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POVZETEK 

Učinkovito timsko delo med vzgojiteljico predšolskih otrok in pomočnico vzgojiteljice je eden 

glavnih dejavnikov za zagotavljanje kakovostnega vzgojnega dela v oddelku vrtca. Po mnenju 

strokovnjakov naj bi timsko delo temeljilo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju strokovnih 

delavk v vrtcu, na pozitivni soodvisnosti ter na medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju. 

Strokovne delavke se z delom v timu ves čas osebnostno in strokovno razvijajo ter nadgrajujejo 

lastne spretnosti timskega dela, kar pripomore k vedno večji uspešnosti ter učinkovitosti tima. 

S timskim delom zagotavljajo otrokom  spodbudno, dinamično in ustvarjalno vzgojno okolje, 

ki pripomore h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu in k celostnemu razvoju 

otrok. V empiričnem delu diplomskega dela sem na podlagi analize dobljenih podatkov 

ugotavljala, kako članice tima v vrtcu zaznavajo spretnosti timskega dela pri sebi in pri 

sodelavkah v timu ter kako se v zaznavanju spretnosti razlikujejo vzgojiteljice predšolskih otrok 

od pomočnic vzgojiteljice predšolskih otrok. Zanimalo me je tudi, kako strokovne delavke 

ocenjujejo učinkovitost lastnega tima v oddelku vrtca ter kakšna je skladnost med 

samozaznavami spretnosti timskega dela in zaznavami kolegice v timu. V raziskovalni vzorec 

je bilo vključenih 80 timov strokovnih delavk iz različnih slovenskih vrtcev. Strokovne delavke 

so izpolnile anketni vprašalnik, ki vključuje 20 spretnosti timskega dela. Ocenile so pogostost 

prakticiranja lastnih spretnosti timskega dela in spretnosti kolegice v istem timu. S statistično 

analizo dobljenih podatkov sem ugotovila, da večina strokovnih delavk delo v lastnem timu 

ocenjujejo kot pretežno učinkovito ali zelo učinkovito. V  samozaznavanju spretnosti timskega 

dela se v primeru štirih od dvajsetih spretnosti timskega dela med vzgojiteljicami predšolskih 

otrok in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo statistično pomembne razlike. Prav tako se 

statistično pomembne razlike pojavljajo med samozaznavanjem spretnosti timskega dela 

strokovnih delavk in zaznavanjem s strani kolegice v istem timu. Strokovne delavke so svoje 

spretnosti timskega dela  v povprečju ocenile slabše, kot pa so jih ocenile njihove kolegice v 

timu.  Pri večini spretnosti timskega dela se med lastnimi zaznavami in zaznavami kolegice v 

timu pojavljajo statistično pomembne korelacije. Spretnosti, ki niso v statistično pomembni 

korelaciji, so lahko eden od vzrokov za morebitna razhajanja med članicami tima in lahko 

vodijo v konflikte. Strokovne delavke v povprečju menijo, da navedene spretnosti timskega 

dela pogosto prakticirajo, kar nakazuje visoko razvitost posameznih spretnosti.  

KLJUČNE BESEDE: timsko delo, vrtec, spretnosti timskega dela, vzgojiteljica predšolskih 

otrok, pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok.   
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 ABSTRACT 

Effective teamwork between preschool and early childhood educators- the teacher's assistant is 

one of the principal factors for ensuring a quality educational work in the kindergarten 

department. According to the literature, the teamwork should be based on mutual trust and 

respect kindergarten professionals, positive interdependence and mutual cooperation; and 

supplementing. With teamwork approach kindergarten educators constantly develop and 

upgrade their own teamwork skills, which helps to increase team performance and efficiency. 

