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IZVLEČEK 

Z vlogo mentorja in mentoriranca se v poklicnem delovanju sreča vsak posameznik. Znajdemo 

se lahko v obeh vlogah, zlasti v neformalnih oblikah. Vzgojitelji se pri opravljanju svojega 

poklica seznanijo z obema, in sicer na začetku svoje profesionalne poti, ko se učijo od 

izkušenejšega vzgojitelja mentorja, in kasneje, ko kot mentorji svoje izkušnje in pridobljena 

znanja posredujejo drugim, bodisi študentom bodisi vzgojiteljem začetnikom.  

Mentorji imajo v procesu profesionalnega razvoja vzgojiteljev pomembno vlogo, tako pri 

začetnem izobraževanju v procesu pedagoške prakse kot v obdobju vstopa vzgojiteljev v poklic. 

Za kakovostno in odgovorno opravljanje te vloge je pomembno, da skrbijo za lasten 

profesionalni razvoj in razvoj kompetenc, ki pripomorejo k njihovemu delovanju v vlogi 

mentorja. Na začetku je najpomembnejši razvoj kompetenc, ki jim omogočijo delovanje v novi 

vlogi, kasneje pa skrb za profesionalni razvoj, ki je tesno povezan z vnašanjem sprememb 

oziroma novosti v delo in z napredovanjem.  

V teoretičnem delu sta opredeljena pojma mentor in mentoriranje, opisane so vloge in naloge 

mentorjev ter lastnosti dobrega mentorja. Analiziran je odnos med mentorjem in 

mentorirancem, navedene potrebne kompetence mentorja ter orisana vloga ravnatelja v procesu 

spodbujanja profesionalnega razvoja vzgojitelja. Poseben poudarek je namenjen 

vzgojiteljevemu profesionalnemu razvoju v procesu mentoriranja. Opisani so nekateri modeli 

profesionalnega razvoja in izpostavljeni dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj.  

V empiričnem delu so polstrukturirani intervjuji s petimi vzgojitelji mentorji, ki imajo več kot 

20 let delovne dobe, so eksperti na svojem področju in so opravili številna mentorstva. V 

raziskavi smo želeli ugotoviti potek profesionalnega razvoja vzgojitelja mentorja in faze, skozi 

katere preide v poklicni karieri mentorja. Posebna pozornost je namenjena dejavnikom, ki 

vplivajo na profesionalno rast vzgojiteljev mentorjev. 

 

KLJUČNE BESEDE: profesionalni razvoj, vzgojitelj mentor, mentoriranje, kompetence 

mentorja 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Each individual plays a role of a mentor and a mentee during his or her professional activity. 

We can find ourselves in both roles, especially informally. Preschool teachers get acquainted 

with both roles during their career, at the beginning of their professional path, learning from a 

more experienced mentor teacher, and later, when as mentors they transmit their experience 

and acquired knowledge to others, both to students and beginner preschool teachers. In the 

process of professional development of preschool teachers mentors have an important role in 

the initial education during pedagogical practice, as well as in the period when preschool 

teachers start their career. To perform this role in a qualitative and responsible way, it is 

important that they provide for their own professional development and the development of 

competencies contributing to their performance in the role of mentors. At the beginning the 

most important thing is to develop competencies that enable them to act in a new role; later on 

they have to ensure their professional development, which is closely related to the introduction 

of changes or novelties into their work, and to promotion.  

In the theoretical part the notions of mentor and mentoring will be defined and the roles and 

tasks of mentors and the characteristics of a good mentor described. We shall highlight the 

relationship between mentor and mentee, set out the necessary competencies of mentors and 

explain the role of the head teacher in encouraging the professional development of preschool 

teachers. A particular emphasis will be given to the professional development of preschool 

teachers in the process of mentoring. Some models of professional development will be 

described and factors with an influence on professional development highlighted.  

In the empirical part semi-structured interviews will be carried out with five mentor preschool 

teachers with more than 20 years of service, who are experts in their field and have been mentors 

to numerous people. In the survey we wish to find out how the professional development of 

mentor preschool teachers progresses and which are the stages they go through during their 

career as mentors. A special focus will be on factors influencing the professional growth of 

mentor preschool teachers.  

 

KEY WORDS: professional development, mentor preschool teacher, mentoring, competencies 

of mentors 
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UVOD 

S pojmoma mentor in mentoriranec se srečujemo vse življenje. Ti dve vlogi se v naših življenjih 

stalno prepletata. V določenih situacijah smo postavljeni v vlogo mentoriranca in nas drugi 

vodijo, usmerjajo, pomagajo ipd., v nekaterih življenjskih situacijah pa smo v vlogi mentorja 

drugim ljudem in je naša naloga, da mi pomagamo drugim, jih usmerjamo in vodimo.  

Pri pedagoškem izobraževanju se naša vloga mentoriranca začne že v srednji šoli, kjer nam 

drugi pomagajo, da pridobivamo znanja in izkušnje v pedagoškem poklicu, ki ga želimo 

pridobiti. Intenzivneje pa se izvaja na pedagoški praksi, kjer smo udeleženi v pedagoškem 

procesu, delu in življenju vzgojno-izobraževalne ustanove.  

Mentor ima pomembno vlogo pri osebni in strokovni rasti mentoriranca, saj mu s svojim 

zgledom, veseljem do poklica in kakovostnim opravljanjem svojega dela pokaže, da se je 

odločil za pravi poklic, in ga s tem spodbudi, da se tudi sam lažje vklopi v proces pridobivanja 

novega znanja, ob tem pa še hitreje pridobiva potrebno znanje za življenje in delo v poklicu, za 

katerega se je odločil. Mentoriranec se izobražuje in opazi tudi prikrite plati dela vzgojitelja.  

Mentoriranec prihaja na pedagoško prakso z velikimi pričakovanji, ki se nemalokrat porušijo 

ob nepravilni izbiri mentorja – neustrezen mentor ni pripravljen na svoje delo in proces ter tudi 

nepripravljen na opravljanje mentorske vloge. Tako se lahko mentorirancu porušijo 

pričakovanja za pridobivanje novih znanj in izkušenj, posledično pa lahko to vpliva tudi na 

njegovo nadaljnje izobraževanje v tej stroki.  

Ravnatelj opravlja pomembno vlogo pri delu in usposabljanju obeh, mentorja in mentoriranca. 

Mentorju pomaga pri pripravi programa, ga usmerja in mu svetuje ob začetkih dela. Poleg tega 

ima pomembno vlogo tudi pri strokovnem usposabljanju mentorja, kar slednjemu zagotavlja, 

da pridobiva nova znanja, vpeljuje novosti v svoje delo in se izboljšuje oziroma napreduje v 

svoji strokovnosti. Sodelovanje med mentorjem in ravnateljem je zato pri strokovnem oziroma 

profesionalnem razvoju vzgojitelja pomembno, ker veliko doprinese k uspešnemu sodelovanju 

mentorja z mentorirancem. 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

TEORETIČNI DEL 

 

1 Opredelitev pojma mentor oziroma mentoriranje 

Beseda mentor izhaja iz grške legende, bolj znano iz Homerjevega epa Odiseja, kjer je beseda 

mentor opredeljena kot prijatelj, vodnik in svetovalec Telemaha, Odisejevega sina. Mentorja 

povezujejo z izkušenjskim učenjem, izzivi in podporo, ki jih je le-ta nalagal Telemahu (Govekar 

Okoliš in Kranjčec, 2016). Avtorici se v nadaljevanju opreta tudi na Platona, ki je v svojih delih 

omenjal učitelja Sokrata, svojega vodjo in mentorja. S poučevanjem je želel doseči, da učenci 

spoznajo samega sebe, kar je dosegel z dialogom, sistemom spraševanja, vključevanjem 

učencev v razgovor in kritičnim razmišljanjem.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2015) je pojem mentor opredeljen kot »kdor z nasveti, 

pojasnili usmerja, vodi neizkušenega, mladega človeka«. Tudi S. Zupan-Kršče, Petek, Sikirica 

in Kopač (1989) so v enem prvih slovenskih zapisov o mentorstvu pojasnili, da pomeni mentor 

izkušenega, zaupnega svetovalca in vodnika. Torej je mentor oseba, ki je iskren prijatelj in s 

svojimi bogatimi izkušnjami ter osebno zrelostjo daje napotke in usposablja mlado osebo za 

življenje v družbi. Tudi M. Govekar Okoliš in R. Kranjčec (2016) sta ob navajanju avtorjev 

ugotovili, da mentorje opisujejo in razumejo kot vodnike, spodbujevalce in osebe, ki imajo 

dovolj izkušenj za spodbujanje mentoriranca k stalnemu izpopolnjevanju znanja. D. Findeisen 

(2012) mentorstvo v današnjih časih vidi v drugačni luči, saj mentoriranje poteka v vse večjem 

številu kontekstov. Posledično se veča tudi število funkcij, ki jih pri tem opravlja in jih je 

»nedvomno veliko: poučevanje, učenje, svetovanje, vodenje, spremljanje, usmerjanje, 

podpiranje, spodbujanje, izpostavljanje, opogumljanje, motiviranje, prijateljevanje, 

navduševanje ipd.« S podobnimi temeljnimi značilnostmi je mentorstvo opisala tudi C. Bizjak 

(2004, str. 32–33). 

T. Vonta (2007a) vidi pojem mentorstva širše, kajti ne smemo ga omejevati zgolj na proces, ki 

poteka med praktikom in mentorirancem ali izkušenim praktikom in praktikom začetnikom, saj 

nosi širši pomen medsebojne pomoči med vsemi, ki so vključeni v določen proces uresničevanja 

zagotavljanja kakovosti in profesionalnega razvoja. D. Findeisen (2012, str. 32) pa mentorskega 

odnosa ne pojmuje kot linearni prenos znanja in spretnosti, ampak kot »komunikacijo, 

recipročnost v učenju, skupno konstruiranje novega znanja/kompetenc in za mentorski odnos«, 

ki je v bistvu »sistem učenja in odnosov«.  

M. Rok (2010) pravi, da je cilj mentoriranja uvajanje mentoriranca v okolje organizacije 

oziroma ustanove, kjer spozna sodelavce, pravila, ki veljajo v organizaciji, se seznani s kulturo 

organizacije in čim hitreje spozna delovne postopke, ki jih zajema delo na tem delovnem mestu. 

S tem se strinja tudi D. Findeisen (2012, str. 39), saj mentorsko razmerje mentorirancu omogoča 

»graditev novih vezi, novih stikov in interakcij v družbenem sistemu«. Posledično se iz teh 

razmerij ustvarjajo učeče skupnosti. Mentor s svojim delovanjem mentorirancu prikazuje zgled, 
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je vodnik, učitelj, vodja, svetovalec ipd., tako vidi mentorstvo kot pomoč mentorirancu pri prvih 

začetnih korakih, saj mu je neke vrste podpora na njegovi poti pridobivanja novih znanj in 

izkušenj. V nadaljevanju avtorica izpostavi, da lahko samo mentorstvo olajša stres, ki ga 

mentoriranec doživlja ob uvajanju v delo. 

S. Hočevar Ciuha (2012) odnos med mentorjem in mentorirancem izpostavi kot diadni odnos, 

v katerem se gradi odnos zaupanja med njima, ta je lahko prednost ali težava, ki privede do 

manipulacij in celo zlorab. V nadaljevanju izpostavi, da je mentoriranje izraz umetnosti, ki od 

osebe zahteva osebnostno zrelost, prilagodljivost in daje mentorirancu občutek osebne 

vrednosti in stalno vizijo cilja ter med procesom dela in učenja uravnoteži učinkovanje 

dejavnikov, ki bi lahko na doseganje cilja vplivali negativno. Cilje lahko ohranimo med samim 

potekom in s tem omogočimo vpogled ter možnost za refleksijo mentoriranca, mentorja ali pa 

odnosa med njima. 

Mentoriranje je proces zelo pogoste oblike učenja v poklicnem usposabljanju (Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin, 2007). Gre za edinstven odnos med dvema posameznikoma 

in proces vzajemnega vplivanja med mentorjem in mentorirancem. Mentorji izpostavljajo, da 

je mentorstvo organizirano in skrbno načrtovano. Zajema profesionalen, zaupen in spoštljiv 

odnos, kjer mentor kot izkušen in vešč posameznik prenaša svoje znanje, kompetence, izkušnje, 

veščine, prepričanja in vrednote (Govekar Okoliš, Kranjčec in Gruden, 2010). S tem se strinjajo 

tudi M. Valenčič Zuljan idr. (2007), ki pravijo, da je temeljna postavka učinkovitega 

mentoriranja v usposobljenosti mentorja za opravljanje mentoriranja, kar pomeni, da 

kakovostno mentoriranje ni omejeno le na dobro poučevanje, ampak zajema tudi specifično 

usposobljenost za opravljanje vloge.  

Zaključimo lahko z zapisom M. Govekar Okoliš in R. Kranjčec (2016), ki ga podpirajo mnogi 

avtorji, da je na svetu toliko oblik mentorstva, kolikor je mentorjev. Vsak mentor svoje delo 

opravlja drugače, kakor mentorstvo razume in pojmuje sam, in se tako razlikuje od drugih. M. 

Rok (2010) dodaja, da ima vsaka uspešna oseba za seboj mentorja, ki ji je pomagal pri 

strokovnem razvoju. Veliko oblik mentorstev je nezavednih oziroma neformalnih, kjer se niti 

mentor niti mentoriranec ne zavedata, da sta v tem odnosu. 

 

1.1 Kdo je mentor 

Mentor ima širok pomen in se kot pojem uporablja v različnih strokah. V tem poglavju se bomo 

osredotočili predvsem na pojmovanja, ki jih zasledimo na pedagoškem področju. C. Bizjak 

(2004) meni, da je mentor ključna oseba v procesu mentorstva.  

Parsloe in Leedham (2009, v Rutar Ilc, Tacer in Žarkovič Adlešič, 2014) sta zapisala, da se v 

današnjih časih s pojmom mentor označi osebo, ki je modra, dobra svetovalka, je vzor in ima 

lahko velik pomen v zgodnjem obdobju profesionalne poti novega mentoriranca. M. Rok (2010) 
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nadaljuje, da je mentor oseba, ki je starejša ali bolj izkušena in mlajšega uvaja v novo delo ter 

mu pomaga pri komunikaciji in vzpostavljanju stikov s sodelavci. Z. Rutar Ilc idr. (2014) 

mentorja opisujejo kot osebo, ki stoji ob mentorirancu, skupaj delata z ramo ob rami, od njega 

pridobiva navodila, nasvete in se uči ob izkušnjah. Nalogo opravljata skupaj, saj mentor vodi z 

zgledom. V določenih primerih se lahko zgodi tudi, da je mentor postavljen pred nas, kajti 

določene situacije je že izkusil in ima že pridobljeno znanje za spoprijemanje z njimi. 

E. Pietras, Cepin in Ionita (2011) vidijo glavno nalogo mentorja v procesu mentoriranja kot 

pomoč mentorirancem pri izboljševanju njihovih kompetenc. To pomeni, da je pomembno 

proces mentoriranja prilagajati mentorirancu. Svoje znanje mentor posreduje tako, da jim je 

razumljivo. Predajanje mentorjevega znanja in izkušenj poteka na način, ki od mentoriranca ne 

zahteva togega ponavljanja mentorjevega dela, ampak mu omogoča in ga spodbuja k 

nadaljnjemu (reflektivnemu) učenju. S tem je metoda pomoči osredotočena na proces učenja, 

saj se človek največ nauči, kadar samostojno deluje in reflektirano preizkuša. Lipton in 

Wellman (2001, v Valenčič Zuljan idr., 2007) menita, da k spodbujanju mentorirančeve 

refleksije pomembno prispevajo formalni, strukturirani pogovori. Vzorec refleksijskega 

pogovora na eni strani omogoča pridobivanje osebnih uvidov mentoriranca, na drugi strani pa 

lahko mentoriranec in mentor pridobita nove izkušnje v procesu mentoriranja. Refleksivno 

razmišljanje mora biti ozaveščeno in načrtno vodeno. 

Maldrez in Bodoczky (1999, v Rok, 2010) mentorja opisujeta kot:  

 vzornika oz. model, 

 akulturatorja, ki mentoriranca uvaja v določeno kulturo, 

 pokrovitelja, ki mentorirancu predstavlja nove »prave« ljudi, 

 svetovalca, ki nudi oporo mentorirancu, in 

 izobraževalca. 

M. Juriševič (2002) je zapisala, da so učitelji praktiki – mentorji študentom tisti udeleženci v 

procesu praktičnega usposabljanja, ki s svojo vlogo najbolj neposredno vplivajo na razvoj 

prihodnjih učiteljev oziroma vzgojiteljev.  

 

2 Vloge in naloge mentorja 

Mentor v procesu mentoriranja nosi več enakovredno pomembnih vlog. Vloge so medsebojno 

odvisne in se pri njegovem delu prepletajo. Tako M. Govekar Okoliš idr. (2010) izpostavijo, da 

mentorji v raziskavah poudarjajo predvsem strokovne in osebnostne kvalitete, ki jih ima dober 

mentor. Potrebuje strokovna znanja in spretnosti, razumevanje potreb odraslih pri učenju in 

obvladovanje vodenja odrasle osebe v procesu učenja. Vzdržuje profesionalni razvoj z 

mentorirancem in sodelavci, imeti mora sposobnosti poučevanja in dela v tandemu oziroma 

paru. Pomembna pa je tudi sposobnost zaznati in opredeliti problem ter nato načrtovati obliko 
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pomoči mentorirancu. Nenazadnje je pomembna tudi spretnost v medosebnih odnosih. 

Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak (2006, povz. po Evans, 2003) so zapisali, da na 

podlagi opravljene analize učinkovitega mentorstva na več področjih izpostavlja štiri 

mentorjeve vloge. Te so vloga modela, sponzorja, motivatorja in tutorja, ki jih dober mentor 

med seboj spretno prilagaja glede na značilnosti dane situacije in sposobnosti mentoriranca. 

Vsaka vloga posebej pa zahteva od učitelja oziroma vzgojitelja potrebno usposobljenost za 

opravljanje vloge. M. Govekar Okoliš idr. (2010) vlogo mentorja delijo na tri komponente – 

mentor je strokovnjak, vodja in svetovalec. V vseh teh vlogah mora bodisi kot mentor študentu 

ali mentor začetniku upoštevati ustrezne zakonodajne okvire.1  

Mentor strokovnjak 

Mentorji predstavljajo mentorirancem strokovnjake z nekajletnimi delovnimi izkušnjami, kar 

pripomore k hitrejšemu ujemanju med njima. Mentor jim predstavi in poda vpogled v vzgojno-

izobraževalno organizacijo in praktično izkušnjo pri opravljanju dela na izbranem mestu. Tudi 

institucija ima pri tem pozitivno prednost, saj spozna mentoriranca in njegovo delo ter preveri 

skladnost njegovih interesov, znanj in izkušenj ter sposobnosti vključitve v kolektiv (Govekar 

Okoliš idr., 2010). Mentor pa je tisti izkušeni posameznik, ki v odnosu medsebojnega zaupanja 

svoje znanje deli z nekom, ki ima manj izkušenj, in mu tako pomaga na poti profesionalnega 

razvoja (Clutterbuck, 1994, v Govekar Okoliš idr., 2010). 

Poleg tega pa nekateri avtorji ob ključnih razsežnostih in elementih mentorske vloge 

izpostavljajo pomen procesno razvojne naravnanosti. Kar pomeni, da učenje poučevanja 

pojmujejo kot zapleten in razvojno pogojen proces, ki ga usmerjajo mentorirančeve trenutne 

učne potrebe. Te potrebe se skozi potek prakse spreminjajo, kajti mentoriranec o istih problemih 

razmišlja različno tekom svojega profesionalnega razvoja. Tako je prava mentorska vloga 

                                                           
1 Mentor v sklopu svojega dela izpolnjuje naloge, ki mu jih v Sloveniji odreja zakonodaja. Te mora zakonsko 

upoštevati in izpolnjevati , kajti v nasprotnem primeru ga lahko ravnatelj v skladu s pravilnikom zamenja. To lahko 

naredi tudi v primeru, če tako želi mentor ali mentoriranec. Imenovanje in naloge mentorja določa 19. člen 

Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (2018). Mentor opravlja v 

skladu s svojim delom naslednje naloge:  

 pripraviti mora program pripravništva; 

 pri izvajanju nalog mentoriranca, ki mu jih določa pripravništvo, mentor svetuje; 

 sodeluje tudi z ravnateljem vrtca oziroma šole, svetovalno službo, z ustreznimi strokovnimi aktivi in 

ostalimi organi vrtca oziroma šole pri organizaciji in izvedbi nalog programa pripravništva; 

 mentorirancu svetuje pri njegovem načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov in drugih 

oblikah neposrednega vzgojnega in izobraževanega dela, ki pa ga sprotno spremlja in analizira ter mu 

sprotno posreduje informacije; 

 pregleduje in sprotno spremlja mentorirančeve priprave in dnevnik dela glede na potek izvedbe ostalih 

delov programa pripravništva; 

 pripravi poročilo o mentorirančevi usposobljenosti za samostojno delo in pripravi oceno praktičnih 

nastopov oziroma oceno pisne naloge, ki jo uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu mentoriranec v 

skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja; 

 ko se pripravništvo zaključi, v sodelovanju z ravnateljem poroča o spremljanju pripravništva; 

 opravlja pa še druge naloge, ki so povezane s programom pripravništva. 



6 

 

prilagajanje tem razvojnim spremembam (Sampson in Yeomans, 1994; Wyattova idr., 1999, v 

Juriševič, 2000).  

Mentor kot vodja 

Mnogi avtorji navajajo vlogo vodje kot najpomembnejšo mentorjevo vlogo, saj v njej opravlja 

pomembne naloge, ki jih M. Nastran - Ule (2000) razdeli v tri najpomembnejše sklope: 

 psihološke naloge: so velikokrat nezavedne in neizrečene želje mentoriranca, ki pa naj 

bi jih zadovoljevali s pomočjo vodje. Se pravi, da je mentor mentorirancu psihološka 

opora (mu da občutek varnosti, samozaupanja in potrditve), je simbol identifikacije in 

nosilec odgovornosti za delovanje in počutje tandema; 

 socialne naloge: so vezane na organizacijo delovanja in socialno klimo tandema. Mentor 

organizira in koordinira delo in naloge, razdeli tudi funkcije in vloge ter prenaša 

informacije od zunaj, torej je informator; 

 strokovne naloge: mentor koordinira aktivnosti, ki potekajo v sklopu praktičnega 

usposabljanja, je načrtovalec aktivnosti in strokovnjak na svojem področju. 

C. Bizjak (2004, v Valenčič Zuljan idr., 2006) navaja spretnosti in znanja, ki jih mentor 

potrebuje za učinkovito vodenje mentoriranca: 

 usposobljenost vodenja in razumevanja potreb odraslih oseb pri učenju; 

 ustvarjanje in vzdrževanje pozitivnega profesionalnega odnosa z mentorirancem in 

ostalimi sodelavci; 

 poznavanje pomembnih kompetenc učitelja oziroma vzgojitelja;  

 poznavanje dela in poučevanja v tandemu ter pozitiven odnos do te oblike dela; 

 omogočanje enakopravnega sodelovanja mentoriranca pri delu; 

 usposobljenost za opredeljevanje problema ob pogovoru ali z opazovanjem dela; 

 določanje ciljev in načrtovanje strategij pomoči mentorirancu na podlagi opredeljenega 

problema; 

 spretnost opazovanja dela v oddelku; 

 spretnost v medosebnih odnosih: aktivno poslušanje za zbiranje podatkov in opredelitev 

problema, empatično odzivanje za nudenje pomoči in opore, sprejemanje povratne 

informacije in njeno konstruktivno podajanje, učinkovito obvladovanje konfliktov; 

 cenjenje vrednosti učenja iz izkušenj ob refleksivnem mišljenju kot obliki povezovanja 

teorije in prakse ter spodbujanje refleksivnega mišljenja pri ostalih zaposlenih in 

mentorirancu; 

 spopadanje s stresom in pravilno ravnanje s časom. 

