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 
prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

     

8.  Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 
uveljavitev svojih idej. 

     

9.  V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 
nezadovoljstvo. 
 

     

10.  Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 
probleme, ki bi bile primerne za vse. 

     

11.  Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge,  
mnenja in ideje. 

     

12.  Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 
predstavljajo vir novih spoznanj. 

     

13.  Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 
idej in/ali zadolžitev. 

     

14.  Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 
vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

     

15.  Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 
preostalih članov tima. 

     

16.  Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji  
s področja timskega dela. 
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17.  Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 
delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

     

18.  V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 
potrebi prilagajam drugim. 

     

19.  Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 
uveljavljanju njihovih idej. 

     

20.  Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 
nasprotujočih si – mnenj.  

     

21. Smer študija: ______ 

22. Letnik študija: ______ 

23. Starost: _______let ( zaokrožite) 

24. Spol (obkrožite):  M  Ž 

 

25. Svojo osebno naklonjenost (motiviranost) za timsko delo bi ocenil/a (obkrožite): 

                                            Nisem bil/a                    popolnoma  
naklonjena/a                sem bil/a naklonjen/a 

PRED IZKUŠNJO  1  2  3  4  5 
MED IZKUŠNJO   1  2  3  4  5 
PO IZKUŠNJI  1  2  3  4  5 

 
26. Izkušnjo s timskim delom (timskim izvajanjem) ocenjujem kot (obkrožite): 

a) nepotrebno v procesu izobraževanja 
b) potrebno v procesu izobraževanja 
c) nujno potrebno v procesu izobraževanja 

 
 

27. Ocenite, v kolikšni meri je omenjena vaja prispevala k vašemu profesionalnemu razvoju: 
a) ni prispevala 
b) je delno prispevala 
c) je pomembno prispevala 
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PRILOGA 3: Naklonjenost timskemu delu v različnih fazah soočanja s 

konkretno izkušnjo s timskim delom (pred, med izkušnjo in po njej) 

 

Faze soočanja z 

izkušnjo 
N Min Max M SD 

Naklonjenost TD 

PRED izkušnjo 
278 1 5 3,29 1,085 

Naklonjenost TD 

MED izkušnjo 
278 1 5 4,22 0,836 

Naklonjenost TD 

PO izkušnji 
277 1 5 4,47 0,725 
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PRILOGA 4: Zaznavanje pomena konkretne izkušnje za profesionalni 

razvoj študentov 

 

Kategorija Frekvenca Odstotek (%) 

 Ni prispevala 6 2,2 

 Je delno prispevala 117 42,9 

 Je pomembno prispevala 150 54,9 

 Skupaj 273 100,0 
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PRILOGA 5: Frekvenčna porazdelitev pojavljanja določenih področij 

timskega dela kot indikatorjev profesionalnega razvoja, prepoznanih v 

pisnih refleksijah študentov 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIJA  f f % 

POZITIVNA SOODVISNOST 89 67 

MEDOSEBNE, KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI 84 64 

POMEMBNOST IZKUŠNJE 72 55 

DELITEV VLOG 66 50 

ZAZNAVANJE PREDNOSTI TIMSKEGA DELA 54 41 

ANALIZA MOČNIH IN ŠIBKIH PODROČIJ 39 30 

NARAVNANOST DO TIMSKEGA DELA 35 27 

VPLIV NA OSEBNOSTNI RAZVOJ 31 23 

POVEZOVANJE IZKUŠNJE S TEOR. SPOZNANJI  19 14 