They also provide a stimulating, dynamic and creative educational environment that helps 

ensure quality educational process and the overall holistic development of children. In the 

empirical part of my diploma, based on the analysis of the obtained data, I determined how 

team members in kindergarten self-perceive teamwork skills and teamwork skills of their 

teammates and how these skills differ between preschool teachers and preschool teacher’s 

assistants. I was wondering how preschool educators  evaluate the effectiveness of their team 

in the kindergarten department and what is the consistency between the self-perception of 

teamwork skills and the perception of a colleague in the team. The research sample included 80 

teams of female preschool educators from different Slovenian kindergartens. Preschool 

educators completed a survey questionnaire that included 20 team skills works. They evaluated 

the frequency of practising their own teamwork and colleague skills within the same team. In 

the statistical analysis of the obtained data I found out that most of them evaluate the 

performance of their own team as mostly effective or very efficient. At self-perception there 

are statistically significant differences in the self-perception of teamwork skills in the case of 

four out of twenty teamwork skills. There are statistically significant differences between 

preschool teachers and preschool teachers’ assistants. Likewise, statistically significant 

differences appear between one's own perceiving the skills of teamwork and the perception of 

a colleague in the same team. In doing so, female preschool educators evaluate themselves 

teamwork skills on average as less developed than their own teammates. In the case of most 

teamwork skills, statistically significant correlations are identified between their own 

perceptions and teammates’ perceptions of teamwork skills. Non-statistical significant 

correlations between teamwork skills within the team can be one of the cause of possible 

discrepancies between team members and can lead to conflicts. On average, female preschool 

educators showed frequently practiced teamwork skills indicates a highly developed teamwork 

skills.  

KEY WORDS: teamwork, kindergarten, teamwork skills, preschool teacher child, assistant 

preschool teacher. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 

Človek je socialno bitje, ki ves čas vstopa v interakcijo z drugimi ljudmi. Z njimi se na različne 

načine sporazumeva ter vzpostavlja odnose. Način komuniciranja in proces vzpostavljanja 

odnosov sta po mojem mnenju najpomembnejša dejavnika za učinkovito delovanje pri vseh 

oblikah sodelovalnega učenja, kamor sodi tudi tim v oddelku vrtca, ki ga sestavljata 

vzgojiteljica predšolskih otrok in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice (v 

nadaljevanju pomočnica vzgojiteljice). Za uspešno delovanje tima je bistvenega pomena 

medsebojno spoštovanje in razumevanje, usklajevanje mnenj ter odprtost do drugih. Vsak 

človek se mora zavedati lastnih napak v odnosih z drugimi in stremeti k odpravljanju le-teh. 

Bolj kot si člani tima med seboj zaupajo, bolj sproščena bo komunikacija v timu, kar bo 

pripomoglo k pozitivnemu vzdušju, v katerem se oblikujejo trdni medosebni odnosi, ki 

zagotavljajo učinkovito timsko delo (Bečaj, 2001). Za učinkovito timsko delo je pomembna 

spodbudna in obojestranska komunikacija, v kateri se vsi člani tima počutijo sprejete in 

zaželene ter z veseljem izražajo svoja mnenja in ideje. Učinkovitega tima tudi ni brez 

sodelovalne naravnanosti, ki se kaže tako, da člani tima prilagajajo svoje vedenje skupnim 

ciljem in pričakovanjem, da izpolnjujejo dogovorjene naloge, stremijo h konstruktivnemu 

reševanju konfliktov ter so pripravljeni sodelovati in usklajevati svoja mnenja med seboj 

(Polak, 2007). 

Dolžnost tima vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice1 je, da pri pripravi, načrtovanju in 

izvajanju vzgojnega dela v oddelku sodelujeta, se pri tem dopolnjujeta, zagotavljata spodbudno 

učno okolje in skrbita za to, da sta otrokom ves čas pozitiven zgled ter tako na najbolj optimalen 

način, preko raznovrstnih dejavnosti, spodbujata njihov celostni optimalni razvoj (Zakon o 

vrtcih, 1996).  

Menim, da so pri strokovnih delavkah za zagotavljanje kakovostnega vzgojnega dela ključnega 

pomena ustrezna strokovna usposobljenost, pristni medosebni odnosi med člani tima in visoka 

stopnja razvitosti spretnosti timskega dela. Kot strokovna delavka v vrtcu se zavedam, da je za 

kakovostno vzgojno delo v oddelku uspešno delovanje tima med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice izredno pomembno. Ves čas je potrebno izboljševati lastne spretnosti timskega 

dela oziroma stremeti k nenehnemu strokovnemu in osebnostnemu izpopolnjevanju na 

                                                           
1 Ker v tem poklicu prevladuje ženski spol, v diplomskem delu uporabljam žensko obliko, ki velja za oba spola. 
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področju timskega dela, saj lahko le tako zagotovimo prijetno klimo, doseganje zastavljenih 

ciljev in uspešno delovanje oddelka. V diplomskem delu želim raziskati različne razsežnosti 

timskega dela ter ugotoviti, katere spretnosti so potrebne za učinkovito delovanje tima.  