M. Govekar Okoliš idr. (2010) menijo, da imajo mentorji pri vodenju mentorirancev različne 

stile vodenja. Katerega izberejo, je odvisno predvsem od mentoriranca, njegovih zrelostnih in 

osebnostnih lastnosti, od načina delovanja organizacije oziroma klime v njej in mentorjevih 

osebnostnih lastnosti.  
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Mentor svetovalec 

Mentor ima pomembno vlogo, ko se postavi v vlogo svetovalca pri mentoriranju (praktičnem 

usposabljanju ali v obdobju uvajanja v poklic). Mentorirancu pojasnjuje situacije, dogodke in 

mu s tem pomaga, da strokovno napreduje in osebno raste, ob tem pa pridobi tudi občutek, ali 

je primeren za opravljanje tovrstnega dela (Govekar Okoliš idr., 2010). Po A. Kristančič (1995) 

svetovalec prvi začne z interaktivnim procesom, olajšuje in vzdržuje odnos z mentorirancem. 

Sporazumevanje med njima mora biti spontano s čustveno toplino, kar omogoči mentorirancu 

občutek sprejetosti in spoštovanja. Pomembno je sproščeno ozračje in svobodno izražanje, kar 

omogoča ustvarjalne in vzajemno spoštljive odnose, poleg tega pa tudi mentorirančevo 

sprejemanje samega sebe, njegovo rast, nove možnosti in spretnosti znajti se v poklicnih 

situacijah. Pri tem mora mentor v vlogi svetovalca paziti, da ni kritizerski. Svetovalec mora biti 

torej zrela oseba, ki ima sposobnosti in veščine poslušanja ter sprejemanja drugega človeka v 

celoti (prav tam).  

C. Bizjak (2004) našteva načine, kako mentor lahko pomaga in svetuje mentorirancu: 

 mentorirancu pomaga razumeti samega sebe, 

 kadar ima mentoriranec problem, ga posluša, 

 identificira doživljanje in razumevanje problema mentoriranca, 

 negativne namene in vedenja mentoriranca kontrolira učinkovito in sprotno, 

 kadar potrebuje informacije, mu jih posreduje, 

 mentoriranca vodi in usmerja z dajanjem dovoljenj, 

 mentoriranca spodbuja, da išče več različnih možnosti.  

 

2.1 Lastnosti dobrega mentorja 

Mentor pri svojem delu z mentorirancem razvija tudi določene poklicne lastnosti in 

profesionalno raste v vlogi mentorja. 

 M. Rok (2010) je zapisala, da vloge mentorja ne more izpeljati vsakdo, saj je mentorstvo veliko 

več kot samo prenos svojih znanj in spretnosti. Imeti mora visoko raven znanja, raznih 

spretnosti, znati izbirati prave metode dela v določeni situaciji in v njih delovati. Reševati mora 

probleme, ki jih prinaša delo, in sprotno analizirati svoje izkušnje ter jih podkrepiti s teorijo. 

Obenem pa tudi mentor pri delu z mentorirancem izboljšuje in razvija lastno praktično delo. M. 

Govekar Okoliš idr. (2010) izpostavljajo dve vrsti kvalitet dobrega mentorja, to sta strokovna 

in osebnostna. Mentor potrebuje strokovna znanja in spretnosti, obenem pa mora razumeti tudi 

potrebe drugih odraslih oseb pri učenju in jih uspešno voditi v procesu učenja. Po njihovem 

mora mentor vseskozi voditi profesionalni odnos z mentorirancem in drugimi sodelavci, znati 

poučevati in delovati v tandemu, imeti sposobnost zaznavanja in opredeljevanja problema ter 
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začrtana postopka pomoči mentorirancu. Nenazadnje pa mora imeti tudi spretnosti delovanja v 

medosebnih odnosih. E. Pietras idr. (2011) so vse te lastnosti razdelili v tri sklope: 

 opazovanje, ki zajema spremljanje dela mentoriranca, zapisovanje njegovih trenutnih 

znanj, zmožnosti in vedenj, podajanje povratne informacije mentorirancu ter ustrezno 

in pravočasno mnenje o njegovem delu. Poleg naštetega pripomore k mentorjevi 

ocenitvi, koliko pomoči potrebuje mentoriranec pri delu in kaj mu lahko še ponudi kot 

mentor; 

 izogibanje prehitrim sodbam; 

 pozorno poslušanje, kar pomeni, da mentor spremlja dogajanje in skuša zaznati signale, 

kdaj je njegova pomoč potrebna, saj velikokrat ti signali niso neposredni in nazorni. 

Mentoriranci si včasih težko priznajo, da imajo težave pri spopadanju z zastavljenimi 

nalogami, in težko odprto govorijo o težavah, ki jih izkušajo pri delu. To zadeva tudi 

mentorja oziroma njegovo spretnost pri dodeljevanju nalog mentorirancu, ki niso 

prezahtevne. Ob tem mora biti pri pogovoru senzibilen in previden do občutkov, ki jih 

doživlja mentoriranec.  

S. Hočevar Ciuha (2012) dodaja še novosti sodobne kulture, ki zahteva od posameznika, tako 

mentorja kot mentoriranca, da je »prilagodljiv hitrim spremembam, da je inovativen/kreativen 

(refleksivna praksa), da je fleksibilen v svojem učenju in da hitro prilagaja svoje znanje glede 

na potrebe situacij ter da je zmožen delovati v skupinah (timsko delo, sodelovalno učenje, 

akcijsko raziskovanje). Ob vseh teh zahtevah po prilagodljivosti, hitrosti in prožnosti mora 

ohranjati psihično blagostanje in rezilientnost (odpornost proti stresu).« 

V raziskavi so M. Valenčič Zuljan idr. (2006) ugotovili, da so mentorji kritični do svoje lastne 

usposobljenosti za delo z mentoriranci, ob tem pa menijo, da ne potrebujejo dodatnega 

usposabljanja in znanja za to delo. Po njihovem mentorji niso pripravljeni za dodatno 

izobraževanje, čeprav čutijo potrebo po dodatnih znanjih s tega področja. Situacijo razlagajo 

kot paradoksno in kot eno izmed možnih interpretacij navajajo sledečo razlago. Mentor ima 

pravico do enega izobraževanja letno. Če to izobraževanje nameni mentorstvu, mu ne preostane 

možnost za izobraževanje z drugih področij. Posledično se raje odločajo za udeležbo na 

seminarjih s področij, ki jim koristijo pri vsakdanjem delu v oddelku. Izobraževanja za 

področja, ki jih opravljajo enkrat letno ali manj, pa puščajo za seboj pomanjkanje znanja. 

 

2.2 Mentorstvo kot pomembna poklicna naloga vzgojitelja 

V svojem profesionalnem razvoju preide učitelj oziroma vzgojitelj različne faze razvoja in 

napredovanja, od začetnika, naprednega začetnika, učinkovitega vzgojitelja oziroma učitelja do 

zelo učinkovitega vzgojitelja oziroma učitelja in do eksperta na svojem področju (Berliner, 

2005, v Vonta, 2007b). Vsaka faza ima svoje značilnosti. Bolj kot se učitelj nahaja na začetku 
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svoje poti oziroma na nižji stopnji, toliko bolj pri svojem profesionalnem razvoju in napredku 

potrebuje mentorja, njegovo pomoč, vodenje in usmerjanje (Vonta, 2007b). 

R. Kranjčec (2005, povz. po Yukl, 2002) poudarja, da v mentorskem odnosu pridobijo tudi 

mentorji in ne samo mentoriranci. Mentorstvo omogoči, da se pri mentorju poveča zadovoljstvo 

z delom in mu omogoča razvoj lastnih funkcijskih spretnosti. M. Govekar Okoliš idr. (2010) 

razširijo pridobivanje številnih pozitivnih koristi za vse udeležene v procesu: za organizacijo 

oziroma zavod, mentorja in tudi mentoriranca. Veliko mentorjev v svojih refleksijah omenja 

pozitivne vplive vloge mentorja, saj ta prinaša nove poglede, ideje, perspektive ipd. Poleg tega 

dobi tudi povratno informacijo, kako opravlja svoje delo. Prinaša pa tudi veliko novosti za 

zavod: medgeneracijski stik z mlajšimi generacijami, osvežitev medosebnih odnosov v 

kolektivih, izboljšanje odnosov med zavodom in fakulteto, poveča se izbira bodočega kadra za 

zaposlitev (Govekar Okoliš idr., 2010). V nadaljevanju povzamejo pridobitve mentorja: 

 osebno zadovoljstvo, 

 boljša vzpostavitev socialnih stikov, 

 razširitev svojega razumevanja drugih ljudi, 

 pridobitev novih znanj in izkušenj, 

 napredek pri lastnem delu in razvoj lastne kariere, 

 napredovanja in nagrade za svoje delo v organizaciji. 

Pridobitve mentoriranca so naslednje (prav tam):   

 nova znanja in spretnosti, 

 razvoj in raba osnovnih veščin komunikacije, 

 izkušnje in doseg začrtanih ciljev (praktičnega) usposabljanja, 

 profesionalni razvoj, 

 širjenje socialne mreže novih poznanstev. 

Delo in vloga mentorja sta zelo pomembna v procesu praktičnega usposabljanja, se pa tega v 

organizacijah premalo zavedajo. Mentor vedno predstavlja zunanjo »medijsko podobo« zavoda 

in tudi prvi stik za bodoče potencialne sodelavce, v tem primeru mentorirance, z zavodom 

(Govekar Okoliš idr., 2010). Pogosto se v zavodih poraja stereotip o novih, mladih generacijah 

in njihovi nepripravljenosti oziroma slabi motivaciji, nezavzetosti za uspešno izvajanje prakse. 

Stereotip se kaže predvsem v zavodih, ki so notranje neurejeni in tudi sami nepripravljeni na 

dobro sodelovanje in kvalitetno opravljanje praktičnega usposabljanja. Posledično se mlade 

generacije po končanem usposabljanju odločajo za zaposlovanje v drugih zavodih, kjer imajo 

večjo stopnjo zaupanja in jim nudijo izzive za poklicno kariero in osebno rast (prav tam). 

R. Kranjčec (2005, str. 48) izpostavlja psihosocialne funkcije, ki vsebujejo zavzemanje 

mentorja za vlogo modela mentorirancu. Mentor skrbi za »njegovo sprejetje in prilagajanje, 

odkrito diskutiranje o njegovih skrbeh in bojaznih ter prijateljski odnos z njim.« Ta podpora je 

usmerjena predvsem v medosebne vidike v odnosu, ki mentorirancu »povečajo občutek 
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kompetentnosti, identitete in učinkovitosti v profesionalni vlogi« (Kram, 1985, v Kranjčec, 

2005, str. 48). Vlogo mentorja v procesu mentoriranja definira kot »model za vedenje oseb z 

dolgoletnimi izkušnjami«. Mentor jim v procesu ponudi pravila, ki jih morajo upoštevati za 

učinkovito vedenje v ustanovi. Ob prijateljskem odnosu, vlogi svetovalca ter sprejemanja 

mentor v mentorirancu razvije občutek za poklicno kompetentnost in samospoštovanje, ki je 

pomemben za doseganje uspeha v karieri. 

M. Juriševič (2002) povzema po Fish (1995) dva pogleda na mentorstvo. Prvi pogled zajema 

tehnično racionalni pogled na poučevanje, kjer je kakovost mentorstva pojmovana skozi 

obvladovanje spretnosti poučevanja mentoriranca, ki jih pridobi z vzornimi nastopi mentorja. 

Mentoriranec spretnosti vadi in utrjuje ob pomoči mentorja, ki mu svetuje. Drugi pogled 

predstavlja »umetnost profesije«, ki sloni na modelu razmišljujoče prakse. Mentor je v tem delu 

odgovoren za ustvarjanje učnih možnosti, v katerih mentoriranec kritično išče in razvija svoj 

profesionalni pristop ter na podlagi lastnih praktičnih pedagoških izkušenj razširja in poglablja 

svoje teoretično znanje. Tako oba sovplivata drug na drugega in ob tem strokovno rasteta ter se 

medsebojno bogatita.  

Rezultati v raziskavi (Chao, Walz in Gardner, 1992, v Govekar Okoliš idr., 2010) so pokazali, 

da bi se povečala uspešnost mentorskih programov, če bi bilo mentorjem omogočeno 

prostovoljno sodelovanje v mentorskih programih, možnost izbire svojega mentoriranca in 

jasno predstavljene ugodnosti, težave ter vloge in procesi za mentorja in tudi mentoriranca. 

Ravno tako raziskave s področja kvalitetnega pripravništva (Krištof 2003; Krištof, 2006; 

Valenčič Zuljan idr., 2005; Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2005; Valenčič Zuljan idr., 2006; 

Bizjak, 2004, v Valenčič Zuljan idr., 2007) potrjujejo, da kvalitetno pripravništvo pozitivno 

vpliva na strokovni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Pripravništvo 

omogoča sodelovanje med zaposlenimi, saj pri izvajanju obnovijo določena znanja in obenem 

spremljajo novosti na področju vzgoje in izobraževanja, nova znanja pa prinašajo tudi 

mentoriranci, sodelovanje z njimi pa privede tudi do samoocenjevanja lastnega dela mentorja. 

Prednosti za vrtec oziroma šolo, ki jih prinaša mentoriranec, je dodatna delovna moč, ki 

razbremeni vzgojitelja oziroma učitelja pri delu v oddelku, mentorju pa omogoča napredovanje. 

Mentoriranci v oddelek in vrtec oziroma šolo vnašajo novosti na področju vzgoje in 

izobraževanja, s tem pa vplivajo na profesionalni razvoj vzgojiteljev oziroma učiteljev. Krepijo 

se sodelovalne vezi med vzgojitelji in učitelji, s tem se izboljša tudi komunikacija med 

zaposlenimi. Mentoriranci s svojo prisotnostjo in delom vplivajo na izboljšanje kvalitete dela 

vzgojitelja oziroma učitelja. Pripravništvo v končni fazi prinese tudi preizkušen kader 

mentorirancev za nadaljnjo zaposlitev v instituciji oziroma organizaciji. 

Številne države nudijo mentorjem strokovna izobraževanja in posebne programe za 

izobraževanje na področju delovanja mentorjev, kar jim omogoča pridobivanje znanj in novosti 

na področju sodelovanja z mentoriranci. Na tem področju so izpeljali tudi številne raziskave 
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učinkovitosti teh programov, ki so izpostavile več ugotovitev (Beutel in Spooner-Lane, 2009; 

Childre in Rie, 2015; Hall, 2017; Nasser-Abu Alhija in Fresko, 2014; Schatz-Oppenheimer, 

2017). V različnih državah prikazujejo, da formalni programi usposabljanja učiteljev in 

vzgojiteljev mentorjev pripomorejo k zagotavljanju učinkovitih povratnih informacij 

mentorirancu, jasnih pričakovanj in časovnega okvira (Hall, 2017), kar so pomembne postavke 

kakovostnega mentoriranja. Mentorji po usposabljanju bolj poglobljeno razmišljajo o odnosih 

z mentoriranci in ugotavljajo, da bi morali biti bolj odprti, bolj empatični pri reševanju 

konfliktov in ob tem bolj krepiti povezanost z njimi. Zaznali so svoje osredotočanje na 

probleme in ne na situacijo, ki je obema ponujala priložnost za učenje (Beutel in Spooner-Lane, 

2009), pridobili so tudi nasvete za pomoč in izdelavo načrta podpore mentorirancu. V raziskavi 

(Nasser-Abu Alhija in Fresko, 2014) pa se je pokazala konfliktnost vloge mentorja, ki od njega 

zahteva podporo in razumevanje mentoriranca, po drugi strani pa ocenjevanje 

mentorirančevega dela in pripravljenosti za poklic. Konflikt se je izrazil še posebno ob 

nekakovostnih nastopih mentoriranca, ko so morali podati negativno povratno informacijo, 

hkrati pa biti pozorni na to, da zaradi pomanjkljivega ravnanja mentoriranca učenci ne bi bili 

oškodovani. Ganser (1996, v Hudson, 2016) razrešitev tega konflikta vidi v podajanju povratnih 

informacij na način, pri katerem se mentor osredotoči na mentorirančeve učne tehnike in ni 

kritičen do njegove osebnosti. 

 

2.3 Mentor kot spodbujevalec profesionalnega razvoja 

Mentorjeva naloga je tudi spodbujanje organizacije pripravništva in procesov spodbujanja 

strokovnega razvoja. Trudi se iskati nove definicije o mentorstvu in izpolnjuje vizije 

mentorstva. Vse to je razvidno v kazalcih obvladovanja, ki jih navajajo M. Valenčič Zuljan idr. 

(2007) v knjigi Izzivi mentorstva: 

 mentor se nenehno izobražuje in razvija spretnosti na področju mentorstva, 

 svoje postopke sprotno kritično analizira in išče načine za boljše opravljanje nalog, 

 nove strategije in načine delovanja preizkuša ter jih nato vrednoti, 

 vedno vnaprej predvideva, kako se bo družba razvijala, in svojo vlogo mentorja 

prilagodi tem novim potrebam. 

National Association for the Education of Young Children (1993) v članku navaja smernice 

učinkovitega profesionalnega razvoja vzgojitelja. Profesionalni razvoj: 

 je trajen proces; 

 je najučinkovitejši, kadar temelji na teoretični in filozofski osnovi ter je strukturiran po 

usklajenem in sistematičnem programu; 

 je uspešen, kadar se odziva na posameznikove dosežke, izkušnje in trenutni kontekst 

njegove vloge; 

 je strukturiran tako, da spodbuja povezave med teorijo in prakso; 
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 omogoča, da imajo ponudniki izobraževalnih programov ustrezno znanje in izkušnje; 

 pri svojem izobraževanju ponuja aktivne in praktične pristope ter spodbuja, da se 

udeleženci medsebojno učijo eden od drugega; 

 učinkuje pozitivno na samospoštovanje, poklicno usposobljenost in gotovost v svoje 

delo; 

 zagotavlja priložnosti za uporabo pridobljenega znanja, refleksijo dela ter omogoča 

opazovanje in pridobitev povratne informacije o naučenem; 

 omogoča, da je posameznik vključen v načrtovanje in oblikovanje svojega lastnega 

programa profesionalnega razvoja. 

 

Grimmet (1994, v Javornik Krečič, Ivanuš Grmek, Kolenc-Kolnik in Konečnik Kotnik, 2007) 

govori o »naprednem učitelju«, ki sebe pri procesu učenja in poučevanja zaznava kot učenca in 

je njegova učilnica oziroma igralnica prostor, kjer se nauči največ o poučevanju. Tako je 

učiteljeva oziroma vzgojiteljeva najpomembnejša lastnost sposobnost učiti se pri svojem delu 

oziroma poučevanju. M. Javornik Krečič idr. (2007) opozarjajo na razvijanje kompetenc na 

različnih področjih učiteljevega oziroma vzgojiteljevega dela, kot so naloge, opravila in vloge, 

pomembno pa je tudi razvijanje potrebe po neprekinjenem profesionalnem učenju in razvoju. 

Vse to je zajeto tako z vidika posameznika kot tudi v socialnem kontekstu (Eraut, 1998, v 

Javornik Krečič idr., 2007).  

H. Niemi in Kohonen (1995) poimenujeta nov način razvoja učitelja oziroma vzgojitelja in 

njegovo kulturo izobraževanja kot novi profesionalizem. V tem so zajete in prepletene tri ravni 

učenja učitelja oziroma vzgojitelja:  

 pridobivanje novega znanja o predmetu oziroma področju, ki ga poučuje, ter o načinu 

poučevanja tega; 

 razvijanje pedagoških in metakognitivnih spretnosti, ki so povezane z raziskovanjem in 

samoevalvacijo dela; 

 spreminjanje učiteljeve oziroma vzgojiteljeve osebnosti ob spreminjanju interakcij in 

prepričanj, pojmovanj ter vrednot, ki so povezane z učenjem in podajanjem novih 

vsebin. 

V času šolanja se ni mogoče pripraviti na vse izzive, ki jih prinese delo v teh poklicih, zato je 

pomembno razvijati potrebo po vseživljenjskem učenju in izobraževanju vzgojiteljev in 

učiteljev (Vonta, 2007a). Ne obstaja namreč program, ki bi lahko usposobil vzgojitelja oziroma 

učitelja za vse situacije in podrobnosti reagiranja in delovanja v njih. Drugi razlog je dejstvo, 

da vsakodnevno delo vzgojitelju prinaša različne novosti, ki zahtevajo premišljene odzive na 

spremembe. Vzgojitelj in učitelj sta lahko profesionalca v primeru, da sta se sposobna uspešno 

prilagajati spremembam, se spreminjati in izboljševati kvaliteto svojega dela in skrbeti za lasten 



13 

 

profesionalni razvoj, zato jima je pomembno omogočiti vseživljenjsko izobraževanje, kar 

posledično pripomore k izboljševanju njunega dela. 

 

3 Odnos med mentorjem in mentorirancem 

Med mentorjem in mentorirancem se ob vzpostavitvi mentorstva ustvari profesionalni odnos. 

C. Bizjak (2004) govori o odnosu pomoči, ki pa ga mentor individualno prilagodi vsakemu 

posameznemu mentorirancu in njegovim potrebam. Odnos med njima mora temeljiti na modelu 

strokovne rasti. To pomeni omogočiti vsakemu mentorirancu, da razvije svoj stil poučevanja v 

oddelku do najvišje stopnje profesionalnosti.  

 

3.1 Stili vodenja 

Blanchard, P. Zigarmi in Zigarmi (1994) navajajo štiri osnovne stile vodenja.  

Prvi je direktivni stil, kjer mora biti mentor natančen pri posredovanju navodil in nadzorovanju 

opravljenega dela. Takšna vrsta vodenja je primerna za mentorirance, ki imajo manjše 

sposobnosti in malo predznanja, se pravi, da so na začetku svojega izobraževanja za želeni 

poklic. Mentor pri tem stilu strukturira, opazuje in nadzoruje mentoriranca. 

Drugi stil poimenujejo inštruktivni stil. Mentor natančno poda navodila, pojasni, zakaj se je 

tako odločil, in prisluhne predlogom mentoriranca. Nadzoruje opravljeno delo in ga spodbuja 

ob napredovanju. Ta način je primeren za mentorirance, ki že imajo več teoretičnega znanja, 

vendar jim primanjkuje zaupanja v lastne sposobnosti in samozavesti. Mentorjeva vloga je 

predvsem posredovanje navodil in dajanje opore mentorirancu. Mentoriranci potrebujejo na tej 

stopnji podporo in pohvalo, s katerima se utrdi njihova samozavest. 

Tretji je spodbujajoči stil. Mentor mentorirancu zaupa nalogo, pomaga pa mu pri izpeljavi in 

sprejemanju odločitve, ki zajemajo samo izpeljavo. Mentoriranec s tem pridobi zaupanje 

mentorja. Obenem mu že nakazuje pot k samostojnemu delu. Mentor mentorirancu prisluhne 

in pomaga ob pomislekih pri načrtovanju in izvedbi, ob uspehu ga pohvali. Potrebna je tudi 

podpora, ki krepi samozavest in motivacijo mentoriranca. 

Zadnji stil je delegiranje, ki je tudi zadnja stopnja vodenja. Zajema samostojno opravljanje dela 

oziroma naloge. Mentoriranec se sam odloča tudi v primeru težav, na katere naleti, kar pomeni, 

da se mentor v reševanje težav, ki nastanejo pri izvedbi, ne vključuje. Ta oblika je primerna za 

mentoriranca, ki ima dovolj teoretičnega znanja in je osebnostno dovolj zrel za nalogo. V poštev 

pride tudi za mentoriranca, ki določena dela že opravlja samostojno.  

Avtorji ob koncu poudarjajo, da noben od teh stilov ni najboljši, saj mora mentor sam presoditi, 

kdaj je pravi čas, da mentoriranec samostojno opravi zastavljene naloge. Pri tem je pomembno, 
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da se delo mentoriranca spremlja in nadzoruje ter postopoma krepi njegovo samozavest in 

samostojnost pri delu (Blanchard idr., 1994). 

Ko se začne proces mentoriranja in se vzpostavita vlogi mentorja in mentoriranca, je razumljiva 

začetna distanca med njima. Pogoj za dober začetek je po mnenju S. Hočevar Ciuha (2012) 

avtoritativen odnos v začetni fazi, ki omogoča in je celo pogoj za »potrebno začetno strukturo 

učnega procesa« med mentorjem in mentorirancem. Kasneje, ko je odnos vzpostavljen, pa se 

med njima izgublja avtoritativnost, kajti mentoriranec mora samostojno zaznavati mentorjeva 

ravnanja. Tako mentor zazna trenutek, ko je mentoriranec pripravljen za poglobljen odnos, in 

mu začne podajati življenjske izkušnje, ki so pomembne za njegov razvoj v danem obdobju. V 

zadnjem obdobju mentoriranja je odnos obogaten z življenjskimi izkušnjami enega in drugega 

in je »poudarjena vzajemnost odnosa«. Vloga mentorja se prepleta tako med enim in drugim 

ter omogoča enakovreden odnos med njima, posledično pa prispeva, da še posebno mentor 

socialno raste (Hočevar Ciuha, 2012). 

D. Findeisen (2012, str. 34) ugotavlja, da »spremembe v predstavah in ravnanju mentorja in 

mentoriranca kažejo na proces učenja tako pri mentorirancu kakor tudi pri mentorju. V 

mentorskem razmerju pa nastajajo tudi druge spremembe.« Odnos in razmerje med mentorjem 

in mentorirancem je dolgotrajen proces, v katerem oba potrebujeta določen čas, da »se 

medsebojno sprejmeta, se odcepita od sebe, si medsebojno priznata, da osebnostno zrasteta« 

(Findeisen, 2012, str. 38). Ko se med njima vzpostavi tak odnos, lahko pride do prenosa znanja 

in ponovnega učenja med njima, tako mentoriranca kot mentorja.  

Za kakovostno profesionalno učenje je pomembno, da se mentor pri opravljanju mentorstva 

osredotoči na kognitivno konstruktivistični model, ki omogoča napredovanje njemu in 

mentorirancu. Temeljna značilnost tega modela je poudarjanje aktivne vključenosti 

mentoriranca v vseh etapah procesa, spodbujanje (socialno) kognitivnega konflikta. M. 

Valenčič Zuljan idr. (2007) poudarjajo pomen kognitivnega konflikta, izhajajočega iz 

posameznikovih izkušenj, njegovih pojmovanj in stališč. Tej fazi sledi faza »modeliranja« in 

pomoči, kjer mentor mentorirancu nevsiljivo in prilagojeno poda podporo ob iskanju lastnega 

stila poučevanja. Proces je zahteven, saj zajema celoten kontekst dogajanja, od oblikovanja 

ustrezne sproščene klime, izkustvenega učenja, prilagojene pomoči mentorirancu, 

mentorjevega sodelovanja z mentorirancem, do sodelovanja med mentorjem in njegovim 

»kritičnim prijateljem« (Valenčič Zuljan idr., 2007). 

R. Kranjčec (2005, str. 48) navaja karierne funkcije, ki spodbujajo napredovanje mentoriranca 

v organizaciji in zajemajo »pokroviteljstvo«, v katerem mentor posreduje interese 

mentoriranca, mu pomaga pri vklopitvi v želene projekte in ga predstavi ljudem na višjih 

položajih. Obsegajo pa tudi »usposabljanje kandidata z izmenjavo idej in sugeriranjem 

kandidata pred tveganjem za njegov ugled«, poleg tega pa še vključitev nalog, ki so v izziv 

mentorirancu, če je to v moči mentorja. 
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3.2 Faze odnosa mentorja in mentoriranca 

Odnos med mentorirancem in mentorjem se deli na več faz trajanja procesa mentoriranja. Prva 

je induktivna ali uvodna faza, sledi ji faza stapljanja in mentorirančeve odvisnosti od mentorja 

ter zadnja – faza prilagajanja. V teh faze mentorstva, ki jih prehodita skupaj, se med njima 

oblikuje in gradi tudi odnos (Findeisen, 2012). 

 

Galbraith in P. Maslin-Ostrowski (2000) opredeljujeta štiri faze mentorskega odnosa:  

 začetna faza je obdobje, ko je odnos med mentorjem in mentorirancem zasnovan in 

postane pomemben za oba;  

 faza vzdrževanja zajema vsa pozitivna pričakovanja, ki sta jih pridobila v začetni fazi, 

v tej fazi jih preizkusita v realnosti. Medsebojno spoznavata vrednost njunega odnosa 

in meje razmerja; 

 faza ločitve zajema pomembne spremembe v odnosu. Mentoriranec v tem obdobju 

pridobi neodvisnost in avtonomijo, obenem pa se sreča tudi z občutki tesnobe in nemira;  

 faza ponovne opredelitve prevzame razmerje drugačne značilnosti, ali prijateljski odnos 

ali drugo skrajnost, kjer se pokažeta sovražnost in nezadovoljstvo. Na splošno pa si v 

tej fazi oba priznavata, da se je zgodil premik naprej v razvojnih nalogah in da nadaljnji 

mentorski odnos ni več potreben in zaželen. 

Pomembna je fleksibilnost posameznih faz. Avtorja poudarjata, da mentorstvo ni kratkoročno 

razmerje, ampak traja daljše časovno obdobje, ker se le tako med njima lahko razvije odnos in 

zaupanje (Galbraith in Maslin-Ostrowski, 2000), ki ob upoštevanju navedenih faz vodi h 

kakovostnemu profesionalnemu učenju.  

 

3.3 Komunikacija med mentorjem in mentorirancem 

Kadar govorimo o odnosu med mentorjem in mentorirancem, ta zajema izobraževalni in 

komunikacijski odnos. Pri izobraževalnem gre predvsem za učne cilje, kajti v tem odnosu je 

najpomembnejše učenje, pri komunikacijskem pa za vpletenost vseh komunikacijskih sredstev 

sporočanja, ki jih pri tem uporabljamo: od telesa, kretenj, premikov, dejanj, besed, čustev in 

znanja (Lerbet-Sereni, 1999, v Findeisen, 2012). Komunikacija med njima ni samo izmenjava 

informacij, ampak preplet tako simbolnih kot funkcionalnih razsežnosti. Komunikacija mora 

biti odprta. A. Kristančič in A. Ostrman (1999) sta zapisali, da taka komunikacija zajema 

usklajenost konceptualno-informativne, emocionalne in vedenjske ravni komuniciranja, kar 

pomeni, da je med njima vzpostavljena odprta in direktna vzajemna komunikacija. Odprta 

komunikacija je po njunem mnenju neposredna, vzajemna, iskrena, spoštljiva, strpna, 

vedenjsko odkrita, s preverjenimi sporočili in vzajemno interpretacijo.  
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Mentorjeva komunikacija zajema več spretnosti, najpomembnejše so (Clutterbuck in Lane, 

1988, v Fiendeisen, 2012): 

 aktivno poslušanje: ko eden pripoveduje, mu drugi ob tem izkaže zanimanje, pozornost 

in spodbujanje mentoriranca k pripovedovanju; 

 spremlja vidna in druga nebesedna sporočila ter znake mentoriranca; 

 medtem sprotno predeluje sporočeno: analiza tega, kar je povedal mentoriranec, in 

razmislek o tem; 

 projekcija: izbere besede in čustva, ki so odsev situacije in mentoriranca; 

 vznemirjenje: iskanje in osredinjenje na pomembnejše dele sporočila mentoriranca in 

preverjanje, ali je bilo sporočilo jasno posredovano nazaj. 

 

Mentor lahko ustvari zelo dobro klimo med mentoriranjem, če pri delu z mentorirancem 

vzpostavi svobodno in odprto komunikacijo, ki omogoči pretok izmenjave idej in ponudi veliko 

prostora za pridobivanje novih izkušenj. Okolje je treba sprostiti in odpreti na način, ki stimulira 

mentoriranca, da deluje, kot najbolje zmore (Pietras idr., 2011). Avtorji v nadaljevanju navedejo 

načine, kako to doseči (prav tam):  

 vključevanje v komunikacijo z mentorirancem, ki jo prilagodimo vsakemu 

posameznemu mentorirancu, kajti vsak mentoriranec je drugačen in potrebuje različne 

pristope, da se počuti sproščeno. Vsakega mentoriranca tako obravnavamo pošteno, 

vendar to ne pomeni enako; 

 pozitivno in podporno okolje. Mentor je pri mentorstvu v vlogi spodbujevalca in ne 

ocenjevalca. Pomembno za mentorja je, da se ne spotika preveč ob napake mentoriranca 

pri delu;  

 napake vidi kot priložnost za učenje, saj so lahko dober primer za učenje. Mentoriranec 

ne bo imel težav ob pogovoru o napaki, če jo mentor posreduje na pravi način. 

Mentoriranci se ob tem počutijo bolj varne za iskanje odgovorov o delu. 

V komunikacijskem odnosu med mentorjem in mentorirancem lahko pride tudi do konfliktov, 

kognitivne disonance, sklepanja kompromisov in recipročnih interpretacij. V procesu sta oba 

člana v medsebojni povezanosti, ki se odraža v aktivnosti in interaktivnosti obeh članov. Mentor 

se v odnosu mora zavedati, da ima mentoriranec manj znanja, a ne sme spregledati znanja, ki 

ga že ima (Pietras idr., 2011).  

Poleg navedenega igrajo pomembno vlogo v procesu pripravništva in v procesu med mentorjem 

in mentorirancem tudi kompetence, ki jih ima dober, izkušen in poklicno »zaveden« mentor.  

 

4 Kompetence mentorja 

Razvoj kompetenc se po B. Marentič Požarnik (2006, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 67) navezuje 

na tri komponente: spoznavno, ki vsebuje znanje in razumevanje, akcijsko, ki zajema poklicne 
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spretnosti, in čustveno-motivacijsko, ki se nanaša na učiteljeva oziroma vzgojiteljeva stališča 

in vrednote. Komponente morajo biti pri vsaki kompetenci v medsebojnem ravnotežju.  

 

N. Ličen in A. Šeliga (2007, str. 22) sta zapisali, da »vsak poklic zahteva nabor kompetenc, ki 

se razvijajo skozi faze kariere«. Kompetence mentorja pri praktičnem usposabljanju 

mentoriranca ali ob vstopanju v poklic so široke in zajemajo njegovo znanje, sposobnosti, 

pridobljene izkušnje in zmožnosti, ki mu omogočajo uspešno izvajanje praktičnega 

usposabljanja v vrtcu oz. izobraževalni instituciji. Mentor ima strokovno in izkušenjsko znanje, 

čustvene in motivacijske sposobnosti, vse to uporablja in usklajuje pri določenih okoliščinah 

dela, se pravi, da svoje kompetence udejanji v praktičnem usposabljanju (Govekar Okoliš in 

Kranjčec, 2016). Razvoj kompetenc poteka z izkustvenim učenjem in njihovo praktično 

uporabo v realnih situacijah oziroma v »situacijskem kontekstu« (Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014).  

Kompetence po Clutterbucku 

Clutterbuck je navedel pet sklopov kompetenc učinkovitega mentorja (Clutterbuck in Lane, 

2004; v Govekar Okoliš in Kranjčec, 2016): 

 v prvega spadata samozavest in zavest o vedenju in obnašanju, ki opisuje mentorja kot 

osebo z visoko stopnjo samozavesti in razvitim samospoštovanjem. To mu omogoča 

vpogled v lastno vedenje, čustva in empatijo pri procesu nudenja pomoči. Seznanjen 

mora biti z vzorci obnašanja posameznika in skupine, saj jim le tako lahko nudi pomoč. 

Kakovosten mentor to znanje o samozavesti in samospoštovanju prenese tudi na 

mentoriranca;  

 drugi sklop zajema profesionalna (strokovna) znanja, poklicno iznajdljivost in smisel za 

humor. Iznajdljivost je modrost, ki jo mentor pridobi z izkušnjami v poklicu in življenju, 

pomaga mu, da se izogne oviram in težavam, najde boljše ideje in možnosti za izognitev 

problemom, pripomore pa tudi pri učinkovitejšem vodenju druge osebe, se pravi 

mentoriranca; 

 tretji sklop vsebuje komunikacijo, jezikovno in simbolno sporazumevanje. 

Komunikacija zajema več spretnosti, med njimi: aktivno poslušanje, skrbno prejemanje 

sporočil, vzporedno predelovanje pridobljenih informacij in zmožnost zaključevanja 

pogovora;  

 pri četrtem sklopu gre za zavzetost za lastno učenje in izobraževanje ter željo, interes 

pomagati pri učenju in razvoju drugih. Torej zajema profesionalno rast mentorja, za 

katero mora biti sam pripravljen skrbeti in jo nadgrajevati, saj mu pomaga pri 

pridobivanju novega znanja in daje vse potrebno za pomoč mentorirancu;  

 zadnji, peti sklop obsega vodstvo in jasnost cilja. Oba pojma sta v procesu med 

mentorjem in mentorirancem zelo pomembna. Mentoriranec potrebuje nekoga, ki ga 

vodi, saj sam tega še ni sposoben. Jasnost cilja jima omogoča, da skupaj najdeta tisto, 
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kar mentoriranec želi doseči. Mentor mora pridobiti zaupanje mentoriranca, to pa 

doseže z demokratičnim medosebnim odnosom. Mentor se ravno tako uči iz lastnih 

izkušenj, ki jih vnaša v svoje delo, ter uspešno povezuje teorijo in prakso.  

Raziskava v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol (Valenčič Zuljan idr., 2007) je vključila 

učitelje mentorje in mentorirance. V njej so ocenjevali, koliko pomoči mentoriranci dobijo ali 

potrebujejo od svojega mentorja za pridobitev oziroma razvoj posameznih kompetenc. 

Rezultati so pokazali, da mentoriranci pridobijo največ pomoči za sledeče kompetence: 

ocenjevanje po jasno postavljenih kriterijih in standardih znanja ter utemeljevanje ocene, 

načrtovanje – jasno oblikovanje in zapis dolgoročnih in operativnih učnih ciljev, izpolnjevanje 

svojih administrativnih zadolžitev, pripravljanje na pouk, pripravo didaktičnega materiala, 

discipliniranje učencev, reševanje vzgojnih in vedenjskih problemov ter analiziranje 

učinkovitosti pouka glede na postavljene učne cilje. Najmanj pomoči so jim nudili za razvoj 

kompetenc: uporabljanje različnih računalniških programov in vrednotenje prispevka 

računalnika h kakovosti učenja in poučevanja, obvladovanje vsebine predmeta poučevanja, 

organiziranje frontalnega pouka, strokovno sodelovanje s šolsko svetovalno službo in vodenje 

diskusije. V nadaljevanju avtorji izpostavljajo, da bo mentor dobro in kakovostno opravljal 

svojo vlogo, če bo ustrezno usposobljen, če bo pridobil ustrezne kompetence in če bo skrbel za 

svoj profesionalni razvoj.  

Ob navajanju kompetenc mentorjev kaže še enkrat opozoriti na razvoj kompetenc mentoriranca, 

saj je odnos med njima dvosmeren, kar pomeni, da mora biti v procesu mentoriranja 

mentoriranec aktiven član tima, ki zavzeto dela, ima vzpostavljeno odprto komunikacijo z 

mentorjem ter sodeluje konstruktivno, ko si izmenjujeta argumente v procesu prakse (Rok, 

2010). 

 

5 Ravnatelj v procesu mentorstva 

Ravnatelj ima pomembno vlogo pri razvoju institucije in zaposlenih v njej. Svojo vlogo mora 

videti v nenehnem učenju in rasti, spodbujanju zaupanja učiteljem, delitvi odgovornosti in 

nenehnem reflektiranju svojega lastnega dela, sodelovanju z zaposlenimi in povezovanju s širšo 

skupnostjo. Pomembno je tudi, da deluje po načelih profesionalne avtonomije in etičnosti 

(Kalin, 2002, v Valenčič Zuljan idr., 2007). Podobno izpostavljajo tudi M. Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Z. Krištof in C. Bizjak (2006), da se je vloga ravnatelja v šoli danes zelo spremenila, 

saj se od njega zahteva veliko več, zaposlene mora spodbujati k profesionalni avtonomiji in se 

zavedati, da sta načrtovanje in razvoj učiteljskega kadra zelo pomembna. 

 

Primarna naloga ravnatelja v procesu pripravništva je potek tega v skladu s predpisi. Odgovoren 

je za strokovno in korektno uvajanje mentoriranca v procesu pripravništva (Bizjak, 2004). V 

Sloveniji šolska zakonodaja določa ravnatelju in mentorju v procesu pripravništva naloge in 
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obveznosti. Potek pripravništva na šoli oz. v vrtcu je v veliki meri odvisno ravno od ravnatelja, 

saj je ta zadolžen za postopno, načrtno in strokovno uvajanje mentorirancev v delo na svojem 

področju. Pomembno je, da vsi trije (ravnatelj, mentor in mentoriranec) ustvarijo sodelovanje, 

ki bo pozitivno naravnano h kvalitetni vključitvi mentoriranca v delo (Valenčič Zuljan idr., 

2007). V nadaljevanju M. Valenčič Zuljan idr. (2007) izpostavljajo, da se lahko mentoriranec 

čim boljše vključi v pedagoško delo le v primeru, da ima ob sebi izkušenega mentorja in 

ravnatelja. Tako mentor kot ravnatelj morata biti zato primerno usposobljena z organizacijskega 

in vsebinskega vidika. S tem se strinja tudi D. Findeisen (2012), saj mentorski odnos ni le odnos 

med mentorjem in mentorirancem, ampak je vanj neposredno vključen tudi »tretji partner«, ki 

v delo ne posega veliko, je pa pomemben člen za oba, mentorja in mentoriranca. Ta partner je 

lahko šola, vrtec, organizacija ali ravnatelj, ki predstavlja vodjo in menedžerja organizacije. 

Vloge partnerja v odnosu ne smemo zanemariti, saj prispeva formalizirano znanje, ustaljene 

postopke, norme in pričakovanja. Njun odnos pa ne temelji na omejenih nalogah razmerja med 

njima, ampak so vanj vpleteni tudi šolska skupnost, ustanova in ravnatelj.  

Ravnatelj se mora zavedati pomembne vloge, ki jo nosi kot soodgovoren za profesionalni razvoj 

učitelja oziroma vzgojitelja, saj je razvoj njega in šole medsebojno močno povezan. Tako je 

pomembno, da začetku kariere učitelja oziroma vzgojitelja posveti posebno pozornost, ker je to 

obdobje tudi najobčutljivejše in najpomembnejše v poklicni rasti učitelja oziroma vzgojitelja 

(Marentič Požarnik, 1997, v Valenčič Zuljan idr., 2006). B. Marentič Požarnik pa poudarja, da 

bo ravnatelj, ki se vsega tega zaveda, organiziral mentorstvo v skladu z zakonodajo2 in le-to 

načrtoval v duhu, kjer se bodo vsi soudeleženci v procesu (mentoriranec, mentor in ravnatelj) 

zavedali, da je to najpomembnejše obdobje v profesionalnem razvoju učitelja oziroma 

vzgojitelja. 

Učitelj in celotna šola (ravnatelj) ob sprejemu mentorstva kot ene izmed svojih razvojnih nalog 

lahko veliko pridobita (Juriševič, 2000). Tudi M. Valenčič Zuljan idr. (2007) ocenjujejo, da pri 

pripravništvu dobro pripravljeni programi omogočajo mentorirancu spoznavanje organizacije 

in lastne vloge v njej ter vključevanje v delo. Tako lahko ravnatelj v pripravo programa 

pripravništva vključi tudi mentoriranca in druge strokovne delavce v organizaciji. Ravnatelj in 

mentor morata mentoriranca seznaniti s programom, še posebno v primerih, kjer mentoriranec 

pri pripravi programa ne sodeluje. Ravno tako lahko ravnatelj za nosilce nalog zadolži ostale 

strokovne delavce, na primer člane strokovnih aktivov, svetovalnega delavca, pomočnika 

                                                           
2 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (2006) v 18. členu navaja, da 

je ravnatelj vrtca oz. šole dolžen zagotoviti pogoje za opravljanje pripravništva, ki se izvaja v vrtcu, in da se 

kandidat usposablja po programih, ki se izvajajo izven vrtca. V 19. členu je zapisano, da mentorja določi ravnatelj 

s sklepom, mentorji pa morajo izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje. Naslednji člen nalaga, da mentor in 

ravnatelj sodelujeta pri poročanju spremljanja pripravništva in obrazec po končanem pripravništvu posredujeta 

ministrstvu. Ravnatelj mora spremljati tudi potek pripravništva v skladu s programom in izvajanje mentorstva ter 

spremlja praktične nastope mentoriranca, kar je zapisano v 24. členu tega pravilnika. 
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ravnatelja, slovenista, knjižničarko, računalničarja ipd., ki mentoriranca seznanijo s stroko, 

dokumentacijo in delom. 

Ravnatelj ima pomembno vlogo v procesu mentoriranja. To izpostavljajo tudi mentorji sami. 

Zapisali so, da mentor lažje opravi svoje delo, kadar ima za seboj podporo delovne organizacije 

oz. zavoda in podane smernice, ki ga vodijo in opredeljujejo, kaj od njega pri praktičnem 

usposabljanju pričakuje delovna organizacija oz. zavod. Še toliko bolj je to pomembno ob 

uveljavitvi bolonjskega sistema, kjer je praktično usposabljanje enakovredno ostalim 

predmetom, je ravno tako točkovano s kreditnimi točkami in je ena izmed študijskih obveznosti 

vsakega študenta (Govekar Okoliš idr., 2010). Tudi C. Bizjak (2000) je v svoji raziskavi 

ugotovila, da mentorji in mentoriranci zelo cenijo vsako pozornost, ki jo nameni ravnatelj. 

Spremljanje njunega dela, njunih občutkov in počutja v času pripravništva ter potek dela 

ugodno vpliva na motivacijo obeh. 