V raziskavi želim preveriti razlike v spretnostih timskega dela med vzgojiteljicami predšolskih 

otrok in pomočnicami vzgojiteljice iz različnih vrtcev po Sloveniji ter raziskati skladnost med 

njihovim samozaznavanjem spretnosti timskega dela in zaznavanjem kolegic v istem timu.  

 

2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VZGOJNEGA DELA V 

VRTCU 

Zavedati se moramo, da imamo odrasli ljudje, oziroma vsi, ki na kakršen koli način sodelujemo 

v vzgojnem procesu in širše v otrokovem življenju, zelo pomembno vlogo. V prvi vrsti so to 

seveda starši in ožji družinski člani, na otroka pa imajo velik vpliv tudi strokovne delavke v 

vrtcu. Naloga vrtca je, da zagotavlja staršem pomoč pri celoviti skrbi za otroke in ustvarja 

optimalne pogoje za razvoj njihovih duševnih in telesnih sposobnosti (Zakon o vrtcih, 1996). 

Vzgoja vključuje prenašanje prepričanj, vrednot in znanj strokovnih delavk v vrtcu in šoli na 

mlajše generacije, zato je ena ključnih dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011).  

Otroci se s strokovnimi delavkami v vrtcu vsakodnevno srečujejo in z njimi vzpostavljajo 

različno in, zato vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bodisi namerno ali nenamerno v veliki 

meri vplivajo na otroke. Predstavljajo jim avtoriteto, ki ji otroci želijo slediti (Kurikulum za 

vrtce, 1999). Pomembno je, da jim nudijo ustrezen zgled vedenja in ravnanja ter jim nudijo 

pomoč in oporo pri vsakodnevnih izzivih. Stremeti morajo k temu, da v pravi smeri formirajo 

osebnost otrok oziroma, da jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo usvojili potrebne delovne 

navade in odrasli v samostojne ter avtonomne posameznike (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011). Naloga strokovnih delavk v kakovostnem vrtcu je, da poznajo in 

upoštevajo zakonitosti otrokovega razvoja, ga skrbno opazujejo in dejavnosti prilagajajo 

njegovim individualnim značilnostim, sposobnostim, potrebam in interesom. Spodbujati 

morajo sodelovanje s starši ter z ožjim in širšim otrokovim okoljem. Otrokom morajo z 

zagotavljanjem dnevne rutine zagotoviti občutek varnosti in jim omogočiti primerno okolje, 

pripomočke in materiale za napredovanje na vseh področjih razvoja. Pri vsem tem pa morajo 

spodbujati možnosti za vzpostavljanje različnih interakcij in jih usmerjati h konstruktivnemu 

reševanju konfliktov  (Bergant in Musek Lešnik, 2001).  
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Kurikulum za vrtce opredeljuje temeljne cilje in načela predšolske vzgoje, ki temeljijo na 

spoznanjih, da otrok svet dojema celostno; v interakciji z okoljem, vrstniki in odraslimi. 

Najzgodnejše obdobje življenja je usmerjeno v celovit razvoj otrokove osebnosti in pri tem ima 

vrtec zelo pomembno vlogo (Kurikulum za vrtce, 1999). E. Dolar Bahovec in K. Bregar 