 

5.1 Ravnatelj in profesionalni razvoj vzgojitelja 

Ravnatelj ima pri profesionalnem razvoju vzgojitelja pomembno vlogo (Sergiovanni, 2001), 

kajti ravnatelj je eden najpomembnejših in najvplivnejših oseb v vsaki šoli ali vrtcu. Vodenje, 

ki ga ravnatelj opravlja, usmerja celotno delo, klimo, raven profesionalizacije in morale 

učiteljev oziroma vzgojiteljev. Vendar pa je učitelj oziroma vzgojitelj, kot meni J. Erčulj (2011) 

v svojem članku, sam odgovoren za svoj profesionalni razvoj. Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (2018) v 49. členu določa pristojnosti ravnatelja, med 

katerimi je izpostavljeno tudi spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

strokovnih delavcev. To pomeni, da je ravnatelj tudi zakonsko odgovoren za (ne)spodbujanje k 

izobraževanju svojih strokovnih delavcev v šoli oziroma vrtcu. Ravnatelj ima številne naloge 

in pristojnosti (Širec, 1996): 

 vodi učiteljski zbor in spremlja delo strokovnih organov šole oziroma vrtca; 

 spremlja delo pedagoških delavcev in svetovanje; 

 skrbi za socializacijo in strokovno rast učiteljev oziroma vzgojiteljev začetnikov ter 

tistih strokovnih delavcev, ki imajo neustrezno izobrazbo; 

 skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih delavcev šole 

oziroma vrtca; 

 načrtuje poklicno kariero za pedagoške delavce; 

 zastopa šolo pred starši, svetom staršev in svetom šole oziroma vrtca. 

 

M. Žnidaršič (2012) navaja, da mora ravnatelj za dober strokovni razvoj poznati vsakega 

posameznega vzgojitelja in nivo njegovega profesionalnega razvoja ter na podlagi tega 

načrtovati primerna izobraževanja, ne pa ponuditi enakega izobraževanja vsem zaposlenim. 
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Nadaljuje z novejšimi pristopi evalvacije in profesionalnega razvoja, ki od vzgojitelja zahtevajo 

sodelovanje v samoevalvaciji in postavitev ciljev za svoj profesionalni razvoj.  

Oseba, ki vodi zavod oziroma ravnatelj, potrebuje za uspešen razvoj strokovnih delavcev 

določene kvalitete (Seymour, 1995): 

 dolgoletne in raznovrstne izkušnje s področja poučevanja, 

 organizacijske sposobnosti, 

 dobro razumevanje s strokovnimi delavci šole oziroma vrtca, 

 poznavanje metod dela, 

 znanje na področju strukture in upravljanja izobraževalnega sistema, 

 razumevanje potreb strokovnih delavcev na področju izobraževanja, 

 poznavanje težav, s katerimi se soočajo v oddelkih, 

 poudarjanje stalnega spremljanja in razvoja, 

 dobre komunikacijske spretnosti, 

 razvito mrežo povezav v in izven šole oziroma vrtca. 

 

Začetek poklicne poti učitelja oziroma vzgojitelja močno vpliva na njegov nadaljnji 

profesionalni razvoj, zato je tudi s tega vidika vloga ravnatelja zelo pomembna (Valenčič Zuljan 

idr., 2006). Pri spodbujanju profesionalnega razvoja pedagoških delavcev se je treba zavedati 

tesne medsebojne povezanosti: začetnega izobraževanja učiteljev oziroma vzgojiteljev, 

uvajanja v delo, stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev in nadaljnjega izobraževanja 

(Buchberger idr., 2001, v Valenčič Zuljan idr., 2006). 

 

J. Erčulj (2014) je opravila empirično raziskavo, v katero je vključila devet šol in v njih 

zaposlene ravnatelje ter strokovne delavce. Želeli so ugotoviti, kako ravnateljevo vlogo pri 

vodenju profesionalnega razvoja razumejo strokovni delavci in ravnatelji. Ugotovili so, da 

»strokovni delavci ravnatelju v procesu profesionalnega razvoja pripisujejo pomembno vlogo«, 

ta se kaže v njegovem zgledu, individualnem pristopu pri načrtovanju in spremljanju 

profesionalnega razvoja ter v pozitivni organizacijski klimi (prav tam, str. 94). 

 

6 Profesionalni razvoj vzgojitelja 

M. Valenčič Zuljan (2012, str. 17) v svoji knjigi navaja, da je profesionalni razvoj učitelja, ki 

ga lahko posplošimo tudi na vzgojitelja, proces »signifikantnega in vseživljenjskega, 

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

spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, 

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

neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja«. Podobno ga opišeta tudi Bubb in Early 

(2007, v Bubb, 2013), da je profesionalni razvoj nenehen proces, sestavljen iz formalnih in 
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neformalnih izkušenj učenja. Zaposlenim v šolah in vrtcih omogoča razmišljanje o svojem delu, 

izboljševanju znanja in spretnosti ter načinov dela, tako da izboljša učenje in dobrobit učencev 

oziroma otrok v vrtcu.  

Profesionalni razvoj se začne oblikovati z dodiplomskim študijem, s katerim pridobimo 

temeljne profesionalne kompetence, nato pa sledi nadaljnje izobraževanje, kjer je prva 

stopnička faza pripravništva in izobraževanja na delovnem mestu (povz. po Ličen in Šeliga, 

2007). Mentorstvo ima pomembno vlogo v profesionalnem razvoju vzgojitelja, ker v tem 

procesu mentor strokovno raste in se izobražuje ter pridobiva izkušnje, ki jih lahko prenaša na 

svoje praktikante ali sodelavce v odnosu mentoriranja. Caulfield (1997, v Žnidaršič, 2012) 

profesionalni razvoj vidi kot nenehen napor, ki je namenjen razvoju v profesionalce, zajema pa 

vrednote, etični kodeks, znanje in odgovornosti, ki vplivajo na naše razmišljanje in ravnanja 

(Jalongo in Isnberg, 2000, v Žnidaršič, 2012). »Profesionalni razvoj tako pojmujemo kot 

proces, kjer lahko dosežemo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti, s 

tem pa tudi višjo kvaliteto vzgojiteljevega dela ter zadovoljstva pri delu« (Žnidaršič, 2012, str. 

87).  

Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 30–31) sta se pri opredeljevanju 

poklicnega razvoja učitelja oziroma vzgojitelja naslonila na izkustveno učenje, ki ga dojemata 

kot aktiven proces sprejemanja in preoblikovanja novih spoznanj. Pridobivanje novih 

informacij in bogastvo izkušenj sta izhodiščna faza posameznikovega razvoja, proces 

sprejemanja mora nato povezati s preoblikovanjem, ki omogoči razvoj in ne le kopičenje 

nepredelanih informacij. Ob razmišljujočem opazovanju posameznik »asimilira nove izkušnje 

v obstoječe okvire, ki postanejo sestavni del nove izkušnje.« Proces transformacije vključuje 

refleksijo in vrednotenje pridobljenih spoznanj ter praktično preizkušanje, to pa ima »osrednjo 

vlogo pri oblikovanju osebnega predelanega sistema znanja in poklicnega razvoja.«  

Navajajo pet faz učiteljevega oziroma vzgojiteljevega poklicnega razvoja (Sheckley in Allen, 

1991, v Valenčič Zuljan idr., 2007): 

 učitelj novinec: na svoji poti razvoja pri ravnanju in odločanju strogo upošteva pravila 

in je neobčutljiv na kontekst dogajanja. Njegov razvoj je usmerjen predvsem v 

razumevanje osnovnih pravil in postopkov. V procesu učenja v veliki meri sprejema 

(90 %) in zelo malo preoblikuje (10 %); 

 učitelj začetnik: pri delu prehaja od strogega upoštevanja pravil k situaciji. Pri odločanju 

in ravnanju upošteva tudi situacijo (kontekst dogodka). Razvoj je usmerjen v kontekst. 

Razvija celostno ravnanje. V procesu učenja je sprejemanja manj (70 %), 

preoblikovanja pa več (30 %) v primerjavi z novincem; 

 usposobljen učitelj (praktik): pot razvoja se začenja usmerjati iz situacije k načrtu. Pri 

njegovem odločanju ga vodi splošni načrt. Razvoj se usmeri v razvijanje splošnih 
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principov oziroma posploševanje. Proces učenja napreduje in učitelj pol sprejema in pol 

preoblikuje; 

 uspešen učitelj (strokovnjak): razvoj poti se sedaj usmeri od načrta k intuiciji, kar 

pomeni, da ga le-ta usmerja tudi pri odločanju. Razvoj se usmeri v povezovanje izkušenj 

v skladen scenarij. Proces učenja se obrne in učitelj sprejema manj (30 %), več pa 

preoblikuje (70 %); 

 ekspert: pot razvoja se usmeri v akcijo in situacijo, ki pa pomenita enako. Razvoj se 

usmeri v oblikovanje predelane in oplemenitene intuicije. V tej fazi učitelj sprejema le 

še 10 % in preoblikuje 90 % informacij. 

V modelu zasledimo naraščanje vloge transformacije skozi faze učiteljevega razvoja. 

Posledično lahko trdimo, da ravno ta proces vpliva na učiteljev oziroma vzgojiteljev prehod v 

naslednjo fazo. 

M. Žnidaršič (2012) je opravila raziskavo, kjer je anketirane vzgojitelje spraševala, ali jih vodje 

spodbujajo k izobraževanju. Ugotovila je, da je visok delež (89 %) strokovnih delavk potrdil, 

da jih ne spodbujajo k izobraževanju. Ob tem se poraja vprašanje, ali strokovne delavke zaupajo 

vodstvu pri izbiri izobraževanj in ali same niso zainteresirane samoiniciativno izraziti želje po 

izobraževanju. Iz analize rezultatov je razviden zaskrbljujoč podatek, da vzgojitelji slabo 

prenašajo novo znanje v svojo prakso. Večina jih meni, da vrtec ni naklonjen profesionalnemu 

razvoju strokovnih delavcev. Treba bi bilo raziskati vzroke za takšno stanje. M. Valenčič Zuljan 

in D. Blanuša Trošelj (2014) sta v svoji raziskavi ugotovili, da na profesionalni razvoj 

vzgojiteljev vplivajo številni dejavniki in njihovo pojmovanje le-tega. Poleg tega je potrebno 

tudi nujno načrtno spodbujanje refleksije o delu vzgojitelja v oddelku z otroki, njegovi vlogi, o 

spretnostih in znanjih, ki jih potrebuje, in kako jih razvija. Vse to se lahko spremlja v različnih 

situacijah, kot so hospitacije, mentorstvo mentorirancu ali kolegialno mentorstvo. 

6.1 Načrtovanje profesionalnega razvoja 

Pri načrtovanju profesionalnega razvoja ima velik pomen ravnatelj oziroma vodja. Učitelj je 

sam odgovoren in primoran spremljati svoje delo, ga analizirati in evalvirati ter izboljševati. J. 

Erčulj (2011) se strinja, da je učitelj oziroma vzgojitelj tisti, ki se vpraša, kako lahko bolj 

kakovostno uči, ravnatelj pa mu ob tem le pomaga. Tudi M. Valenčič Zuljan (2012) pritrjuje, 

da je pedagoški delavec odgovoren za lasten profesionalni razvoj. M. Pevec (2012, str. 170) 

navaja vzrok za učiteljevo oziroma vzgojiteljevo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, in 

sicer se ju »udeležijo zaradi notranje želje po novem znanju, pričakovanj vodstva, možnosti 

napredovanja in ohranjanja ustreznosti izobrazbe«. J. Erčulj (2011) pravi, da je ravnateljeva 

vloga pri profesionalnem razvoju učitelja oziroma vzgojitelja večplastna in sega od osnovne 

organizacijske do zahtevnejše, ki se odraža v odnosu do profesionalnega razvoja ter ustvarjanja 

pogojev zanj, in to v treh ravneh: 
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 zagotavljanje pogojev, pod katere štejemo čas in sredstva, ki jih ravnatelj nameni za 

profesionalni razvoj ter načrtovanje profesionalnega razvoja; 

 vzor ravnatelja zajema prevzemanje odgovornosti in vzor njegovih vrednot, besed in 

dejanj (Sergiovanni, 1998, v Erčulj, 2011). Pomembno vlogo ima tudi čas, ki ga 

ravnatelj nameni določeni zadevi, in kaj v njej poudarja, s tem sporoča, kaj mu je na šoli 

pomembno (Koren, 2007, v Erčulj, 2011). Sem spada tudi ravnateljevo razumevanje 

učenja učiteljev oziroma vzgojiteljev tako na področju stroke kot tudi s področij 

komunikacije, vodenja, sodelovanje v in izven šole oziroma vrtca idr. Ravnateljev 

odnos do lastnega izobraževanja vpliva na njegove vrednote in prepričanja s tega 

področja, kar posledično vpliva na odnos do učenja učiteljev oziroma vzgojiteljev, zato 

je pomembno, da sodeluje pri izobraževanjih in usposabljanjih, kamor so vključeni vsi 

strokovni delavci šole ali vrtca; 

 ustvarjanje pogojev za profesionalni razvoj učiteljev oziroma vzgojiteljev mora 

zagotoviti ravnatelj in je torej odgovoren zanje. Gre za ustvarjanje možnosti za učenje 

in podporo oblikam profesionalnega razvoja, ki učitelju oziroma vzgojitelju omogoči 

upoštevanje potreb učencev oziroma otrok (Hardy, 2010, v Erčulj, 2011). Omogočiti 

torej vzdušje, ki »spodbuja občutek pomembnosti, občutek sposobnosti in odgovornosti 

za svoj razvoj« (Gordon, 2004, v Erčulj, 2011, str. 26). 

Strokovno usposabljanje v šoli oziroma vrtcu mora potekati v skupinah, sodelujejo vsi 

strokovni delavci (Erčulj, 2002). To jim posledično omogoča skupne pogovore o pomembnih 

zadevah in skupno izbiranje temeljnih usmeritev šole oziroma vrtca ter področij za nenehno 

izboljševanje. 

Bubb in Earley (2010, v Bubb, 2013) izpostavljata, da sodelovanje na organiziranih 

izobraževalnih seminarjih še ne pomeni profesionalnega razvoja, kajti ta se nadgrajuje šele ob 

vnašanju sprememb, ki se zgodijo v razmišljanju in v praktičnem delu ter prinašajo nove 

pozitivne spremembe za otroke v oddelku. V nadaljevanju (prav tam, str. 20) je poudarjeno: 

»Spodbujati mora zavezanost trajnostni osebni in profesionalni rasti.« 
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Slika 1: Model cikla profesionalnega razvoja (Bubb, 2013, v Bubb, 2013) 

S. Bubb (2013) je v članku orisala ciklični model profesionalnega razvoja, ki pokaže, kako 

poteka načrtovanje profesionalnega razvoja, posledično pa vpelje tudi spremembe v delo. Vse 

stopnje so pomembne in soodvisne, zato je avtorica uporabila ciklični prikaz. Vseh devet 

stopenj je umestila v tri domene v skladu z idejo Clarka in Hollingswortha (2002, v Bubb, 

2013). Prva domena priprave zajema prve štiri faze (opredelitev potreb, podoba osnovnega 

stanja, cilj, načrt) in ima na začetku pomembno vlogo. Zaposleni oziroma vzgojitelji morajo 

analizirati svoje potrebe s poudarkom na poglobljenem delu. Le tako res uvidijo, kaj potrebujejo 

in zakaj. Jasno zastavljena podoba trenutnega stanja posledično omogoča postavitev realnih 

ciljev. Druga domena (aktivnost in učenje zaposlenih) je učenje in zajema peto ter šesto fazo. 

Najučinkovitejše aktivnosti temeljijo na osnovi razprave o poučevanju in učenju ter 

izboljševanju prakse preko opazovanja, mentoriranja, kolegialnega mentoriranja ali podpore in 

raziskavami med učitelji oziroma vzgojitelji (Goodall idr., 2005; OECD, 2010; Schleicher, 

2011; Timperley idr., 2007; Timperley, 2008, v Bubb, 2013). Zadnja domena izboljševanja 

zajema zadnje tri faze (prenos v prakso, učenje učencev, učinkovitost). Brez poglobitve v 

razumevanje novo pridobljenega znanja posameznik ne more razviti in izboljšati do te mere, da 

bi napredek prenesli tudi na otroke in ostale zaposlene (Bubb, 2013).  

N. Ličen in A. Šeliga (2007) na podlagi raziskave ugotavljata, da načrtovanje profesionalnega 

razvoja v vzgoji in izobraževanju še ni uveljavljeno. Po njunem bi bilo treba v profesionalnem 

razvoju strokovnih delavcev uveljaviti karierno svetovanje in druge metode, ki bi spodbudile 

načrtovanje razvoja. Poudarjata tudi dejstvo, da so učitelji in vzgojitelji premalo usposobljeni 
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za delo z odraslimi in potrebujejo dodatno znanje, da bi lahko sodelovali v tandemih z 

mentoriranci ali sodelavci. 

 

6.2 Dejavniki profesionalnega razvoja 

Na profesionalni razvoj vzgojitelja vplivajo številni dejavniki. Veliko raziskav s tega področja 

se nanaša na razvoj učitelja, a jih lahko posplošimo in navežemo tudi na profesionalni razvoj 

vzgojitelja, saj profesionalni razvoj podobno doživljata (Žnidaršič, 2012). J. Lepičnik 

Vodopivec in M. Ivanuš Grmek (2008, v Žnidaršič, 2012) jih v grobem razdelita na dve ravni: 

 notranjo (učiteljevo oziroma vzgojiteljevo prepričanje, razumevanje in subjektivne 

teorije), 

 zunanjo (formalni vplivi so izobraževanja in usposabljanja, uvajanje novosti, 

spremembe v sistemu, neformalni vplivi pa klima v kolektivu, vplivi staršev in tudi 

odločitev za poklic). 

 

M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014) izpostavljata številne dejavnike, ki vplivajo 

na profesionalni razvoj vzgojitelja. Ti so poklicno zadovoljstvo, notranja motivacija vzgojitelja 

oziroma njegova želja po poklicnem učenju in napredovanju, njegov pogled na smiselnost 

ponujenega izobraževanja, zmožnost prenosa posredovanega na izobraževanju v lastno 

pedagoško prakso, kultura institucije in usmerjenost zaposlenih v medsebojno učenje, 

pomembno vlogo pa imajo tudi njihova osebna pojmovanja profesionalnega razvoja. Zelo 

pomembno vlogo pri profesionalnem razvoju ima tudi načrtno spodbujanje refleksije v okviru 

formalnega izobraževanja ali v okviru opravljanja vsakdanjih poklicnih nalog v delovni 

organizaciji, ki lahko poteka v različnih situacijah (v procesu mentorstva mentorirancem, ob 

kolegialnem mentoriranju dveh kolegov ali ob hospitaciji vodstvenega delavca). 

Vzgojiteljeva pojmovanja in prepričanja so pomemben del njegove profesionalne opreme. 

Vplivajo na vzgojiteljevo razmišljanje, doživljanje in ravnanje ter posledično posredno vplivajo 

na kakovost dela in njegov profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 2004). Tako vzgojiteljev 

proces profesionalnega razvoja poteka na dveh ravneh: 

 na nivoju pojmovanj, ki jih M. Valenčič Zuljan (2004, v Valenčič Zuljan idr., 2006, str. 

34) opredeljuje kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi 

osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj 

ter deluje kot kompas v posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih 

načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika«; 

 na nivoju ravnanj v pridobivanju in izpolnjevanju profesionalnih spretnosti (raven 

gotovosti in rutine) (prav tam). 
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Zanimivo raziskavo so opravile M. Valenčič Zuljan, J. Klander in U. Sešek (2010), ki so želele 

izvedeti, kako učitelji in ravnatelji zaznavajo vpliv različnih aktivnosti na njihov profesionalni 

razvoj ter kako zaznavajo obseg vpliva, ki ga ima profesionalni razvoj na delo učitelja. 

Raziskava je pokazala, da učitelji in ravnatelji vsem ocenjevanim dejavnikom pripisujejo 

pomembno vlogo pri profesionalnem razvoju. V nadaljevanju M. Valenčič Zuljan idr. (2010) 

navajajo, da so zelo visoko (ocena 4 – močno vpliva in ocena 5 – zelo močno vpliva) ocenili 

kar pet dejavnikov od skupno devetih, ravnatelji pa šest od devetih, kar pomeni, da so učitelji 

nižje ocenili vplive dejavnikov na svoj profesionalni razvoj. Statistično pomembne razlike so 

se pokazale pri sledečih dejavnikih: hospitacije vodstvenega delavca, pedagoške konference in 

mentorstvo, kar prikazuje, da se ravnatelji bolje zavedajo prednosti in pozitivnih učinkov, ki jih 

prinaša mentorstvo učiteljem oziroma vzgojiteljem, kot slednji sami. M. Valenčič Zuljan (2017) 

je na vzorcu 133 učiteljev ugotavljala, kolikšen pomen za lasten profesionalni razvoj pripisujejo 

posameznim dejavnikom. Ugotovila je, da učitelji visoko ocenjujejo ponujene dejavnike 

profesionalnega razvoja. Na petstopenjski lestvici so ponujenim enajstim dejavnikom pripisali 

sledeče ocene: najvišje so ocenili timsko delo v strokovni skupini (4,4) in individualno 

refleksijo o poučevanju (4,3). Zatem sledijo izobraževanje izven šole (4,1), prebiranje 

strokovne literature (3,8), hospitacijski nastopi pri sodelavcih (3,7), izobraževanje znotraj šole 

(3,7) in mentorstvo (3,4). Manjši delež so pripisali sodelovanju v raziskovalnih projektih (3,3), 

aktivnemu sodelovanju na konferencah oziroma simpozijih (3,0) in izobraževalnim 

konferencam v šoli (2,8). Najnižje pa so uvrstili hospitacijske nastope pred ravnateljem (2,8). 

 

D. Blanuša Trošelj (2018) je na vzorcu 639 vzgojiteljev in ravnateljev predšolskih ustanov iz 

Hrvaške na podlagi faktorske analize postavk pridobila tri faktorje, ki po njihovem mnenju 

vplivajo na profesionalni razvoj vzgojiteljev. Ti dejavniki so zunanji spodbujevalni dejavniki, 

profesionalno razvojni dejavniki ter osebni in tehnični dejavniki. 

 

Vzgojitelji z delovno dobo do treh let občutno višje ocenjujejo pomen profesionalno razvojnih 

dejavnikov pri svojih odločitvah, ravno tako jih visoko presojajo vzgojitelji s končano 

univerzitetno izobrazbo. Občutno visoko pa ocenjujejo tudi zunanje spodbujevalne dejavnike. 

Tretji dejavniki (osebni in tehnični) so se v vseh skupinah vzgojiteljev izkazali za manj 

pomembne in med njimi ni statistično pomembnih razlik.  

 

Dejavnik, ki najmočneje vpliva na profesionalni razvoj vzgojiteljev v navedeni raziskavi, je 

prizadevanje vzgojiteljev, da bi otrokom ponudili profesionalno največ kar lahko, ne glede na 

delovno dobo, izobraževanje in ostale dejavnike. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na 

napredovanje ali zastoj v profesionalnem razvoju, je po mnenju vzgojiteljev notranja 

motivacija.  
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EMPIRIČNI DEL 

 

1 Metodologija in opredelitev raziskovalnega problema 

Mentor ima pomembno vlogo pri profesionalnem razvoju mentoriranca. S svojim 

profesionalnim zgledom, veseljem do poklica in kakovostnim opravljanjem dela mu osmisli 

vzgojiteljski poklic, ga spodbudi k povezovanju teoretičnih in raziskovalnih izsledkov s 

praktičnimi znanji, mu postavlja različna odprta vprašanja itd., ob poglobljenem spoznavanju 

poklica, izzivov in odprtih vprašanj mentoriranec lažje presodi, ali se je odločil za pravi poklic, 

ter je dodatno motiviran za pridobivanje novega znanja. Za kakovostno mentoriranje se mora 

vzgojitelj pri svojem delu tudi dodatno izobraževati in se profesionalno razvijati celotno 

obdobje svoje poklicne kariere vzgojitelja. To mu pomaga, da pri svojem delu ne zapade v 

rutino, preizkuša in vpeljuje nove načine dela ter analizira in reflektira svoje delo.  

V empiričnem delu smo želeli ugotoviti, kako poteka profesionalni razvoj vzgojitelja v 

opravljanju mentorske vloge mentorirancem na pedagoški praksi in vzgojiteljem ob vstopu v 

poklic. 

 

1.1 Raziskovalna vprašanja 

Zastavili smo si sledeča raziskovalna vprašanja: 

1. Ali vzgojitelji mentorji načrtujejo in spremljajo svoj profesionalni razvoj? 

2. Kako poteka profesionalni razvoj vzgojiteljev v procesu mentoriranja? Ali vzgojitelji 

zaznavajo v procesu mentoriranja začetniško fazo negotovosti, fazo izkušenosti in fazo 

ekspertnosti? 

3. Kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja v 

mentorski vlogi?  

4. Kakšne izkušnje imajo vzgojitelji mentorji pri delu z mentoriranci, s katerimi izzivi so se 

srečevali in kako so jih reševali? 

 

1.2 Raziskovalna metoda 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

1.3 Postopek zbiranja podatkov 

Za zbiranje podatkov je uporabljen polstrukturirani poglobljeni intervju, oblikovan na podlagi 

analize teorije in raziskav strokovne literature. Zbiranje podatkov s pomočjo intervjuja je 

potekalo od oktobra 2018 do konca februarja 2019. Intervjuji so bili izvedeni osebno, da smo 

po potrebi lahko postavili dodatna podvprašanja. Intervjuvanke so ostale anonimne zaradi 

varovanja osebnih podatkov. Vsak intervju z vzgojiteljicami mentoricami je trajal od 30 minut 

do ene ure. Intervjuje smo izvedli v vrtcih, kjer so bile zaposlene mentorice.  
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1.4 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljeni podatki so obdelani na osnovi kvalitativne vsebinske analize. Besedilo intervjuja je 

prepisano, urejeno in razčlenjeno na sestavne dele, preko katerih so določene kode oziroma 

enote kodiranja v besedilu intervjuja. Kodirnim enotam so pripisane kode. Za enote smo 

uporabili: besedilo, odstavek, celotno poglavje ipd. (Hesse-Biber in Leavy, 2004, v Vogrinc, 

2008). Te smo analizirali glede na njihovo značilnost in oblikovali teoretične razlage oziroma 

pojasnitve. 

 

1.5 Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski. Izvedli smo intervjuje z vzgojitelji mentorji, ki so 

eksperti na svojem področju in imajo več kot dvajset let delovne dobe. Kriterij za izbiro 

vzgojiteljev mentorjev je bil vsaj 20 let delovne dobe in vsaj 15 mentorstev dijakom, študentom 

in pripravnikom. Intervjuji so bili snemani. 

Vzorec je zajemal pet izkušenih vzgojiteljic mentoric, ki so zaposlene v vrtcih na Dolenjskem, 

Notranjskem in Štajerskem. Vse vzgojiteljice imajo za sabo med 33 in 39 let delovne dobe. Dve 

vzgojiteljici imata naziv svetovalka, ostale tri naziv svetnica, dve od njih sta si najvišji naziv 

pridobili pred desetimi leti. Vzgojiteljice mentorice imajo za seboj številna mentorstva, nobena 

ni navedla točnega števila vseh. Predvidevale so, da jih je med 40 in 46.  

 

2 Rezultati in interpretacija 

Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo opravljenih intervjujev, so predstavljeni in 

interpretirani glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

2.1 Potek profesionalnega razvoja vzgojiteljev 

V intervjuje zajete mentorice smo najprej prosili, naj ocenijo vlaganje v svoj profesionalni 

razvoj kot osnovo za napredovanje v poklicu in osnovo pri opravljanju vloge mentorja. 

Strokovni delavci, ki so zaposleni v vrtcih, se morajo zavedati pomembnosti stalnega 

izobraževanja in profesionalnega razvoja v stroki. Ta se ne konča z zaključkom šolanja na 

fakulteti, ampak poteka skozi celotno poklicno obdobje. Tudi Caulfield (1997, v Žnidaršič, 

2012) ter Jalongo in Isnberg (2000, v Žnidaršič, 2012) opredeljujejo pomembnost 

profesionalnega razvoja v pedagoškem poklicu.  

Intervjuvane vzgojiteljice se strinjajo, da je vlaganje v lasten profesionalni razvoj pomembno, 

in sicer so ocenile kot zelo pomembno tri intervjuvanke in precej pomembno dve intervjuvanki. 

Svojo oceno so podkrepile z besedami, da je stalno spremljanje in uveljavljanje novosti 



30 

 

pomembno predvsem zato, ker se otroci in življenje spreminjajo in od vzgojiteljev zahtevajo 

novosti, pa tudi zato, da ne zaidejo v rutino dela. 

»Zavedati se moramo posledic, kaj otroci izgubijo, če jim ne omogočimo znanja in razvoja. 

Stalno izobraževanje je pomembno.« 

Profesionalni razvoj v poklicu vzgojitelja poteka skozi celotno profesionalno pot, od začetka, 

ko se zaposlijo, pa vse do zadnjega delovnega dneva pred upokojitvijo. To dokazuje tudi delo 

intervjuvane vzgojiteljice, ki ji teče zadnje leto zaposlitve. 

»Vlaganje v moj profesionalni razvoj predstavlja velik del mojega dela, omogoča mi, da v svoje 

delo vnašam spremembe in ob tem napredujem, delujem boljše. Otroci se skozi generacije 

spreminjajo in kažejo drugačne interese, zanimanja in znanje.« 

Ena od intervjuvank je povedala, da je svoj profesionalni razvoj nadgrajevala tudi s kasnejšim 

izobraževanjem na fakulteti, kjer je diplomirala.  

»Moj profesionalni razvoj je potekal in še poteka skozi vsa leta mojega dela v vrtcu. Ob delu 

sem študirala najprej višjo stopnjo izobrazbe in diplomirala, čez leta pa še visoko šolo. Ta študij 

mi je lepo prepletal takratne delovne izkušnje, praktično delo in strokovno izobraževanje na 

fakulteti.« 

Iz tega je razvidno, da vzgojitelji, ki redno spremljajo svoj razvoj in znanje, uvidijo, kaj 

potrebujejo za nadaljnji razvoj in kje so njihove pomanjkljivosti. S tem lahko dobro načrtujejo 

in uresničujejo profesionalni razvoj, ki jim prinese nove poglede in znanja, ki jih morajo nato 

vnesti v svoje delo, najprej skozi preizkušanje in nato s preverjeno dobrimi in uspešnimi 

metodami nadaljevati. To je dobro zapisala in zajela v svoj model cikla tudi S. Bubb (2013, v 

Bubb, 2013).  

Pri vseh zajetih strokovnih delavkah v intervjuju je opazno, da so v delovni dobi v vrtcih 

pridobivale in razvijale svoj profesionalni razvoj, ga skušale dvigati na višji novo ter iskale 

nove načine za pridobivanje novih praks dela. 

»Poleg vsega ostalega (seminarji, vodenje posebnih dejavnosti v vrtcu, mentorstva) sem 

sodelovala v nekaj projektih na republiški ravni in vodila delavnice na seminarjih, ki so bili 

objavljeni v katalogu strokovnega izobraževanja, ki ga objavlja Ministrstvo za šolstvo. Na ta 

način sem pridobila naziv svetnica.« 

Vzgojiteljica je izziv našla tudi v predajanju svojega znanja ostalim strokovnim delavcem, iz 

katerega je razvidno, da je dosegla v svojem poklicnem delovanju visoko raven znanja, ki ga je 

profesionalno »predelala« in umestila v svoje poklicno profesionalno delovanje. 

 



31 

 

2.2 Spremljanje in načrtovanje vzgojiteljevega profesionalnega razvoja 

V intervjujih smo želeli izvedeti, ali vzgojitelji mentorji načrtujejo in spremljajo svoj 

profesionalni razvoj. Vse vzgojiteljice v intervjujih so potrdile, da svoj profesionalni razvoj 

spremljajo preko svojega portfolija (osebni portfolijo vzgojitelja), kjer hranijo vsa dotedanja 

izobraževanja, seminarje in sodelovanja pri projektih. Načrtovanje profesionalnega razvoja je 

vsem vzgojiteljicam v intervjujih pomemben del njihovega dela. S tem si omogočijo vpogled v 

področja, katerim so dale poudarek, poleg tega pa omogoča, da iz njega izluščijo vse šibke 

točke dela in področja, ki jih zanemarjajo ter se trudijo, da se jim ob letnem načrtovanju 

izobraževanj v Letnem delovnem načrtu oddelka in vrtca posvetijo.  

»Svoj profesionalni razvoj načrtujem. Postavim si kratkoročne in dolgoročne cilje, le-te pa 

sprotno spremljam in ugotavljam, katere sem delno ali že v celoti dosegla.« 

»Portfolijo vzgojitelja ali listovnik je dobra stvar spremljanja, a sem sama bolj intuitivna oseba 

in se moram potruditi, da ga pregledam in svoj profesionalni razvoj ne načrtujem dosledno, 

ampak bolj po občutku, kaj potrebujem iz katerega področja.« 

Intervjuvanka je izpostavila, da svoj profesionalni razvoj evalvira skupaj z ravnateljico na 

letnem razgovoru.  

»Svoj profesionalni razvoj lahko opišem kot celostno načrtovano in izvedeno dejavnost na 

osebni ravni. Načrtujem ga v letnem delovnem načrtu vzgojitelja, spremljam ga tokom izvedbe 

in končne evalvacije na zaključnem razgovoru z ravnateljico ob koncu šolskega leta.« 

Nobena druga intervjuvanka ni izpostavila skupnega načrtovanja in evalviranja svojega 

profesionalnega razvoja z vodstvom ali ravnateljem vrtca. Poudarjajo, da za to skrbijo same, 

kar pa lahko še vedno prinaša napačne poglede na njihove dejanske potrebe. Kot smo zapisali 

v teoretičnem delu, ima ravnatelj ali vodja vrtca pomembno vlogo pri načrtovanju 

profesionalnega razvoja vsakega vzgojitelja (Žnidaršič, 2012). Sodelovanje med njima prinaša 

vzgojitelju dodaten vpogled v njegov profesionalni razvoj in s tem posledično boljši pregled na 

šibke in močne točke ter nadaljnjo pot k napredovanju. To je dobro poudarila ena izmed 

intervjuvank ob menjavi vodstva, ki se je zgoraj navedenega zavedalo in res poskrbelo, da so 

vzgojiteljice uvidele pomembnost drugega mnenja oziroma poudarka šibkih točk.  

»Slaba navada nas strokovnih delavk takrat je bila, da smo se posluževale izobraževanj iz 

področij, ki so nam odgovarjala oziroma iz področij, kjer smo že delovale dobro. Tekom let pa 

je nova vodja poskrbela za preobrat in nas spodbudila k izobraževanju na področjih, kjer nam 

je manjkalo znanje.« 

S tem je vodstvo poskrbelo, da so vzgojiteljice začele gledati na svoj profesionalni razvoj 

drugače, iz drugega zornega kota, kot ga do tedaj niso poznale. Pomembno je, da se vodstvo 

zaveda svojega poslanstva in predvsem redno spremlja profesionalni razvoj vseh svojih 

strokovnih delavcev, ker le tako lahko napredujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Ta primer jasno 
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nakazuje, do česa lahko privede slabo spremljanje svojega profesionalnega razvoja brez 

kritičnega pregleda in nespremljanje dela vzgojitelja s strani vodstva ali ravnatelja. 

Nobena od strokovnih delavk, zajetih v intervju, ni zasledila oziroma se ni osredotočala na 

izobraževanja ali seminarje s področja mentorstva. Kljub temu so izrazile, da bi bilo to področje 

zelo pomembno za njih v začetku, ob odkrivanju vloge, nalog, vodenja in ostalih posebnosti, ki 

jih prinaša mentoriranje.  

»Nikoli nisem zasledila izobraževanja iz področja mentoriranja. Bi mi pa ta pripomogel na 

začetku, ko sem spoznavala in se seznanjala s to novo vlogo v mojem poklicnem delu. Takrat 

smo si nekako pomagale sodelavke med seboj in si izmenjavale dobre prakse, skupaj 

pregledovale navodila in papirologijo, ki so jih dijaki ali študenti prinesli s seboj. Danes je to 

veliko bolj razčlenjeno in opredeljeno kot leta nazaj.« 

Ob preverjanju možnosti za izobraževanje s področja mentoriranja preko spleta ne zasledimo 

razpisanih tem. Možnosti za tovrstna izobraževanja so majhna. Na spletu in v raznih 

znanstvenih in strokovnih revijah zasledimo veliko člankov, ki zajemajo tematiko mentoriranja 

v pedagoških poklicih, predvsem jih je veliko namenjenih učiteljem, od tega pa veliko literature 

lahko posplošimo tudi na delo vzgojitelja mentorja, ki poteka podobno. Ravno tako lahko 

izkušene mentorice predajajo svoje znanje iz mentoriranja mlajšim generacijam znotraj vrtcev 

bodisi preko organiziranih oblik ali pa so jim na voljo za vprašanja.  

 

2.3 Dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja 

Želeli smo ugotoviti, kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev vplivajo na profesionalni razvoj 

vzgojitelja, zato smo mentorice prosili, da na podlagi podanih dejavnikov profesionalnega 

razvoja ocenijo na lestvici od 1 (niso vplivali) do 5 (zelo močno vplivali), kako velik vpliv so 

dejavniki imeli na njihov profesionalni razvoj. 

Rezultati so pokazali, da je mentoricam najpomembnejši dejavnik timsko delo v strokovnih 

skupinah, ki je po njihovem mnenju nujno za kvalitetno, tekoče in usklajeno strokovno delo. S 

sodelovanjem v strokovnih skupinah se delijo mnenja, prakse dela, znanje in projekti. 

»Timsko delo mora glede na naravo našega dela potekati ves čas. Sodelovanje mora biti 

prepleteno vseskozi, saj brez njega ne moreš delovati.« 

»Timsko delo izvajamo v našem vrtcu dnevno in tedensko, pa tudi pred pogovornimi uricami s 

pomočnico vzgojiteljice. Potrebno je sprotno dogovarjanje in načrtovanje ter evalvacija. Le 

kvalitetno uigran tim bo poskrbel, da bo delo izvedeno kvalitetno.« 

Timsko sodelovanje v strokovnih skupinah se je izkazalo za najpomembnejše tudi pri 

anketiranih učiteljih v raziskavi M. Valenčič Zuljan idr. (2010). Učiteljem in vzgojiteljem je 

predvidoma ta vidik sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci najpomembnejši, ker se v teh 

strokovnih timih lahko sodeluje in predaja mnenja za vsa področja delovanja. Izpostavi se 
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problem, s katerim se srečujejo in na podlagi tega podajajo svoja mnenja in izkušnje ter iščejo 

rešitve za nastale situacije skupinsko, kar omogoča več pogledov na isto situacijo in več 

predlaganih opcij reševanja situacije.  

Drugi najpomembnejši dejavnik jim je prebiranje strokovne literature. Večina intervjuvank 

pravi, da strokovno literaturo redno uporabljajo, spremljajo objave strokovnih revij in člankov. 

Poiščejo jo še posebno ob težavah, ki se pojavljajo pri delu.  

»Brez strokovne literature pri našem delu ne gre. /…/ Vseh ne moremo opazovati pri svojem 

delu, lahko pa preberemo strokovni članek, ki so ga napisali tako sodelavci kot strokovnjaki. 

Pred kratkim sem sama objavila članek v Didactica Slovenica, vendar sem v njih prebrala tudi 

vse ostale članke, ker me ta področja zanimajo, zanimajo me ugotovitve drugih, tudi tistih, ki 

mi niso pisani na kožo. Preberem, da uvidim, kako posameznik gleda na določeno področje 

našega dela. Vedno pa prebrano kritično ocenim.« 

Poleg povedanega smo zasledili, da vse intervjuvanke iščejo bolj pisne vire (revij), ki so jim na 

voljo v vrtcu ali bližnji knjižnici. Nobena ni omenila spletnega brskanja za članki, knjigami in 

revijami. S tega vidika so lahko prikrajšane za večjo izbiro člankov, do katerih lahko dostopajo 

prek spletnih strani in iskalnikov, ki ponujajo pestrejšo izbiro relevantnih virov, predvsem pa 

hiter dostop, kadar potrebujemo podatke ali informacije za čim hitrejše reševanje težave. Do 

tega prihaja predvidoma tudi zaradi starosti vseh strokovnih delavk in njihove manjše 

sposobnosti za upravljanje računalnika, saj so vse udeleženke intervjuja starejše, kar je 

izpostavila tudi ena intervjuvanka.  

Na tretjem mestu sledi dejavnik individualna refleksija dela v oddelku. Vse intervjuvanke se 

strinjajo, da je tudi ta dejavnik zelo pomemben, vendar je težko izvesti refleksijo individualno, 

brez pomoči oziroma pogleda druge osebe. Predvsem so tukaj omenile mnenje pomočnice 

vzgojiteljice ali kritičnega prijatelja, ki ga imata znotraj vrtca dve intervjuvanki.  

»Ocena 4 ni zaradi tega, ker ne bi bilo tako pomembno, ampak predvsem, ker to ne more potekati 

samo individualno. Ves čas moramo svoje delo reflektirati skupaj s pomočnico ali 

spremljevalko. /…/ Tudi načrt dela nikoli ni samo moj, ampak vedno poteka v tandemu, tukaj 

vključujemo tudi starše. /…/ Svoje delo lahko sami vidimo drugače kot nekdo poleg nas, zato 

je pomembno, da delujemo skupaj v tandemu.« 

Izpostavile so tudi dejstvo, da refleksija ni bila praksa dela pred leti, uveljavila in udejanjala se 

je šele po uvedbi izobraževanj. To pa je prineslo s seboj tudi spremembe v delu. Vse mentorice 

v intervjujih se strinjajo in tudi stroka poudarja pomembnost tega vidika za nadaljnje delo in 

razvoj na področjih dela, ki ga opravljajo. Le dobra refleksija dela v oddelku lahko prinese 

vpogled v lastno delo, posledično pa pozitivne spremembe in vpeljevanje novosti ter izboljšav 

dela. Ob tem se morajo zavedati, da je pot do te stopnje zelo težka, saj se mora vsak vzgojitelj 

poglobiti v svoje delo, najti napake, pomanjkljivosti, si jih priznati in poiskati različne možnosti 

in alternative ter jih premišljeno vpeljati v svoje delo. Pomembno je, da se izobražujejo in se 
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seznanjajo z novimi oblikami dela, ki jim lahko omogočijo prestop iz enega delovanja v drugo, 

boljše delovanje oziroma izvajanje določene dejavnosti ali aktivnosti.  

Ravno tako jim je pomembno tudi izobraževanje izven šole oziroma vrtca. Iz podanih 

odgovorov lahko posplošimo, da jim tovrstna izobraževanja omogočajo izbiro področja, ki ga 

potrebujejo za svoj razvoj in napredek. Za izobraževanja izven vrtca je značilno, da se jih 

udeležujejo vzgojitelji na podlagi lastnih želja in potreb ob vodenju oziroma skupni odločitvi 

vodij ali ravnateljev, saj le-ti odobrijo udeležbo na seminarjih.  

»Teh izobraževanj sem se raje posluževala, saj že sama menjava prostora, izmenjava mnenj z 

drugimi strokovnimi delavci iz drugih vrtcev prinaša nova videnja. /…/ Omogočala so mi 

udeležbo na izobraževanjih, ki so me zanimala, kjer sem se čutila manj kompetentna, in 

izobraževanj, ki so mi jih priporočili nadrejeni.« 

Večina mentoric je izpostavila tudi težavo pri tovrstnih izobraževanjih, saj v zadnjih letih 

prihaja do omejitev pri dostopnosti izobraževanj. Predvsem v manjših vrtcih in vrtcih, ki so del 

osnovne šole, prihaja do omejevanja letnih sredstev za izobraževanja. Strokovne delavke imajo 

s tem manjšo možnost za udeležbo na strokovnih izobraževanjih, katerih ponujena tematika jih 

zanima oziroma čutijo pomanjkanje znanja. Posledica tega je zaviranje njihovega napredka in 

težnje po novih znanjih, ki bi jih lahko preizkušale in vnašale v svoje delo. Še vedno se lahko 

v teh primerih obrnejo na ostale strokovne delavce in ponujeno strokovno literaturo, vendar to 

težko nadomesti kakovostno pripravljene seminarje, kjer se podajajo konkretne izkušnje, 

mnenja in pogledi, s katerimi posameznik pridobi poglobljen vpogled v situacijo in spretnosti, 

ki jih zmore umestiti v širši kontekst. Vse to je težje dosegljivo zgolj s prebiranjem literature 

ali izmenjavo izkušenj in prenosom znanja strokovne sodelavke.  

Štiri mentorice od petih so se strinjale, da jim je pomemben dejavnik profesionalnega razvoja 

tudi mentoriranje dijakom, študentom in pripravnikom. Izpostavile so, da prinašajo nove ideje 

za delo, imajo drugačna videnja, novejše načine priprav, nove prijeme, metode in načine dela. 

Dobre in kvalitetne dele njihovih novosti lahko povzamejo in vnašajo v svoje delo in s tem je 

to tudi njihov napredek k boljšemu in kvalitetnejšemu delu v oddelku.  

»Mentorstvo je pomembno za nas, mentorje, ki delimo izkušnje in pridobivamo nove poglede, 

kot tudi za mentorirance, ki pridobivajo izkušnje v praksi. Pomembno je tudi, ker onemogoča, 

da vzgojitelji z leti zaidemo v svojo rutino, saj si primoran, da ves čas nekaj delaš, si pripravljen, 

omogoča še malo pozitivnega stresa in stalnega delovanja.« 

Ena mentorica pa je trdila, da mentoriranje ne vpliva na njen profesionalni razvoj. Svojega 

mnenja ni podkrepila z nobenim razlogom. Predvidevamo lahko, da na mentoriranje gleda 

drugače kot ostale vzgojiteljice. Predvsem z vidika odnosa učitelj-učenec, kjer poteka prenos 

znanja enosmerno. Ne zaznava novosti in znanja, ki ga prinašajo v procesu soudeleženi 

mentoriranci, ali pa gleda na mentoriranje samo kot na dodatno delo, ki ga mora opraviti ob 

svojem delu. Pomembno je, da bi uvidela tako kot ostale mentorice v intervjujih, da tudi 
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mentoriranci s seboj prinašajo znanja in novosti ter drugačne poglede dela, ki jih pridobivajo 

na fakultetah in šolah. To predstavlja spodbudo tudi za njen profesionalni razvoj, ker 

mentorirančevo znanje in delo vplivata na premislek o lastnem delovanju v oddelku, prav tako 

tudi spodbudo v oblikovanju ustreznega profesionalnega odnosa z mentorirancem glede na 

njegova pojmovanja, znanje itd. 