Golobič (2004) v priročniku Šola in vrtec skozi ogledalo poudarita, da je eden izmed ključnih 

ciljev vrtca  kot institucije, zagotoviti prijetno in varno počutje otrok ter poskrbeti za njihov 

optimalni razvoj. Zato je ključnega pomena, da strokovne delavke pri načrtovanju vzgojnega 

dela uresničujejo kurikularna načela. Naloga strokovnih delavk je v skupini vzpostaviti prijetno 

vzdušje, ki temelji na medsebojnem zaupanju, kar otrokom omogoča sproščenost, željo ter 

možnosti za izražanje. Omogočiti jim morajo možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja, v 

povezavi z njihovimi čutnimi, čustvenimi in miselnimi procesi. Pri tem jim ponudijo 

raznovrstna sredstva in pripomočke ter jim s pomočjo raznovrstnih izzivov omogočajo 

sproščeno in prostovoljno udejstvovanje v raznolikih dejavnostih, v okviru katerih se med seboj 

povezujejo različna kurikularna področja ter različne metode in oblike dela. Dejavnosti morajo 

biti načrtovane na podlagi poznavanja in razumevanja temeljnih zakonitosti otrokovega razvoja 

ter na podlagi prepoznavanja interesov in sposobnosti otrok. Z dnevno rutino strokovne delavke 

otrokom zagotovijo občutek varnosti. Ves čas jih spodbujajo, usmerjajo, jim svetujejo in 

pomagajo, po potrebi demonstrirajo in se vključijo v njihovo igro, jo nadgradijo in popestrijo. 

Otroke opazujejo, spremljajo njihov razvoj in prepoznavajo napredek vsakega posameznika. 

Prizadevanja otrok morajo jemati resno in objektivno ter jih v primernih trenutkih pohvaliti in 

ob napredku spodbujati. Otroke usmerjajo k spoštovanju in pomoči drugim ter razvijajo občutek 

za sodelovanje (Kurikulum za vrtce, 1999).  

2.1  Kompetence in kompetentnost strokovnih delavk za kakovostno delo     

v vrtcu 

Posameznika opredeljujejo telesne, vedenjske in duševne značilnosti, ki jih imenujemo 

osebnostne lastnosti. Mednje sodijo: posameznikov temperament, značaj, njegove sposobnosti 

in telesna zgradba. Temperament, ki je v veliki meri odvisen od dednosti, predstavlja 

posameznikove načine obnašanja in čustvovanja, značaj pa tvorijo lastnosti, ki so vezane na 

posameznikovo voljo in motivacijo. Predstavlja osebnostne značilnosti, ki jih pogosto etično in 

moralno ocenjujemo in so odvisne od vplivov okolja, predvsem od vzgoje in družbenih norm 

(Musek, 1993). Med posameznikove osebnostne značilnosti sodijo tudi njegove sposobnosti, ki 

so povsem neodvisne od temperamentnih in značajskih lastnosti, in najbolj vplivajo na uspeh 

pri različnih nalogah ter pri reševanju konfliktnih situacij. Poznamo telesne oziroma fizične 

sposobnosti (moč, gibalne spretnosti) ter duševne oziroma psihične sposobnosti, ki vključujejo 
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umske sposobnosti, kamor sodita npr. inteligentnost in ustvarjalnost. Inteligentnost je 

sposobnost, ki nam omogoča, da hitreje in bolj učinkovito rešimo probleme, za katere obstaja 

en sam način iskanja rešitev. Ustvarjalnost pa predstavlja miselna sposobnost, imenovana  tudi 

divergentno mišljenje, s katerim odkrivamo izvirne, nove rešitve problemov (Musek, 1993).  

Strokovne delavke v vrtcu se tako kot vsi ljudje med seboj razlikujejo glede na svoje osebnostne 

lastnosti, vrednote in prepričanja. Uspešnost vzpostavljanja odnosov in uspešnost vzgojnega 

dela v vrtcu sta v veliki meri odvisni od zmožnosti posameznika, da sprejema druge in sodeluje 

z njimi pri načrtovanju in izvajanju dela (Devjak idr.  2006). Strokovne delavce odlikujejo tudi 

različne kompetence, ki omogočajo uspešno delo in doseganje zastavljenih ciljev. 