»Mentorstvo je samo po sebi pomembno za naše delo. Ne zdi pa se mi pomembno pri mojem 

profesionalnem razvoju.« 

Manj, a še vedno pomembna dejavnika profesionalnega razvoja, sta hospitacijski nastopi pri 

sodelavcih in izobraževanje znotraj šole. Intervjuvanke so zapisale, da sta dejavnika manj 

pomembna predvsem z vidika, ker pri izobraževanju znotraj šole nimajo vpliva na izbor 

tematike izobraževanja. Ta so po navadi namenjena širšemu krogu strokovnih delavcev, kar se 

še posebno odraža v vrtcih, ki so del osnovnošolskega sistema, kjer so tematike še bolj 

posplošene in povečini namenjene ter prilagojene osnovnim šolam.  

»Je tudi pomembno, vendar je odvisno od tega, katero tematiko izbere vodstvo šole oziroma 

vrtca. Letos se je izpostavil ravno ta problem, ko je izobraževanje res splošno in se ob tem ni 

vprašalo in poslušalo mnenj strokovnih delavcev naše šole oziroma vrtca.« 

Ena intervjuvanka je izpostavila eno od možnih oblik rešitve za tovrstna izobraževanja, ki so 

posplošena za vse zaposlene strokovne delavce v ustanovi. 

»Takšna izobraževanja so na začetku profesionalne poti zelo dobra oblika pridobivanja znanja. 

Po določenem času pa se segmenti pri tovrstnih izobraževanjih ponavljajo. Na taki stopnji bi 

bilo dobro in potrebno delavce razdeliti glede na delovno dobo in področja, ki jih je v svojem 

profesionalnem razvoju že zajel. To je za vodstvo, seveda, težko izvedljivo.« 

Takšna izobraževanja tako v vrtcu kot v šoli ne ponujajo kvalitetnega izobraževanja in 

pridobivanja novih znanj kot ožje usmerjena, ki se osredotočajo k točno določenim tematikam. 

Izkušnje dveh intervjuvank, ki sta zaposleni v vrtcu pri osnovni šoli, sta povedali, da so 

izobraževanja vedno splošna in redko zajemajo znanja, ki bi omogočila pridobivanje znanja, 

namenjenega predšolski vzgoji. Tako se pri tovrstnih izobraževanjih res dogaja, da vzgojitelji 

zgolj pridobivajo točke, ki omogočajo napredovanje, ne pa potrebnega znanja in nadgradnje 

svojega dela. Ena od rešitev v takih primerih je, da se vzgojitelje in vrtec izvzame in se jim 

omogoči predavanje oziroma izobraževanje, namenjeno njihovi rabi in potrebam. Takšnih oblik 

izobraževanj naj bo v vrtcu manj in se vodstvo raje osredotoči na vsakega vzgojitelja 

individualno in tako, kot je predlagala intervjuvanka, najdejo manjše skupine vzgojiteljev s 

podobnimi težavami ali interesi. Njim se omogoči izobraževanje z določenega področja ter se 

jih spodbuja k skupnemu delovanju in medsebojni pomoči.  

Hospitacijski nastopi pri sodelavcih imajo tudi svoje prednosti in slabosti, kot navajajo vse 

zajete intervjuvanke, je pomembno predvsem področje, kateremu namenja vodstvo in ostale 
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strokovne delavke največ poudarka. Poudarek na delu, predajanju znanja, oblikah dela in 

odnosu do otrok omogoča, da se seznanijo z novim delom in posledično pridobivajo novo 

znanje ter izzive za vpeljevanje novosti v lastno delo. V primeru, da je poudarek na drugih 

segmentih, ki ne zajemajo zgoraj naštetih vsebin in vsebin, na katerih vzgojitelji delajo za svoj 

profesionalni razvoj, so vsi nastopi nepotrebni in vplivajo negativno na delo nastopajočih 

vzgojiteljic, ker onemogočajo rast in razvoj. Ob tem mislimo predvsem na malenkosti, 

nepomembne v danih trenutkih zaradi treme in stresa, ki ga prinašajo nastopi (pogovorni jezik, 

pravilna raba slovenščine ipd.). 

»Nastopi so lahko zelo dobra oblika ali pa zelo slaba, odvisno od predstavitve in načina poteka, 

pristopa. Lahko je zelo dobra oblika dela in omogoča pridobivanje izkušenj ali pa nas zavira in 

omejuje, ker se osredotoča na napačne segmente. /…/ Pomemben del teh nastopov je meni bil 

vpogled v delo drugih, njihovi načini podajanja vsebin, novosti, neznanih področij otrokom, da sem 

jih lahko potem preizkusila še sama in uvidela, ali je boljši način dela.« 

Ena od intervjuvank je izpostavila tudi delo s svojim kritičnim prijateljem, ki je ravno tako 

lahko pomemben del našega dela, če je odnos pristen, povratna informacija pa konstruktivna. 

Med strokovnimi delavci, ki se odločijo za tako obliko sodelovanja znotraj ustanove, morajo 

biti odnosi pristni in resnični. Podajanje mnenj in izkušenj mora vsebovati pravo mero 

iskrenosti. Tako delovanje prakticirajo strokovni delavci, ki skupaj delujejo leta in si preko teh 

pridobijo zaupanje, saj je težko zaupati osebam, s katerimi ne delujejo dolgo in niso v 

vsakdanjih interakcijah na delovnem mestu. S tem se strinjata tudi C. Bizjak in M. Valenčič 

Zuljan (2007, v Valenčič Zuljan idr., 2007). 

»Imam dva zelo dobra kritična prijatelja, ki jima strokovno popolnoma zaupam in tadva meni. Na 

tem gradimo in skupaj sodelujemo. Kadar se soočam s še nepoznano stvarjo, vem, da se lahko 

obrnem na oba in skupaj skušamo iskati rešitve.« 

 

2.4 Vpliv mentoriranja na profesionalni razvoj vzgojitelja 

Mentorice so povedale različna mnenja in poglede, kako je mentoriranje vplivalo na njihov 

profesionalni razvoj, kaj je nanj najbolj vplivalo – katere izkušnje in kakšen način dela. Razen 

ene se vse strinjajo, da mentoriranje res vpliva na njihov profesionalni razvoj in večina to 

profesionalno rast zazna ob opazovanju in analiziranju dela med mentorskim procesom – kadar 

opazujejo delo mentoriranca, svoje lastno delo in kadar analizirajo ter evalvirajo delo skupaj z 

mentoriranci. 

»Zagovarjam stališče, da se vedno lahko kaj naučiš tudi iz napak, ki jih opaziš in jih pomagaš 

nekomu popraviti. Pri vsakem najdeš močna področja in če to spodbudiš na pravi način, se od tega 

vsi veliko naučimo. Vedno je drugače, nikoli se stvari ne ponavljajo, saj ima vsak malo drugačen 

pristop. Zelo rada rečem, da naj pozorno opazujejo in uporabijo samo dobre stvari in ob opazovanju 
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razmišljajo, kako bi oni izpeljali isto dejavnost na drugačen način. Ni nujno, da je boljši, vedno je 

več boljših izvedb možnih. Ja, učimo se vse življenje.« 

»Tako v procesu mentoriranja kot pri svojem profesionalnem razvoju si postavim usmeritve, naloge 

in cilje. Moj cilj v mentorski vlogi je dobro, kakovostno pripraviti mentoriranca na njegovo 

nadaljnje samostojno delo. Cilj mojega profesionalnega razvoja pa je doseganje kratkoročnih in 

dolgoročnih zastavljenih ciljev. Do obeh ciljev, tako mentorska vloga kot profesionalni razvoj, pa 

bom prišla z dobro načrtovanim procesom dela, zastavljenimi nalogami, z refleksijo dela, s timskim 

delom – izmenjava mnenj, z branjem strokovne literature, s strokovnim izobraževanjem in 

podobno.« 

»Kadar smo skupaj pripravljali kakšne večje dejavnosti, da je tudi mentoriranec prinesel svoj del, 

svoj način/pristop. S tem sem se sama seznanjala z različnimi pristopi in jih kasneje lahko uporabila 

tudi sama, pohvalila sem njihove novosti, jim vedno povedala, kadar se mi je zdelo, da so res 

doprinesli dobro otrokom in meni za nadaljnje delo.« 

Ena intervjuvanka je izrazila dvom, da je mentorstvo imelo tak vpliv na njeno področje 

profesionalnega razvoja, in nadaljevala, da je tudi brez tega strokovna rast lahko enaka, odvisno 

od vsakega posameznika, njegovega truda in želje. Vsi pa se z njo ne bi strinjali, saj 

mentoriranje prinaša drugačne izkušnje kot delo z drugimi strokovnimi delavci, udeležba na 

izobraževanjih in ostale oblike, ki jih izberejo za razvoj profesionalnosti.  

Raziskava Hudson (2013) je pokazala, da ima mentoriranje vpliv na profesionalni razvoj 

mentorja, predvsem kadar so opazovali poučevanje mnetorirancev in jim kasneje podajali 

povratne informacije ob analizi in kritičnem pogledu dela. Ob mentorstvu so spoznavali nove 

oblike dela (kot so IKT sredstva, ustvarjalne ideje za izvajanje pouka, učni nameni). Avtor je 

poudaril tudi pomembnost znanja mentorja o trenutnih praksah mentorstva, saj pomanjkanje 

tega lahko privede do omejevanja mentoriranca pri priložnostih za uspešno delo. Investicija v 

mentorjev profesionalni razvoj lahko pripomore k izboljšanju učnih procesov za oba, mentorja 

in mentoriranca.  

 

2.4.1 Proces mentoriranja in faze profesionalnega razvoja 

Zanimalo nas je, kako poteka profesionalni razvoj vzgojiteljev v procesu mentoriranja in ali 

intervjuvani vzgojitelji zaznavajo v procesu mentoriranja začetniško fazo negotovosti, fazo 

izkušenosti in fazo ekspertnosti.  

Vsak mentor preide med delom različne faze svojega razvoja: od začetne faze negotovosti, kjer 

kaže negotovost, slabo samozavest in spraševanje, ali dela prav, do naslednje faze izkušenosti, 

ko ima za seboj določeno število mentorstev, pridobi izkušnje in znanje. Proti koncu se mentor 

sreča s fazo ekspertnosti, kjer lahko predvidi situacije in točno ve, kako bodo ukrepali, ve, kaj 

v danem trenutku ali situaciji od njega potrebujejo drugi. Tako kot se te faze odražajo v procesu 

profesionalnega razvoja, ki sta ga opisala Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan idr., 
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2007), se odražajo tudi v procesu mentoriranja skozi leta in izkušnje, ki jih pridobivajo mentorji. 

Vse mentorice so v intervjujih potrdile, da so tekom dela zaznavale faze svojega razvoja in 

opisovale značilnosti, ki jih prinašajo. 

»Prepričana sem, da sem skozi leta delovanja v vrtcu in poklicu prešla skozi vse faze razvoja. 

Začetna negotovost se je odražala v tem, da sem se zavedala svoje neizkušenosti, premalo znanja 

s področij, ki sem jih opravljala. Nisem imela nekoga, na katerega bi se lahko obrnila, ki bi mi 

lahko predstavil delo. Preko vseh let delovanja sem se kalila in dobivala izkušnje, preizkušala 

sem stvari, pridobivala sem različne povratne informacije. In če si ob vsem tem odprt, če vidiš 

in sprejmeš povratne informacije, delaš spremembe, jih vnašaš v svoje delo.« 

»V procesu mentoriranja sem zaznala faze mojega razvoja. V začetku sem si postavljala številna 

vprašanja o lastnem delu, svoji poklicni vlogi, kakor tudi o procesu mentoriranja. Zelo 

pomembno se mi je zdelo redno, načrtno in kontinuirano spremljanje dela. Če sem bila 

negotova, sem vedno poiskala in dobila podporo bivše mentorice, sodelavk ali pomočnice 

ravnateljice. Sčasoma sem postala bolj samozavestna, izkušenejša.« 

Ena od intervjuvank pa se v fazi ekspertnosti še ne vidi. Iz njenega odgovora sklepamo, da si 

ne želi priznati dosega te faze, ker se boji, da bi to pomenilo zaključek, konec njenega dela, 

oziroma da v tem ne bi več našla izzivov za nadaljnje delo – občutek, da doseganje zadnje faze 

profesionalnega razvoja pomeni zaključek njene kariere. Pa vendar to pomeni le, da ji pretekle 

izkušnje in znanje omogočajo lažje spoprijemanje s težavami in situacijami, ki jih prinašajo 

nova mentorstva in delo z novimi mentoriranci. 

»Mogoče je zame dobro, da se ne vidim v tej fazi, ker mi to omogoča, da se še vedno poglobim 

v situacije, da rešujem težave, da me ne prevzame ta občutek, da nimam več nobene stopničke 

pred seboj, ki bi mi omogočila razmišljanje, nadgrajevanje, poglabljanje. Ves čas svojega dela 

se učimo in tudi sedaj še vedno potrebujemo to, ne glede na leta delovne dobe, ki jih imam za 

seboj.« 

Z njo pa se ne bi strinjali intervjuvanki, ki se kljub zadnji fazi še vedno vidita in se soočata z 

raznimi izzivi pri delu, čeprav sta jo po svojem mnenju že dosegli. Kot sem zapisala, jima 

izkušenost prinaša le to, da se lažje in hitreje soočita z nastalim problemom, ga rešita in 

nadaljujeta delo z mentorirancem. Ekspertnost poleg soočanja s težavami omogoča tudi hitrejše 

zaznavanje rutinskega dela in vpeljevanje novosti za nove izzive pri opravljanju dela.  

»S takim delom lahko napreduješ in prideš tudi do zadnje faze ekspertnosti, kjer dobro poznaš delo, 

hitro zaznaš rutinsko delo in iščeš nove izzive za delo.« 

»Sedaj zaupam v lastne sposobnosti svojega dela ter se počutim udobno v svoji poklicni vlogi. 

Razmišljam globlje, o svojem poklicu in poslanstvu, o vplivu vzgojno-izobraževalnega procesa na 

družbo in s tem si dajem priložnost za razvoj kompetenc s ciljem doseganja še višje stopnje 

usposobljenosti.« 
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2.5 Dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj mentorja v mentorski vlogi 

Poznamo različne dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj mentorja, ko opravlja 

mentorsko vlogo. V intervjuju smo izpostavili nekaj dejavnikov, intervjuvanke so podale 

mnenje in pomembnost dejavnikov glede na njihove izkušnje in delo.  

 

2.5.1 Načrtovanje aktivnosti za mentoriranca oziroma z njim 

Vse intervjuvanke se strinjajo, da je ta dejavnik pomemben pri njihovem razvoju. Še posebno 

z vidika, kjer oba, mentor in mentoriranec, sodelujeta in načrtujeta skupaj. Tako kot to poteka 

pri vsakdanjem delu v vrtcu v tandemu s pomočnico vzgojiteljice, mora to steči tudi, ko se 

skupini pridruži nov mentoriranec.  

»Vedno sem stremela k temu, da je mentoriranec pri vsem aktivno udeležen. Da sodelujeva in 

podajava predloge, želje in oblike dela ter izvedbo oba skupaj. Predvsem zato, ker sam najbolje ve, 

kaj potrebuje in kaj se pričakuje, da opravi na praktičnem usposabljanju.« 

Pri skupnem načrtovanju z mentoriranci intervjuvanke niso imele težav. Kot navajajo same, so 

si izkušnje za skupno načrtovanje pridobivale v letih načrtovanja s sodelavkami v timu, kar je 

omogočilo, da so svoje dotedanje znanje o skupnem načrtovanju lahko prenesle tudi na 

mentorirance. Opazile so, da ima načrtovanje z nekaterimi mentoriranci pozitivno plat, ker 

vnašajo svoje želje in nova znanja in, kot omenjeno, s tem predstavljajo mentoricam nove 

načine dela. Mentorice se ob tem soočajo z novimi oblikami dela, novimi izzivi in novostmi pri 

skupnem načrtovanju. Tako v odnosu res pridobivata oba, o čemer je pisala tudi D. Findesein 

(2012), ki pravi, da se mentor uči od mentoriranca in izven njega z lastnim delovanjem. 

Mentoriranec se izkustveno uči ob samostojnih izpeljavah aktivnosti in razmišljanju o njih po 

izpeljavi. Z mentorirancem, ki je pripravljen sodelovati z mentorico, se spletejo dodatne vezi in 

zaupanje, ki omogočajo še boljše sodelovanje in povezanost, kar pripelje do prijateljskih 

odnosov, ki ostanejo in se nadaljujejo tudi po zaključenem uradnem mentoriranju. 

Ena od novosti, s katero so se spoznavale, je deljenje svoje vloge vzgojiteljice z mentorirancem, 

kadar so njihovo delo oziroma del naloge morali prevzeti oni. Ob tem si je ena od intervjuvank 

zastavljala veliko vprašanj. 

»Pri delu z njimi me je bolj skrbelo, ali bo mentoriranec, sploh dijak, zmogel opraviti, kar je bilo 

načrtovano, in kako ga bodo sprejeli otroci. Ali bo znal motivirati, bom morala veliko posredovati, 

ali bo izpeljal delo samostojno, kako bodo potekali prehodi. To delo zahteva veliko dogovarjanja.« 

Do takšnih vprašanj in dvomov prihaja predvsem pri mentorjih na začetku opravljanja vloge 

mentorja in pri mentorjih, ki še niso razvili zaupanja v mentoriranca, bodisi zaradi časovne 

omejitve, slabih izkušenj z drugimi mentoriranci ali zgolj zaradi nezaupanja v mentorirančeve 

sposobnosti, ker se morda do takrat še ni izkazal. Prav v zadnjem primeru je pomembno, da 

mentor zaupa v mentoriranca, ga spodbuja skozi celoten proces oblikovanja in načrtovanja ter 
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mu nudi ustrezno stopnjo pomoči in usmerjanja v izvedbi. S tem bo tudi mentoriranec 

pridobival samozavest za izvedbo.  

Intervjuvanka je izpostavila tudi dodatno delo, ki ga prineseta delo in sodelovanje z 

mentorirancem. Seveda s tem veliko pridobijo za lastno nadaljnje delo, a s seboj nosi tudi veliko 

odgovornost in dodatno delo. 

»Dodatno delo doma, pregledovanje dnevnikov, priprav, evalvacija dela. Mnogokrat tudi 

podaljševanje delovnika, da sem se lahko pogovorila z njimi … Vem, da je vse to nujno za delo in 

sodelovanje, a je tudi zahtevno in včasih utrujajoče.« 

Delo res zahteva dodatne ure, ki jih povečini drugi ne opazijo. Predvsem mentorice s številnimi 

mentorstvi se soočajo s takšnimi težavami, predvidevamo lahko, da so preobremenjene, 

predvsem v primerih, kadar opravljajo več mentorstev v enem vrtčevskem letu. Pomembno je, 

da se ob tem zavedajo in spomnijo pomembnosti mentoriranja za profesionalni razvoj in 

napredovanje. Lahko pa tudi prosijo vodstvo, da se mentorstva porazdelijo tudi med ostale 

mentorje vrtca. 

 

2.5.2 Posredovanje povratne informacije mentorirancu  

Vse mentorice se strinjajo, da je podajanje povratnih informacij mentorirancem pomembna in 

občutljiva tema, saj se zavedajo, da ljudje različno sprejemajo povratne informacije, še posebno 

kritične ali negativne. M. Valenčič Zuljan idr. (2007) pravijo, da povratna informacija 

pripomore k izostritvi zavedanja lastnega vedenja in doživljanja, potrdi predstavo o njihovem 

lastnem vedenju ali odkriva vidike in posledice njihovega nezavednega vedenja. Omogoča jim 

vpogled vpliva njihovega vedenja na druge.  

Mentorice navajajo različne pristope k podajanju povratnih informacij, ki jih uporabljajo.  

»Vedno sem se trudila, da bi podala informacije na pozitiven način, s predlogom, kaj bi bilo 

mogoče narediti boljše in kako. Prisluhnila pa sem tudi njihovim argumentom z mislijo, če svojo 

izvedbo dobro utemeljiš, tudi v primeru, da je bila slaba, in istočasno predlagati, kaj bi lahko 

naredil bolje, si napredoval. Vedno pazim, da sem korektna in ne zbijam motivacije z 

negativizmom. Vedno pozitivno.« 

Eden od zelo dobrih načinov podajanja povratne informacije je navedla intervjuvanka, saj je 

preko pogovora in razgovora z mentoriranci dosegla, da le-ti skušajo kritične točke nastopa ali 

dela razpoznati sami s svojim refleksivnim razmišljanjem.  

»Vedno sem najprej predala besedo mentorirancu. Nikoli nisem sodila, meni je bilo pomembno, 

da sam začuti. In potem mi ni bilo potrebno podajati negativnih informacij, ker so jih vedno 

začutili sami. 90 % mentorirancev je točno vedelo, kje je bila težava, problem, kje se je 

zataknilo.« 
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Taka oblika pogovora in razgovora je najboljša, ker omogoča mentorirancu najprej lastno 

reflektiranje svojega dela. Če realno in kritično oceni svoje delo, uvidi pomanjkljivosti in dobro 

izpeljane dele, mentorju ni treba predati negativne informacije, ampak lahko le nadaljujeta z 

razgovorom o možnih izboljšavah v dani situaciji. Taka oblika sodelovanja krepi tudi odnos 

med njima, ker sodelujeta in se dopolnjujeta. 

Mentorice so izpostavile, da so vedno ugotovljene posebnosti, težave in zaplete iz nastopov ali 

praktičnega izvajanja dejavnosti ter aktivnosti z mentoriranci zapisale v evalvacije dneva ali 

nastopa, kar jim je lahko koristilo za delo v prihodnje, da se bodo znašli in pravilno reagirali ob 

enakih in podobnih situacijah, če do njih pride.  

Pomembno je, da se mentorice zavedajo potrebe po informacijah, podanih s »pravim občutkom 

in zdravo presojo«. Ta naj bo konstruktivna, neogrožajoča in učinkovita. V nadaljevanju M. 

Valenčič Zuljan idr. (2007) izpostavljajo, naj bo povratna informacija opisna (neposreden opis 

občutkov, videnj in misli), naj ne ocenjuje osebnosti in značaja mentoriranca. Mora biti 

specifična in ne splošna, upoštevati potrebe prejemnika in pošiljatelja, osredotočena na vedenja, 

ki jih lahko mentoriranec nadzoruje. Mentor naj jo poda, kadar mentoriranec za njo prosi, in 

naj jo posreduje ob pravem času.  

 

2.5.3 Refleksija dela mentoriranja 

Mentorice so povedale, da svojega dela z vidika mentoriranja niso nikoli dnevno, sprotno 

reflektirale. To so naredile le v primerih, kadar je bil odnos z mentoriranci slab, kadar je 

prihajalo do težav v komunikaciji z njimi, kadar njihov nastop ni bil uspešen, oziroma če 

dejavnost, ki sta jo načrtovala skupaj, ni bila izpeljana, kot sta si jo začrtala. V takih primerih 

so se res obračale nase in svoje občutke. Reflektirale so sebe preko vprašanj in skušale pridobiti 

odgovore, ali so tudi same vpletene, da določena aktivnost, dejavnost ni stekla, kot bi morala. 

»Kadar se je kaj sesulo in ni uspelo, sem sama pri sebi evalvirala, kaj in kje je vzrok temu, v čem je 

moja vloga, ali sem bila jaz tista, ki ni ustrezno reagirala, pripravila, naredila, ali je to skupna zadeva. 