Kompetentnost pomeni zmožnost posameznika, da učinkovito deluje v različnih kompleksnih 

in nepredvidljivih situacijah. Pri tem uporablja pristope in postopke izvajanja vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki jih obvlada v teoriji,  hkrati pa jih je sposoben ustrezno vpeljati in 

izvajati tudi v praksi (Devjak, Batistič Zorec in Vogrinc, 2006). Pomembno je, da imajo 

strokovne delavke v vrtcu razvito spretnost reševanja problemov, sposobnost analitičnega in 

kritičnega mišljenja ter spretnosti hitrega odločanja. Razviti morajo strokovne kompetence, ki 

vključujejo poznavanje kurikularnih načel, ciljev in dejavnosti, opazovanje otrok in 

prepoznavanje napredka in morebitnih zaostankov v razvoju ter načrtovati ustrezne strategije 

pomoči tem otrokom. Razvite morajo imeti komunikacijske spretnosti, pozitiven in 

profesionalen odnos do sodelavcev ter ustrezen topel in zaupljiv odnos do otrok. Strokovne 

delavke morajo biti empatični in sposobni podajati konstruktivne povratne informacije tako 

kolegom kot tudi otrokom, hkrati pa morajo stremeti k stalnemu strokovnemu in osebnemu 

izpopolnjevanju (Puklek Levpušček, 2007).  

N. Zore (2014, str. 11.) poudarja, da lahko strokovne delavke v vrtcu uspešno opravljajo svoje 

delo, ko imajo ustrezen odnos do otrok, staršev in drugih zaposlenih v vrtcu ter so motivirani 

za svoje delo, ki temelji na veselju in ljubezni do dela z otroki. Biti morajo zrele osebnosti, ki 

so vedno pripravljene prisluhniti potrebam otrok in svoje delo morajo načrtovati tako, da te 

potrebe upoštevajo in zadovoljijo.  

Vzgojitelje predšolskih otrok je že v času izobraževanja potrebno usposobiti za kakovostno delo 

s predšolskimi otroki. Poleg razumevanja in uporabe kurikularne teorije v praksi, spoštovanja 

kurikularnih načel ter interdisciplinarnega povezovanja vsebin med seboj morajo imeti 

vzgojitelji veliko znanja o vzgoji in otrokovih razvojnih značilnostih, o otrokovih pravicah ter 

o teoretičnih in praktičnih znanjih na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja. Vzgojitelji 

morajo biti usposobljeni za primerno komunikacijo z otroki, jim biti zmožni nuditi čustveno 
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varnost ter morajo znati spodbujati njihovo samostojnost in jim omogočati aktivno raziskovanje 

in učenje. Opazovati in beležiti morajo njihov razvoj ter pri tem prepoznati posamezne razvojne 

značilnosti. Poznati in uporabljati morajo različne načine za sodelovanje s starši in bližjimi ter 

širšim okoljem. Biti morajo splošno razgledani ter imeti hkrati znanje iz specifičnih predmetnih 

področij, ki jih morajo ustrezno prilagoditi in prenesti v vzgojno-izobraževalni proces. 

Nepogrešljiva kompetenca pri delu s predšolskimi otroki je zagotovo sposobnost ustrezne 

organizacije prostora in časa ter ustrezna izbira didaktičnih pripomočkov.  

Leta 2004 je bila na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani opravljena raziskava z naslovom 

Analiza kompetenc študijskega programa predšolske vzgoje. Njen namen je bil ugotoviti 

usposobljenost diplomantov za različne kompetence, ki so potrebne za delo vzgojitelja. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je stopnja razvitosti kompetenc dijakov in študentov sicer 

visoka, vendar bi si želeli še boljšo usposobljenost na področju določenih splošnih kompetenc.  

Po mnenju anketirank v omenjeni raziskavi je poleg omenjenih kompetenc ena ključnih 

spretnosti strokovnih delavk v vrtcu tudi kompetenca za timsko delo (Devjak idr. 2006). 

Usposabljanje in razvijanje kompetenc za kakovostno delo v vrtcu in spretnosti timskega dela 

pri posamezniku se, kot sem že omenila, začneta že v času izobraževanja. Za razvoj sodelovalne 

kulture ter za osebnostni in strokovni razvoj posameznika je ključnega pomena ustrezna izbira 

metod in oblik dela, s pomočjo katerih lahko učenci razvijajo ustrezne komunikacijske 

spretnosti, ki so ene najpomembnejših spretnosti timskega dela. Preko raznovrstnih metod in 

oblik dela otroke oziroma učence spodbujamo k ustrezni izmenjavi mnenj, idej in izkušenj, k 

sodelovalnemu učenju, iskanju informacij, refleksiji lastnega dela in h konstruktivnemu 

reševanju problemov in konfliktov. Teoretična znanja je potrebno prepletati s prakso ter 

stremeti k nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju in le na ta način lahko dosežemo 

kakovostno delo (Polak, 2006).  
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3. TIMSKO DELO V VRTCU 
 

3.1  Opredelitev timskega dela 

V strokovni literaturi se je do danes oblikovalo veliko različnih opredelitev timskega dela. Prve 

opredelitve, ki segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, poudarjajo zlasti odgovornost in dolžnost 

vseh članov v timu, da otrokom oziroma učencem s skupnim prizadevanjem in dopolnjevanjem 

zagotavljajo najugodnejše razmere za razvoj (Polak, 2012).  

Gledano iz zgodovinske perspektive je skupinsko raziskovalno delo vedno bolj stopalo v 

veljavo, saj je človek družbeno naravnano bitje, ki ima potrebo po komunikaciji in 

vzpostavljanju socialnih odnosov z drugimi. Danes prevladujejo raziskovalni timi, saj so veliko 

bolj ustvarjalni in posamezniku dajejo različne pobude, ki jih sam sicer ne bi imel. Pregovor »v 

slogi je moč« tudi v praksi drži, saj se člani tima spodbujajo med seboj in delujejo s skupnimi 

močmi, da bi dosegli največjo izvirnost in ustvarjalnost pri skupnem delu (Trstenjak, 2001). 

Tim imenujemo skupino ljudi, ki so pri opravljanju svojega dela odvisni drug od drugega 

(Gawlinski in Graessle, 2000).  

V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 446) je timsko delo opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki 

jo opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in 

enakovrednega sodelovanja (ne na podlagi položaja v formalni hierarhiji) in katere namen je 

doseči skupne cilje. Zavedati se moramo, da bistvo timskega dela niso le odnosi med 

strokovnimi delavci pač pa tudi odnosi med njimi in otroki oziroma učenci. Rupar idr. (1992) 

timski pouk opredeljujejo kot obliko poučevanja, pri katerem si dva ali več učiteljev namerno 

delijo odgovornost tako pri načrtovanju kot tudi pri izvajanju poučevanja iste skupine učencev 

ter pri evalviranju učnih ur. Izpostavljajo, da po navadi skupina profesionalcev, ki so usmerjeni 

k istemu problemu, pride do boljših rešitev od tistih, ki delajo ločeno. Timsko delo naj bi tako 

zagotavljalo boljše izkoriščanje sposobnosti posameznega strokovnega delavca, njegovo 

izražanje in uveljavljanje, boljšo organizacijo dela ter učinkovitejšo koordinacijo in integracijo 

vzgojno-izobraževalnih vsebin (prav tam). Na ta način se poveča kakovost dela, kar se 

pozitivno odraža tudi v medsebojnih odnosih znotraj tima in znotraj razreda oziroma oddelka v 

vrtcu (Polak, 2007). Timsko delo pomeni skupinsko delo samostojnih članov, saj ima vsak član 

v timu lastno specifično znanje in možnost lastnih odločitev, te pa so podrejene skupnemu cilju 

tima. Odnosi v timu morajo temeljiti na jasni osebni in strokovni identiteti vsakega člana, hkrati 

pa je ključnega pomena zmožnost razumevanja in spoštovanja drugačnosti ostalih (Železnik, 

2006). Če želimo, da bi bilo timsko delo uspešno in bi zagotavljalo uresničevanje zastavljenih 

ciljev, je pomembna povezanost med člani tima, nenehno sodelovanje, zaupanje in neovirana 
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komunikacija. Pri načrtovanju morajo biti fleksibilni, izmenjati mnenja med seboj in sprejemati 

poglede svojega kolega v timu (Polak, 2007). 