V te slabo izpeljane zadeve se vedno poglobim in želim najti vzrok, da tega naslednjič ne ponovim. 

Obenem pa se obrnem tudi na mnenja drugih (pomočnica, praktikant). Pomembno je, da najdem 

vzroke, kje je krivda moja, kaj bi lahko popravila in kje nisem mogla narediti nič in s tem vplivati 

na preobrat.« 

»Če ni šlo vse po načrtih, sem iskala odgovore tudi pri sebi. Kje sem dala premalo napotkov 

mentorirancu? Mogoče sem mu premalo predstavila samo skupino otrok in njihovo reagiranje v 

določenih momentih. Vse svoje dvome sem naslednjič skušala popraviti. Mentorirancu sem dala 

vedeti, da tudi jaz vsega ne vem in da se vedno znova učim iz napak in izkušenj.« 

Ena od mentoric je omenila tudi pogovor in refleksijo dela z mentoriranci, ki je dobra praksa 

za mentorje in njihovo nadaljnje delo. Tako dobijo vpogled z druge strani in lahko, če so 
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pripravljeni, napredujejo v svojem delu kot mentorji, saj jim lahko mentoriranci podajo dobre 

iztočnice oziroma konstruktivne komentarje za delo z naslednjimi mentoriranci. Taka oblika 

pogovora bi bila zelo koristna ob koncu procesa mentoriranja za oba. Mentoriranec bi podal 

svoje mnenje, mentor pa bi pridobil informacije o svojih lastnih šibkih točkah delovanja v tej 

vlogi in se še lažje pripravil za sodelovanje z naslednjim mentorirancem. Nadgrajeval bi svoj 

odnos in delovanje, ki se gotovo izboljša tudi v smislu sodelovanja. 

»Preko pogovora z njimi lahko ugotoviš, kje si mu premalo svetoval ali povedal, kje je on naredil 

napake in kje je bil dober. Refleksija je dobrodošla, saj noben mentoriranec ni enak, vsak ima svoj 

pogled, način dela in pristop.« 

 

2.5.4 Branje strokovne literature o mentoriranju 

Vse intervjuvanke se strinjajo, da je literatura pomembna za njihov poklic, delo in lažje 

reševanje težav, ki se pokažejo med delom. Tudi za področje mentoriranja so iskale in 

uporabljale literaturo ob delu z mentoriranci, ker se med seboj zelo razlikujejo in prihajajo iz 

različnih srednjih šol, popoldanskih šol, s poklicnih tečajev in fakultet.  

»To se mi zdi najpomembneje, ko začenjaš z mentorstvom, kasneje pa zato, da slediš novostim 

in spremembam.« 

Izpostavljajo, da se srečujejo z različnimi navodili za izvedbo praktičnega dela mentorirancev, 

nekatera so dobro dodelana in jasno zapisana, druga so skopa in ne zajemajo vseh potrebnih 

navodil, da bi se lahko na podlagi njih orientirale za načrtovanje in izvedbo praktičnega dela.  

»Velikokrat še natančnih navodil ni. Pogosto sem že klicala na šolo in tam iskala informacije. Na 

tem področju je sedaj veliko slabše kot včasih.« 

Intervjuvanka, ki deluje v manjšem vrtcu in je bila tam prva zaposlena izobražena vzgojiteljica, 

ko je vrtec začel delovati v sklopu osnovne šole, je povedala, da pri svojem delu nikoli ni 

uporabila literature, namenjene mentoriranju, ampak se je opirala le na že poznano delo in 

oblike sodelovanja z mentoriranci.  

»Literature se v svojem delovanju kot mentor nisem posluževala. Delala sem na podlagi izkušenj, 

priporočil in navodil, ki so jih prinesli metoriranci s seboj.« 

Samo ena mentorica si ni pomagala z literaturo o mentoriranju, vse ostale pa redno, ker jim je 

omogočala boljše delovanje. Ljudje delujemo različno ob sodelovanju z drugimi ljudmi, 

nekateri potrebujejo več časa, da zaupajo svojim sposobnostim, in potrebujejo vodila, ki jim to 

omogočajo. Drugi pa imajo ta občutek izoblikovan in se lažje prilagodijo ter vodijo proces. 

Pomembno je, da se mentorji zavedajo svojih pomanjkljivosti in poiščejo ustrezno strokovno 

literaturo, ki jim prinese potrebne odgovore ter pomaga pri reševanju nastalih težav na področju 

mentoriranja.  
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2.5.5 Pogovor s kolegi glede mentoriranja 

Sodelovanje in pomoč med strokovnimi delavkami v vrtcih je pomembna in prinaša boljše in 

tesnejše odnose med njimi. Iz pogovorov z mentoricami smo ugotovili, da v vseh njihovih vrtcih 

mentorice medsebojno sodelujejo in si pomagajo. Predvsem mentorice z dolgoletnimi 

izkušnjami lahko pomagajo, vodijo in usmerjajo vse tiste, ki se na to pot šele podajajo in jim 

bodo njihovi nasveti in izkušnje pripomogli k lažjemu začetku in nadaljnjemu delu.  

»Pomagala sem mlajšim mentoricam, ki redno sprašujejo in se informirajo. Pohvalimo in 

predstavimo si dobre izvedbe pa tudi o slabih se pogovorimo.« 

Sestanki in pogovori z ostalimi strokovnimi delavkami so bili opravljeni predvsem ob 

priložnostih, ko je v vrtec prihajalo večje število mentorirancev. To jim je omogočilo skupni 

pregled in primerjavo navodil za delo z njimi, izmenjavo mnenj in predlogov.  

»Vedno smo imele sestanek za novosprejete mentorirance. Z določenimi mentoricami pa smo 

določena obdobja, ko smo skupaj mentorirale, sedle in se pogovorile o nalogah mentorirancev, saj 

so različne šole zahtevale različne naloge, ki jih morajo opraviti. Včasih smo se tudi mentorice 

izgubile v vseh papirjih, ki so jih posredovali iz šol, tako smo sedle in se pogovorile o teh nalogah, 

kaj zahtevajo od nas, kako oceniti mentorirance, saj sem vedno želela, da mentoriranec dobi oceno, 

ki jo zasluži glede na svoje delo in trud.« 

Pri intervjuvanki, ki je dolga leta delovala sama v enem oddelku ob osnovni šoli, sta se 

samostojno delo in nezmožnost sodelovanja z drugimi odražala pri delu naprej, tudi ko je vrtec 

rasel in se širil. Še nekaj let je svoje delo vodila naprej samostojno, brez sodelovanja z drugimi. 

»Tako sem bila navajena delovati sama in smo nato delovale tako, da se je vsaka znašla sama za 

sebe. Študentje so s seboj prinesli navodila za opravljanje prakse in nato se je vsaka sama soočala s 

tem. Zadnja leta pa smo se usedle skupaj in pregledale, se pogovorile, kakšne naloge imajo različni 

študenti, ki so bili takrat na praksi. Pogovorile smo se, kako bodo to opravili, delile smo mnenja in 

razmišljanja.« 

Pogovori in medsebojno sodelovanje vzgojiteljev mentorjev v vrtcih in enotah vrtcev so zelo 

pomembni, ker krepijo odnose in zaupanje. Mentorji se soočajo z različnimi težavami ali 

konflikti in ravno sodelovanje med njimi jim omogoča zavedanje, da v tem niso sami in da se 

lahko obrnejo na svoje sodelavce, kar omogoča hitro soočanje in reševanje nastalega problema. 

Poleg tega se na njih lahko obrnejo tudi v primerih, ko potrebujejo samo nasvet.  

Zelo dobro oblika sodelovanja med mentorji je sestanek pred prihodom mentorirancev v 

ustanovo, kot je povedala ena od intervjuvank, ker omogoči, da se vsi mentorji zberejo, se 

pogovorijo o poslanih navodilih in morebitnih nerazumljivih delih navodil, s tem se dobro 

pripravijo na potek mentoriranja. Obenem pa lahko tudi pripravijo strokovno literaturo, 

predavanje in izobraževanje na to tematiko, kasneje pa se odpre razprava za morebitna 
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vprašanja. Ob taki obliki sestanka bi povzdignili delo mentorjev na višjo raven, kar bi 

omogočilo boljše vezi, sodelovanje in medmentorsko oporo.  

 

2.5.6 Večkratno mentoriranje 

Mentorstva se medsebojno razlikujejo, vsako pa prinese nova znanja, nove ideje, nove poglede 

na delo in nove izkušnje, tako pozitivne kot negativne. Z navedenim se strinjajo tudi vse 

intervjuvane mentorice, ki izpostavljajo, da so na njihov profesionalni razvoj zagotovo vplivala 

tudi vsa mentorstva, ki so jih izkusile med svojim poklicnim delom.  

»Več mentorstev, več različnih izkušenj pridobiš. Lažje sprejemaš študente, kajti sprotno rasteš 

in se lažje soočiš ter lotiš, leta minevajo in več je izkušenj. Vsako leto nekaj novega pridobiš, 

študentje ti dajejo različne vpoglede.« 

»Seveda pomaga, se strinjam. Z več mentorstvi pridobiš več izkušenj, več znanja, več 

pridobljenih oblik dela, saj je vsak študent poglavje zase in mentoriranje poteka na različne 

načine. Vsak zahteva različno količino dela, pozornosti, načrtovanja, napotkov.« 

»Pozitivna izkušnja. Mentoriranci ti dajejo energijo za poglobljeno raziskovanje tem, sveže 

ideje, neukalupljenost, pridobivanje izkušenj.« 

Mnoga mentorstva omogočajo, da mentorice uvidijo svoje šibke točke in na podlagi tega jih 

začnejo krepiti ravno z novostmi, ki jih lahko vnese mentoriranec na praksi s svojimi močnimi 

področji.  

»Opravljajo naloge z različnih področij in to me je spodbujalo, da sem svoja šibka področja ob 

njih krepila s prebiranjem strokovne literature.« 

Večina mentoric je na to tematiko izpostavila tudi obremenjujoče in dodatno delo, ki ga 

mentorstvo prinaša, predvsem več mentorstev v enem letu. Pripovedujejo o izčrpanosti in 

posledično težkemu sledenju, kar pa vpliva tudi na njihovo dojemanje in sledenje novostim, ki 

jih mentoriranci prinašajo.  

»Ja, če le-teh ni preveč, sama sem imela tudi do tri mentorstva v enem letu, kar je bilo preveč 

naporno. Res teh ne sme biti preveč, ker je potem to prej breme kot prednost. Ko mentorstvo 

sprejmem, se temu posvetim stoprocentno.« 

»Ta večkratna mentorstva v letu ne pustijo v nas takih vtisov, kot recimo, če mentorstvo opravljaš 

letos, pa čez dve leti ponovno, ker v tem času pozabiš na določene zadeve, ki zajemajo mentoriranje. 

Če pa je tega v letu več, vse opravljaš z levo roko, ne v slabem smislu, ampak je utečeno, ne 

potrebuješ toliko časa za načrtovanje. Pri tem sem opazila, da sem v tistem letu večkratnega 

mentoriranja lahko več ponudila mentorirancu, ki je prišel zadnji, kot prvemu, kjer sem se še 

vpeljevala v delo.« 
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Številna mentorstva seveda prinašajo veliko izkušenj in novosti, ki jih predstavijo mentoriranci. 

Lahko pa se strinjamo z vzgojiteljicami, ki so izkusile več mentorstev v enem letu, ker je to 

delo res zelo obremenjujoče in izčrpavajoče. Če želimo, da je mentorstvo kakovostno 

opravljeno, je treba prisluhniti mentorjem in njihovim potrebam, predvsem pa zmožnostim. 

Preveč mentorstev pripelje do mentorjeve izčrpanosti, kar pa posledično onemogoča njegovo 

najboljše delovanje v vlogi, ki mu je zaupana. Vpliva lahko na delo v oddelku, ki ga vodi. V 

najslabšem primeru lahko pripelje do povišanega stresa in izgorelosti na delovnem mestu.  

 

2.5.7 Strokovna izobraževanja s področja mentoriranja 

Strokovnih izobraževanj na temo mentoriranja v vrtcu oziroma v vzgojno-varstvenih in 

izobraževalnih ustanovah je zelo malo. Raziskava M. Juriševič (2000) je pokazala, da se 

ravnatelji zavedajo pomembnosti dodatnih znanj za opravljanje mentorstev. Kar 70 % 

ravnateljev je ocenilo, da bi moralo biti dodatno usposabljanje za mentorje obvezno, in 

izpostavljajo sledeča znanja, ki jih potrebuje mentor: načrtovanje mentorstva, spremljanje dela 

mentoriranca, svetovanje mentorirancu, strokovno izvajanje hospitacij in poznavanje 

zakonodaje. Samo ena mentorica, vključena v intervjuje, je povedala, da se je udeležila 

izobraževanja na temo mentoriranja. Organizirala ga je šola, iz katere so prihajali mentoriranci.  

»Ja, pred leti sem se ga udeležila. Takrat so ponudili kar nekaj zanimivih in uporabnih tematik 

za mentoriranje. Seveda mi je to pripomoglo k boljšemu poznavanju svoje vloge, nalog in dela. 

Veliko mi je prišlo prav in sem to uporabila pri svojem delu.« 

Ostale izpostavljajo problematiko premalo ponujenih izobraževanj na to temo oziroma pravijo, 

da v vseh letih niso niti zasledile ponudbe tovrstnih izobraževanj. Nadaljujejo, da bi se tovrstnih 

izobraževanj rade udeležile, sploh v svojih začetkih dela in vloge mentorja, ker bi jim pomagalo 

k lažjemu začetku. Se pa strinjajo, da tovrstna izobraževanja koristijo tudi med delom in 

opravljanjem mentorske vloge, ker prinašajo spremembe in novosti. 

»Nikoli se nisem udeležila ravno izobraževanja na tematiko mentoriranja. Ko razmišljam o tem, res 

ni slabo, da bi se ponudilo tako obliko izobraževanja, saj si na začetku svojega dela vržen v vodo in 

se moraš sam znajti, literature leta nazaj ni bilo veliko, govorilo se o tem ni. Bi se udeležila takega 

izobraževanja, ker me zanima, kaj bi na njih predstavili, kaj bi pridobila.« 

»Izobraževanj ni bilo, tudi sama jih nisem zasledila. Tako sem se znašla in opirala na svoja znanja, 

lastno prakso in izkušnje.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da potrebujejo izobraževanje. Intervjuvanke imajo za seboj 

sicer že dolgo pot mentoriranja in pred seboj le še nekaj let dela, a so kljub temu izkazale 

zanimanje za tovrstno izobraževanje. Predvidevamo lahko, da iz zanimanja, ali delujejo dobro 

v svoji vlogi. Razpis tovrstnih izobraževanj bi bil pomemben predvsem za nove mentorje, ker 

bi jim omogočila, da bi se lažje znašli v svoji vlogi mentorja že na začetku poti in bi posledično 
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bolje delovali v njej, predvsem bi se lahko izognili začetnim napakam in težavam ter pridobili 

samozavest za opravljanje dane vloge. Raziskave iz drugih držav jasno nakazujejo, da so 

mentorji zadovoljni z izobraževanji za mentorje, saj jim prinašajo prednosti za delo. Raziskava 

D. M. Hall (2017) je jasno prikazala, da usposabljanje za mentorje prinaša učinkovitejše 

podajanje povratnih informacij in jasnejša pričakovanja, kar navajajo druge raziskave. V svoji 

raziskavi je ugotovila, da mentoriranci pridobivajo pozitivne in dobre izkušnje tudi v 

sodelovanju z mentorji, ki nimajo opravljenega izobraževanja za mentorje. Posledično se 

zavedamo, da imajo določeni mentorji boljši občutek za delo z mentoriranci in bolje poznajo 

načine predajanja svojega znanja novincem v poklicu.  

 

2.6 Delo z mentoriranci 

2.6.1 Negotovosti začetka procesa mentoriranja 

Vzgojitelji se srečujejo z novo vlogo, ko po določenih letih strokovnega dela prevzemajo vlogo 

mentorja, ki prinaša veliko novega – od sodelovanj, vlog, nalog do dela. Vsak mentor za 

opravljanje te vloge potrebuje določeno znanje in občutek za delo z mlajšimi generacijami, ki 

se v to vpeljujejo in se še iščejo. Vsak mentor ob uvajanju v to vlogo lahko naleti na težave na 

različnih področjih sodelovanja. Mentorice v intervjujih navajajo predvsem težave s 

precenitvijo sposobnosti mentorirancev, slabo lastno samopodobo, nepoznavanjem svoje vloge 

in mentorskih nalog ter težave s pristopi.  

 »Največja težava je bila predvsem moja samopodoba, ki ni bila visoka. Zato se nikoli nisem želela 

izpostavljati in hkrati sem imela ves čas občutek, da ne bom naredila kaj narobe. Da ne bi študenta 

kaj narobe naučila, da bi imel zaradi mene težave naprej. Bolj so se težave pojavljale iz tega vidika.« 

»Moja prva mentoriranja so bila bolj avtokratska, kjer sem imela kljub maloštevilnim izkušnjam 

bolj »glavno vlogo« in mentoriranja niso bila tako odprta in demokratična, kot so danes. Težave oz. 

negotova sem bila predvsem pri spretnosti prenašanja znanj, ki so pomembne za načrtovanje, 

izvajanje in evalviranje mentorstva.« 

Z nastalimi težavami so se spopadale različno, kakor so se same lahko znašle. Nekatere so se 

opirale na literaturo, ki jim je bila na voljo, druge na svoja znanja in izkušnje, tretje na šole, iz 

katerih so prihajali mentoriranci, pa tudi na vodje vrtcev. 

»Na začetku, ko sem začela s tem, smo imeli vedno organizirano izobraževanje na šoli 

mentorirancev, kar je bilo zelo dobro, saj smo tam lahko spraševali in izmenjavali izkušnje ter 

mnenja med seboj. Navodila s strani šole so bila konkretna, vedno smo prejeli tudi določene pohvale 

za delo.« 

»Na začetku je bilo zelo težko, ni bilo izkušenj s takim delom, ni bilo predznanj. Izhajala sem iz 

svojih lastnih izkušenj in znanja ter strokovne literature, ki je bila na razpolago. Tudi sama sem se 

opirala na šolo, ki je poslala na praktično delo študenta. Če pa je bila to delavka našega vrtca, ki je 
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opravljala strokovni izpit, pa kljub temu da nisem dobila podpore in sodelovanja s strani ravnateljev, 

sem delovala po svoji intuiciji in praksi.« 

Mentorice so povedale, da so današnji sistemi po večini šol bolj organizirani, navodila za 

praktično delo pošljejo pravočasno in se mentorji lahko ustrezno pripravijo. Povedale so, da so 

navodila dobro zapisana in vsebujejo povečini vse elemente in področja, ki jih potrebujejo za 

kakovostno in dobro opravljeno delo. Se pa šole in fakultete še vedno medsebojno razlikujejo.  

Iz podanih izjav mentoric lahko sklepamo, da mentorji začetniki potrebujejo za dober in lažji 

začetek svoje nove vloge predvsem zaupanje v lastne sposobnosti in samozavest, da zmorejo 

opraviti to nalogo. Pomembno je, da dobro preberejo navodila šole ali fakultete, ki pošilja 

mentoriranca, in iz njih razberejo svojo vlogo, naloge ter naloge, ki jih mora izpolniti 

mentoriranec med opravljanjem praktičnega dela. Tretji del je odvisen od mentorja in 

mentoriranca ter njunega sodelovanja, saj zajema odnos in komunikacijo med njima. Če ju 

bosta pozitivno vzpostavila in sodelovala, bo tudi proces mentoriranja stekel ter prinesel 

pozitivne spremembe in novosti v delovanje obeh članov. Mentorjem je v začetku procesa 

mentoriranja najpomembnejše vzpostaviti dober odnos, kar je potrdila tudi raziskava (Peterson, 

Valk, Baker, Brugger in Hightower, 2010). Avtorji raziskave so povedali, da je odnos med 

mentorjem in mentorirancem odvisen od osebnosti, izkušenj in osebne povezave med njima. 

Pomembno je, da premagata začetni strah in nezaupanje ter se osredotočita na kolegialni odnos, 

se medsebojno podpirata in dobro sodelujeta. 

 

2.6.2 Izkušnje s praktikanti v procesu mentoriranja 

V procesu mentoriranja vedno pridobivata obe osebi, ki sta v odnosu, s tem se strinja tudi 

Hudson (2013). Mentorji, zajeti v njegovi raziskavi, so pridobivali predvsem komunikacijske 

veščine, razvijali vodstveno vlogo in pridobivali pedagoška znanja. Toda vse je odvisno tudi 

od odnosa med mentorirancem in mentorjem, kako se ujameta, kako sodelujeta, kako 

komunicirata in še od številnih drugih dejavnikov, omenjenih že v teoretičnem delu. Tudi 

intervjuvanke so podale podobne izjave oziroma mnenja o svojih izkušnjah.  

»Izkušnje z mentoriranci so bile vedno dobre, pozitivne, veliko novosti, novo znanje, novi pristopi, 

kdaj pa kdaj težave, na katere sem že pozabila, pa je bilo dobro, da sem se jih ponovno spomnila. 

Vedno sem spremljala tudi odzive otrok, kako so oni doživljali. Menim, da je bilo vedno 

obojestransko pridobljeno, četudi slaba izkušnja, ne pomnim, da bi kdaj bilo pa tako slabo, da bi bil 

kdo tako razočaran.« 

»Moje izkušnje so raznolike. Čeprav je vsem mentorirancem cilj enak, se med seboj razlikujejo po 

osebnostnih značilnostih, vrednotah kot tudi v načinih opravljanja dela.« 

Mentorice v intervjuju smo vprašali tudi glede njihovega mnenja o tem, kdo v tem odnosu 

pridobiva. Vse so si bile enotne in povedale, da vedno oba, če sta le za to pripravljena in 

motivirana, ker vsak posameznik gleda na isto situacijo s svojimi očmi in jo lahko vidi drugače. 
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Pomembno je, da mentor ni samo mentor, ampak tudi učenec, kadar se v določenih situacijah 

bolje znajde in reagira mentoriranec.  

»V procesu mentoriranja pridobivamo vsi – mentorji in mentoriranci. Izkušnje in znanja mi služijo 

za moje lastno učenje kot za prenos svojih izkušenj in znanj na mentoriranca.« 

»Vedno oba, nikoli ni to enosmerna stvar. Ne sme niti biti. Ker je vsak svoj individuum. Tudi 

negativne izkušnje prinesejo svoje, dajejo svoj zorni kot, ki ga ne bi uvidel, če ne bi srečal dotične 

osebe. Tudi če je še tako slaba izkušnja, iz vsake situacije se nekaj naučimo, vsaka šola nekaj stane.« 

Te dragocene izkušnje, ki jih mentorji pridobivajo znotraj odnosa z mentoriranci ob 

sodelovanju, načrtovanju, izvajanju in evalviranju, pa bi lahko bile tudi iztočnica za skupinske 

sestanke mentorjev, kjer bi lahko te primere prakse, ki jih pridobivajo s sodelovanjem v 

mentorskih odnosih, medsebojno delili. Lahko bi oblikovali strokovne skupine mentorjev in v 

teh predajali ter izmenjavali pridobljene izkušnje, ideje za delo, rešitve določenih težav ipd. S 

tem bi omogočili, da bi bili mentorji bolj medsebojno povezani, si pomagali in pridobivali več 

znanja in izkušenj. Kot so zapisali tudi S. Peterson idr. (2010), vključevanje mentorjev z 

različnimi izkušnjam in ozadji lahko razširi mentorjeve poglede na odnose s pripravniki.  