Z učinkovitim timskim delom združujemo, dopolnjujemo in soustvarjamo različne vidike, ideje 

in izkušnje ter tako s skupnimi močmi dosegamo zastavljene cilje (Romero, 2016). Glavna 

prednost timskega dela je, da se člani tima lahko med seboj dopolnjujejo glede znanja, 

spretnosti, sposobnosti ter v svojih osebnostnih lastnostih in prepričanjih. Vsem članom tima 

predstavlja velik izziv, saj zahteva, da v celoti izrazijo svojo osebnost in se prilagajajo drugim. 

Spoštovati morajo drug drugega, komunicirati ter reševati konflikte na ustrezen način in se 

zavzemati za doseganje skupnih ciljev (prav tam). »Za pravo timsko delo je pomemben duh 

sodelovalnega načrtovanja, tesne povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave 

mnenj.« (Polak, 2007, str. 9). Pomembno je torej, da tim temelji na pozitivni soodvisnosti in 

stremi k doseganju ciljev, ki jih posamezni član sam ne bi mogel doseči. Skupni cilji tima so 

naravnani k doseganju kakovostnejšega vzgojno-izobraževalnega procesa. Tim mora zato 

delovati enotno in kot celota, pri načrtovanju pa mora biti veliko fleksibilnosti in medosebnega  

3.2  Formalno pravni vidiki timskega dela v vrtcu 

V preteklosti je bil sistem predšolske vzgoje drugačen kot danes. Pri delu z otroki so ločevali 

med tako imenovanimi vzgojnimi in varstvenimi nalogami. Sodelovanja med vzgojiteljico in 

varuhinjo je bilo zelo malo, saj je vzgojiteljica vsa navodila prejela od Zavoda za šolstvo, 

varuhinja pa je le izpolnjevala neposredna navodila vzgojiteljice in posnemala njene rutinske 

postopke, ne da bi se spraševala, kaj v resnici pomenijo in čemu služijo. Vzgojiteljica je 

načrtovala in vodila usmerjene zaposlitve, varuhinja pa je bila odgovorna za nego in varstvo 

otrok. Veljalo je namreč prepričanje, da je vzgoja zavesten in načrten proces, ki ga izvaja 

vzgojiteljica, ko otrokom posreduje vrednote, znanja in jih disciplinira. Menili so, da lahko 

otroke zgolj čuvajo in negujejo, ne da bi pri tem na kakršen koli način vplivali na njihovo vzgojo 

(Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004).                                 

S sprejetjem Kurikula za vrtce (1999) se je začelo uveljavljati timsko delo. V kurikularnih 

načelih je poudarjeno sodelovanje, ki vključuje sprejemanje in spoštovanje drugih, medsebojno 

podporo ter zaupanje. Spremenila se je vloga druge strokovne delavke, saj kurikulum poudarja 

avtonomnost in strokovno odgovornost strokovnih delavk v vrtcu ter izpostavi načelo timskega 

načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja. Strokovnim 

delavkam je omogočena odgovornost za ustvarjanje, razvijanje in spreminjanje kurikula in 

razvijanje svojih strokovnih kompetenc (prav tam). 
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Po določilih veljavne zakonodaje na področju predšolske vzgoje (Zakon o vrtcih, 1996) v 

posameznem oddelku otrok prvega ali drugega starostnega obdobja v sedanjosti delata dve 

strokovna delavca oziroma delavki;  vzgojiteljica predšolskih otrok in vzgojiteljica predšolskih 

otrok – pomočnica vzgojiteljice (v nadaljevanju pomočnica vzgojiteljice). Na podlagi različnih 

definicij iz strokovne literature, ki jih bom opredelila v nadaljevanju, lahko trdimo, da gre za 

tim, saj sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ves čas v interakciji, obenem pa svoje delo 

dopolnjujeta in usklajujeta, da bi dosegli timsko določene skupne cilje. Kurikulum za vrtce 

opredeljuje načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja, kar pomeni, da morajo strokovne delavke sodelovati med seboj znotraj 

oddelka, med oddelki in znotraj vrtca, nenazadnje pa tudi z drugimi vrtci ter drugimi 

institucijami (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 43/18 z 

dne 22. 6. 2018), v 26. členu opredeljuje sočasno prisotnost vzgojiteljice predšolskih otrok in 

pomočnice vzgojiteljice, ki mora biti v oddelku zagotovljena. V dnevnem programu mora biti 

v skupinah prvega starostnega obdobja zagotovljena vsaj šesturna sočasnost obeh strokovnih 

delavk, v drugem starostnem obdobju pa vsaj štiriurna. V poldnevnem programu se sočasna 

prisotnost obeh strokovnih delavk razpolovi.  