 

2.6.3 Izzivi, nesporazumi in konflikti pri delu z mentoriranci 

Vsak mentorski odnos oziroma razmerje poteka drugače, vsi pa imajo skupne faze od 

induktivne, faze stapljanja in mentorirančeve odvisnosti od mentorja do faze prilagajanja, v 

katerih se različno izražajo določene sestavine odnosa, kot je zapisala D. Findeisen (2012). Od 

mentorja in mentoriranca je odvisno, v katero smer se bo razvijal njun odnos, zaupanje in 

sodelovanje. To je v največji meri odvisno od izobraževalnega in komunikacijskega odnosa. 

Izobraževalni zajema učenje in doseganje učnih ciljev, komunikacijski pa vsa sredstva 

komunikacije (prav tam, 2012). V mentorskem odnosu lahko prihaja tudi do izzivov, 

nesporazumov ali konfliktov. Z njimi se lahko v procesu soočajo vsi, tako mentorji kot 

mentoriranci.  

»Izzivi vedno so, vedno malo drugačni, in če jih ne bi bilo, potem vse skupaj ne bi imelo smisla. 

Vedno delam s posebno energijo in zavzetostjo, in ko tega ne bom več zmogla, bom s tem delom 

končala. Nesporazumov je k sreči zelo malo, konfliktov pa sploh ne. Tudi pri opisanem primeru 

slabe izkušnje ni bilo konfliktov, le veliko veliko vložene energije in dela, da smo prišli do cilja.« 

Oba se morata za novo vzpostavljeni odnos truditi, predvsem z vidika komunikacije. Oba sta v 

odnosu enakovredna, saj se eden od drugega lahko veliko naučita, ne glede na izkušenost 

mentorja. Mentor predaja preverjene, ustaljene oblike dela, mentoriranec pa s seboj prinaša 

nove oblike dela in pristope, ki omogočajo spremembe v delovanju mentorja, če le to sprejme 

in si dovoli stopiti iz okvirov. Ob taki obliki sodelovanja in predajanja znanja med njima lahko 

postaneta zelo dober tim in odlično delujeta v svojih vlogah. Pomembno je, da ob konfliktih, 
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nesporazumih ali izzivih sodelujeta, se pogovorita, najdeta skupno rešitev in razrešita nastalo 

situacijo, le tako lahko ponovno vzpostavita sodelovanje.  

 

2.6.4 Izkušnje pri delu z mentoriranci in izzivi sodelovanja 

Zanimalo nas je, kakšne izkušnje imajo vzgojitelji mentorji pri delu z mentoriranci, s katerimi 

izzivi so se srečevali in kako so jih razreševali.  

Vse mentorice so povedale, da so izkušnje z mentoriranci povečini pozitivne, in pri svojem delu 

niso zasledile primera, ko se s katerim res ne bi ujele pri delu in bi to moralo voditi do 

zamenjave mentoriranca drugi mentorici ali podobnega ekstremnega posega. So pa izpostavile 

določene težave oziroma pomembne lastnosti, ki jih potrebujeta oba za dobro skupno 

sodelovanje. Med prvimi je komunikacija. Ta je ena od osnov vsakega odnosa in se mora 

vzpostaviti na obeh straneh, mentorjevi in mentorirančevi. Oba člana odnosa morata biti 

aktivna, reaktivna in interaktivna, kot navaja D. Findesein (2012).  

»Pri mentoriranju bi izpostavila izziv – komunikacija, ki je zelo pomembna. Ključen element te 

spretnosti je dobro poslušanje in povratna informacija. Sama sem si te pridobila z vajo in 

izobraževanjem.« 

Intervjuvankam je pomembna lastnost tudi samostojnost pri osnovnih nalogah, ki jih praktično 

delo zahteva od njih. Posebno so izpostavile redno pisanje dnevnika, pravočasno oddajanje 

dnevnika v pregled in tudi pravočasna oddaja priprav za nastope ali vodene dejavnosti. Če so 

se težave pojavile že pri teh osnovnih nalogah, se je izkazalo, da je trpelo tudi nadaljnje delo, 

pravijo. Pri dijakih, študentih in pripravnikih so opazile in izpostavile veliko lastnosti, ki imajo 

pomembno vlogo pri opravljanju praktičnega dela in pripravništva, vplivajo pa tudi na odnos 

med njimi in mentoricami.  

»Odnos med nama je bil pristen. Do mene je izkazovala spoštovanje, ampak pokazala tudi svoj 

karakter. Med nama je pogovor vedno stekel. Ni bilo težav, velikokrat je prevzela mojo vlogo 

in se ponudila za opravljanje nalog v oddelku, dajala pobude za delo. Čisto samostojna.« 

Dobre lastnosti so predvsem samostojnost, samoiniciativnost, resnost za delo, pozitivna 

naravnanost in energija. Poudarile so, da pozitivno sprejemajo in spodbujajo mentorirance k 

podajanju novih predlogov in idej, ki jih sami preizkušajo in prevzemajo vlogo vzgojiteljice, 

ker s tem pokažejo svoj del znanja, željo po učenju in pridobivanju izkušenj. Mentorice, ki so 

naštevale te lastnosti mentorirancev, so z njimi doživele lepe in pozitivne izkušnje mentoriranja. 

To so bili odnosi in mentorstva, ki so vplivala na njihovo delo, kajti od takih študentov so 

dobivale nov zagon in nove ideje za delo, to pa je vplivalo na njihovo nadaljnje delo. Mnoga 

taka sodelovanja so prerasla tudi v prijateljstva, nadaljnja sodelovanja, ko so se zaposlili znotraj 

in izven mentoričine ustanove.  
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»Ti samostojni in dobri mentoriranci so že sami veliko raziskovali, iz šole prinesli svoje ideje, ki so 

jih dopolnili. Velikokrat sem doživela, da sem preko sodelovanja občutila, kot da sem se vrnila v 

šolo, kajti določena področja se nadgrajujejo, s tem so prinesli nadgradnje znanj, ki sem jih imela 

sama. S tem se razvijamo tudi me.« 

Negativne izkušnje mentoric so obsegale večinoma neresnost za delo, ki je bolj opazna pri 

dijakih, ker še nimajo točne življenjske vizije. Drugačna dinamika se je izkazala pri študentih, 

ker vedo, kaj želijo, imajo izoblikovane cilje in k temu stremijo. Izobraževanje pri študentih je 

že močno usmerjeno v neposredno delo, imajo veliko več izkušenj, ker stalno opravljajo 

praktično delo v vrtcih, so starejši in resnejši. Dve intervjuvanki sta izpostavili svoji najbolj 

negativni izkušnji. Prva je izpostavila mentoriranko, ki ni imela pravega odnosa do otrok in so 

bili njeni prijemi ter sam odnos do njih sporni, zato je morala večkrat poseči v njeno delo, 

sledilo je tudi neodgovorno oddajanje priprav za nastope kljub njeni pomoči. Ta odnos, kot 

omenja, jo je izčrpal in ji odvzel veliko energije.  

»Tega se res ne spomnim rada, ker me je zelo izčrpalo in sem se resno spraševala, če bi oddala 

pozitivno oceno mentoriranki. Na koncu sem jo ocenila pozitivno, a z grenkim priokusom.« 

Druga izkušnja opisuje mentoriranko, ki je želela pridobiti še en poklic ob tem, ki ga je že 

opravljala, ker je začutila, da želi opravljati poklic vzgojiteljice ob rojstvu svojega lastnega 

otroka. Študentka v šoli ni imela težav s teoretičnimi deli in predmeti. Praktično delo v vrtcu 

pri mentorici pa je pokazalo ravno nasprotno. Mentorica se je ob njej trudila in ji želela približati 

delo v vrtcu, delo z otroki, komunikacijo z njimi, vendar se je izkazalo, da je njen strah prevelik. 

»Mentoriranka ni vedela, kako bi se z otroki pogovarjala, po daljšem opazovanju mojega dela 

sem ji predala nalogo – izpeljavo zajtrka. V tem se ni znašla, otroci je niso upoštevali, ni vedela, 

kako naj nadaljuje, kako bi jih spodbudila k poslušanju /…/ Po treh minutah opazovanja sem jo 

usmerila in jih pomagala, spodbujala k odločnosti, pridobivanju pozornosti otrok, načine 

usmeritev. To je bila njena edina samostojna zaposlitev, saj do drugih nisva prišli, zaradi njenega 

strahu, kljub spodbudam in pozitivnemu govoru. Mislim, da je po opravljeni praksi opazila, da 

ni pripravljena za ta poklic in pustila šolanje.« 

V takih negativnih primerih je zelo dvorezno, kako naj mentor reagira in posreduje. Najprej je 

potreben pogovor z mentorirancem. Pomembno mu je prisluhniti, prisluhniti težavam, ki jih 

imajo, in nato poskušati skupaj najti rešitev, ki bi bila najugodnejša in dobra za vse udeležene. 

Vendar pa vse situacije ne omogočajo razrešitev, kot se je izkazalo za drugi primer ene od 

intervjuvank. V takih primerih je pomembno predvsem, da se obe strani zavesta resnosti 

problema in uvidita, da mentoriranec ni pripravljen na poklic, za katerega se je odločil, in se 

odloči za prenehanje izobraževanja. Intervjuvanka je lepo predstavila, kaj zajema delo mentorja 

v podobnih kritičnih trenutkih.  

»Za premostitev težav je potreben odkrit pogovor, pomoč pri načrtovanju, dobronamerni nasveti, 

potrpežljivost in upravičena pohvala.« 
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2.6.5 Mentoriranje danes, po številnih mentorstvih 

Vsak posameznik, ki se večkrat znajde v podobnih situacijah, se v njih vsakič bolje odreže in 

tako je tudi pri mentorstvih. Vse intervjuvanke se strinjajo, da sta današnja priprava in izvedba 

mentorstev drugačni, bolj organizirani, ker vedo, kaj lahko pričakujejo in kaj se pričakuje od 

njih. Izkušnje prinesejo tudi samozavest pri opravljanju vloge, sigurnost v svoje delo, vzgojne 

prijeme in predvsem poslušanje osebe poleg sebe – mentoriranca.  

»Z leti prideš do zaključka, da pri praktičnem usposabljanju nisi pomemben ti – mentor, ampak 

praktikant. Da se naučiš poslušati v tem delu, da bereš znake, ki ti jih kaže oseba poleg tebe, da ga 

čutiš, zaznaš, kadar ima težavo, in mu podaš možnost, da se izpove, kaj ga muči, pove, kaj je dobro. 

Da ga pohvališ za dobro opravljeno delo in mu predaš mnenje, kje se še lahko razvija in napreduje, 

da je prišel do limita, ampak gre lahko dalje. Tudi če delo opravi zelo dobro, še vedno gre lahko 

dalje, raziskuje in poglablja.« 

»Več informacij s strani šole mentoriranca, veliko več napotkov, vse to prinaša boljše in lažje delo. 

Seveda izkušnje prinesejo s seboj veliko več samozavesti, prepričanj, da delam dobro in da svoje 

znanje delim z drugimi, tudi svoje napotke. Dobre in pozitivne povratne informacije s strani dijakov, 

študentov in praktikantov so mi bile ravno tako zelo pomembne, ker so seveda v veliki meri vplivale 

na moje delo in predvsem samozavest.« 

»Izkušnje in dolgoletno delo v vzgoji ti dajo večjo suverenost. Pogoj je seveda, da ne stagniraš, 

temveč si angažiran in si se pripravljen učiti. Ker izkušnje, dobro delo in razvijanje tokom let 

prinesejo tudi lažje svetovanje mentorirancem.« 

Mentor ima pomembno vlogo, da je mentorirancu na voljo za vsa vprašanja in delo, ker le tako 

med mentoriranjem največ pridobi. To je zelo dobro opisala in uvidela tudi ena od intervjuvank.  

»Zavedam se, da sem jaz tista, ki ima največ vpogleda v delo mentoriranca in z njim največ 

sodelujem. Zato se trudim, da sem mentorirancu vzornica, svetovalka in hkrati motivatorka. 

Mentoriranca sprejmem brez predsodkov in stremim za tem, da mi zaupa. Ustvarjam priložnosti za 

učenje in različne spretnosti ter mu dodeljujem tudi odgovornost in izzive pri njegovem delu. Dajem 

konstruktivne povratne informacije od močnih in šibkih področij, pohval, izboljšave ter spremembe. 

Trudim se tudi spodbujati osebni in strokovni razvoj mentoriranca.« 

Številna mentorstva prinašajo izkušnje in posledično občutek za opravljanje vloge mentorja. 

Kot so povedale mentorice v intervjujih, so z leti dela in opravljanja vloge pridobile številne 

izkušnje, ki jim omogočajo, da so danes lahko dobre mentorice in vedo, kaj se od njih pričakuje, 

predvsem pa se zavedajo potreb mentorirancev, ki so na začetku profesionalne poti. Vse se 

zavedajo in omenjajo pomembno vlogo refleksije dela v oddelku in refleksije lastnega dela v 

vlogi mentorja, ki seveda v največji meri prinaša spremembe in nadgrajevanje opravljanja vloge 

mentorja. Refleksija omogoča, da mentor zazna svoje močne in šibke točke, s tem pa poveča 

svojo samozavest pri delu in mentoriranca spodbudi, da zaupa vase in svojim sposobnostim. 



52 

 

Posledično pa odkrije in proučuje svoje metode dela in kakovost ter njihovo izvedbo (Rowley, 

2006; Cook, 2009, v Schatz-Oppenheimer, 2017). 
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ZAKLJUČEK 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj in pridobljenih rezultatov smo povzeli sledeče ugotovitve. 

Raziskava je pokazala, da vzgojiteljice mentorice načrtujejo in spremljajo svoj profesionalni 

razvoj. Tega sicer niso počele na začetku svoje profesionalne poti, ampak šele z začetki 

strokovnih izobraževanj, ki so se začeli uveljavljati v delu vzgojiteljev kasneje, po več letih 

dela. Šele izobraževanja so prinesla s seboj težnjo po načrtovanju in spremljanju lastnega 

razvoja in predvsem dela v oddelkih. 

Ugotovili smo, da imata po presoji v raziskavo vključenih vzgojiteljic mentoric načrtovanje in 

spremljanje profesionalnega razvoja pomemben vpliv na vzgojitelje in njihovo delo, saj jim 

omogoča, da preko spremljanja uvidijo svoja močna in šibka področja dela in posledično 

ukrepajo ter gradijo svoje znanje na področjih, kjer jim znanja primanjkuje. Močna področja pa 

lahko uporabijo pri pomoči svojim strokovnim kolegom ali mentorirancem, s katerimi se 

srečujejo med svojim delom. To je povečini praksa predvsem v strokovnih skupinah znotraj 

vrtca.  

Profesionalni razvoj med procesom mentoriranja za mentorja oziroma vzgojitelja raste in se 

razvija, kar se je izkazalo na podlagi odgovorov mentoric, ki vidijo svoj razvoj skozi procese 

mentoriranja. Zavedajo se, da jim mentoriranci s svojim svežim znanjem in vnašanjem novosti 

v procesu mentorstva prek nastopov in sodelovanja prinašajo nove poglede na delo ter nove 

metode in oblike dela. 

Raziskava je pokazala, da vzgojitelji mentorji med opravljanjem mentorstev zaznavajo proces 

in faze razvoja od začetne negotovosti, ki se jim je kazala v oblikah nesigurnosti, slabi 

samozavesti in postavljanju vprašanj, ali zmorejo opravljati vlogo, ki jim je bila dodeljena, do 

faze izkušenosti. Zanjo je značilna prepričanost vase in zaupanje v lastne sposobnosti. Fazo 

ekspertnosti začutijo, ko vlogo opravljajo brez težav in pomislekov oziroma kadar lahko 

predvidijo situacije, so na njih pripravljeni in jih zlahka razrešijo.  

Raziskava je pokazala, da različni dejavniki po presoji v raziskavo vključenih mentorjev 

vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja v mentorski vlogi. Vsem je pomembno načrtovanje 

aktivnosti za mentoriranca oziroma z njim, ker omogoča komunikacijo in usklajevanje mnenj 

in idej. Posredovanje informacije mentorirancu jim omogoča pridobivanje izkušenj pri 

opazovanju in kasneje ob posredovanju tudi vpogled v ravnanje v določenih situacijah. 

Refleksija dela mentoriranja omogoča uvid v dobre in slabe oblike dela ter sodelovanja. Kadar 

naletijo na določene težave pri premagovanju raznih težav s tega področja, posežejo po 

strokovni literaturi. Pogovori s kolegi omogočajo različne poglede na težave ter njihovo 

premagovanje in razreševanje. Večkratna mentoriranja prispevajo, da mentorji rastejo, 

pridobivajo izkušnje in znanje za nadaljnje delo. Strokovna izobraževanja so dejavnik, ki bi se 

ga mentorice, tako so izpostavile, z veseljem udeležile, vendar za tovrstna izobraževanja niso 
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dobile informacije. Mentorice izražajo željo po tovrstnih izobraževanjih, ki bi jim omogočila 

lažje napredovanje v vlogi mentoriranja ter soočanje s težavami in načini dela z mentoriranci.  

 

Ugotovili smo, da vsi našteti dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj vzgojiteljev mentorjev, 

kadar opravljajo vlogo mentorja. V procesu izobraževanja bi bilo mentorje smiselno ozavestiti 

o dejavnikih, ki vplivajo na njihov profesionalni razvoj v mentorski vlogi, da bi se jih zavedali 

in načrtno gradili svojo vlogo mentorja ter sprotno, ob poteku in koncu procesa mentoriranja 

analizirali in evalvirali svoje delo. 

 

Izkušnje z mentoriranci, ki so jih navajale mentorice, so bile povečini pozitivne. Kadar je 

prihajalo do negativnih izkušenj, komplikacij oziroma izzivov, so težave želele rešiti s 

pogovorom neposredno z mentorirancem. Najpomembnejši del sodelovanja v odnosu med 

mentorjem in mentorirancem je komunikacija med njima, ki mora potekati stalno. Omogočati 

mora predajanje mnenja in pogledov z obeh strani, oba člana se morata počutiti enakovredna.  

 

Poleg tega je pomembno, da med svojim delom z mentoriranci sodelujejo in jih sprejmejo kot 

sodelavce, od katerih se tudi same lahko veliko naučijo, ker prinašajo s seboj sveža znanja in 

nove poglede na načine posredovanja znanja, poučevanja in dela z otroki. Vse to vpliva na 

njihovo strokovno delo in pripomore k profesionalnemu razvoju. S programom bi omogočili, 

da se mentorji pripravijo na novo vlogo, se v njej bolje znajdejo in že v začetku delujejo bolj 

profesionalno. 

Oblikovanje programa za vzgojitelje mentorje bi že na začetku opravljanja njihove nove vloge 

mentorjem omogočilo, da pridobijo ustrezna znanja, prijeme in poglede za delo z mentoriranci. 

Gre za posebno obliko sodelovanja, ki bi ob ustrezni pripravi mentorja omogočilo, da bi se že 

na začetku zavedali svoje vloge in nalog v tej vlogi. Posledično bi od mentorskega odnosa imela 

več oba vključena člana. Mentor bi hitreje rasel in se razvijal ter s tem omogočil, da 

mentoriranec v odnosu in sodelovanju pridobi kar največ.  

Opravljena raziskava omogoča vpogled v delo in vlogo vzgojiteljev mentorjev, ki so izkušeni 

in imajo za seboj številna mentorstva. Poleg tega pripomore k ozaveščanju vzgojiteljev 

mentorjev in ostalih, kako pomembna je njihova mentorska vloga in da tudi njim omogoča 

profesionalni razvoj. Raziskava bi lahko prispevala k oblikovanju programa za vzgojitelje 

mentorje, ki so na začetku mentorske vloge svoje poklicne poti, in tudi izkušene mentorje, ki bi 

lahko programu pripomogli s svojimi znanji in izkušnjami s tega področja.  

Raziskavo bi lahko razširili na širši krog vzgojiteljev mentorjev in vanjo vključili tudi 

mentorirance ter ravnatelje, ki bi podali svoj pogled na proces mentoriranja in svoje izkušnje z 

mentorji. Tako bi pridobili še drug zorni kot in s tem širšo sliko, kaj mentorji še potrebujejo in 
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česa jim primanjkuje pri opravljanju mentorstev z vidika mentorirancev in z vidika ravnateljev, 

ki spremljajo njihova mentorstva.  
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PRILOGA 

 

Seznam vprašanj za intervju z vzgojiteljicami mentoricami. 

Leta delovne dobe: ________. 

Naziv: mentor                , svetovalec                , svetnik                 . 

Število mentorstev: dijakom _______, študentom ________, začetnikom pripravnikom 

_______. 

 

Kako pomembno vam je vlaganje v lasten PR? Ocenite in komentirajte svojo oceno (od 1 –-

nepomembno, 2 – dokaj pomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – precej pomembno, 5 – izjemno 

pomembno). 

 

Kaj naredite oziroma kako skrbite za vaš profesionalni razvoj? Ali spremljate in načrtujete svoj 

PR? 

 

Kateri dejavniki so do sedaj najbolj vplivali na vaš PR? Prosim, ocenite navedene dejavnike na 

lestvici od 1 do 5 in jih komentirajte. 

 Timsko delo v strokovni skupini  

 Individualna refleksija dela v oddelku 

 Izobraževanje izven šole/vrtca 

 Prebiranje strokovne literature  

 Hospitacijski nastopi pri sodelavcih 

 Izobraževanje znotraj šole 

 Mentorstvo 

 

Kako poteka profesionalni razvoj vzgojiteljev v procesu mentoriranja, kako bi opisali svoje 

učenje ob mentoriranju? 

 

Ali ste zaznali v procesu mentoriranja (sprejemanju novih mentorstev) faze vašega razvoja 

(začetniško fazo negotovosti, fazo izkušenosti in fazo ekspertnosti)? Če ste, na kratko opišite. 

 

Kateri dejavniki po vaši presoji vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja v mentorski vlogi? 

Kaj vam je v pomoč? 
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 Načrtovanje aktivnosti za mentoriranca (z mentorirancem) 

 Posredovanje povratne informacije mentorirancu 

 Refleksija dela mentoriranja 

 Branje strokovne literature o mentoriranju 

 Pogovor s kolegi glede mentoriranja 

 Večkratno mentoriranje 

 Strokovna izobraževanja s področja mentoriranja 

 

Kako je potekalo vaše prvo mentoriranje, kje ste imeli težave, kje ste bili negotovi, kaj ste 

potrebovali? 

 

Kakšne so vaše izkušnje pri delu s praktikanti, študenti in dijaki? Ali v tem procesu pridobiva 

samo praktikant oz. mentoriranec ali pridobivate tudi vi? 

 

So se pri delu z mentoriranci pojavili izzivi, nesporazumi, konflikti? Kako ste se z njimi 

spopadli in jih rešili? 

 

Kakšne izkušnje imate kot mentorji pri delu z mentoriranci, s katerimi izzivi ste se srečevali in 

kako ste jih razreševali? Izpostavite najbolj pozitivno in najbolj negativno izkušnjo, kaj ste se 

iz tega naučili …? 

 

Kako izgleda vaše mentoriranje danes, kaj ste se skozi proces mentoriranja naučili, v čem ste 

se spremenili in kaj je konkretno vplivalo na te spremembe (lahko so tudi konfliktne situacije, 

ki ste jih razrešili in se iz njih nekaj novega naučili)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