V vrtcu je timski pristop zasnovan z namenom, da bi strokovne delavke v oddelku skupaj 

oblikovali in dosegali cilje, ki bi bili z individualnim delom težje uresničljivi. Pomembno je, da 

timsko delo v oddelku temelji na zaupanju, spoštovanju in pozitivni soodvisnosti. Cilji, ki jih 

strokovne delavke v vrtcu timsko načrtujejo, morajo biti oblikovani tako, da so naravnani k 

spodbujanju otrokovega napredka ter k iskanju in poudarjanju njegovih močnih področij 

(Polak, 2012). Zakon o vrtcih (1996) opredeljuje dolžnost tima vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice. Pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojnega dela v oddelku naj sodelujeta, 

se pri tem dopolnjujeta ter tako učinkoviteje zagotavljata spodbudno učno okolje in skrbita, da 

sta otrokom ves čas pozitiven zgled in tako na najbolj optimalen način, z raznovrstnimi 

dejavnosti, spodbujata njihov celostni razvoj (prav tam). Pomembna sta medsebojna 

komunikacija in interakcija, ki jo vzpostavljata bodisi druga z drugo, z otroki ali z drugimi 

strokovnimi delavci. Pomembno je, da se tega zavedata in si aktivno prizadevata za prijazno in 

konstruktivno komunikacijo. Interakcije med njima morajo biti pozitivne, besedna in nebesedna 

komunikacija pa usklajeni. Biti morata odprti, otroke poslušati in se odzivati na njihova 

vprašanja, jih spodbujati k izražanju mnenj, uporabljati pozitivne usmeritve ter stremeti k 

reševanju konfliktov na socialno ustrezen način (Kurikulum za vrtce, 1999). To izpostavi tudi 

M. Košir (2001), ki poudarja, da se vsak odnos vzpostavlja s komunikacijo, zato je od 
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posameznikove zmožnosti za učinkovito in kakovostno komuniciranje odvisen uspeh 

vzpostavljanja odnosov in posledično uspeh delovanja tima, ki se kaže predvsem v njegovi 

učinkovitosti doseganja načrtovanih ciljev in dobri klimi v timu.  

3.3  Timsko delo kot pristop za vzpostavljanje sodelovalne kulture v vrtcu 

Kako bo potekalo timsko delo in kako uspešen bo tim, je v veliki meri odvisno od članov tima 

ter njihovih pogledov in lastnosti. Člani tima se med seboj razlikujejo glede na svoja 

prepričanja, stališča, znanja, izkušnje, osebnostne lastnosti idr. Od posameznikovega 

sprejemanja drugih članov tima in od njegovega doživljanja problemov in strategij reševanja 

konfliktov je odvisno, kako močna bo njihova motivacija za timsko delo. Posamezni člani tima 

pa se razlikujejo tudi glede na osebno naravnanost; k individualizmu ali h kolektivizmu oziroma 

sodelovalni kulturi (Polak, 2007). Uspešnost sodelovanja med člani tima je odvisna od 

posameznikove osebnosti, njihovega odnosa in pogleda na svet ter njegovega vedenjskega stila 

(Haas in Mortensen, 2016). 

Sodelovalna kultura v ožjem in širšem socialnem okolju je za učinkovito izvajanje timskega 

dela zelo pomembna in obratno. V sodelovalni kulturi člani tima sodelujejo med seboj in 

delujejo v »timskem duhu«, kar pomeni, da podrejajo svoje osebne cilje skupnim ciljem. Vedejo 

se na podlagi splošno sprejetih socialnih norm in izpolnjujejo svoje dolžnosti in obveznosti v 

timu. Odnosi med posamezniki so v sodelovalni kulturi spoštljivi in stabilni brez pogostih 

konfliktov. Poznajo in spoštujejo drug drugega, so razumevajoči in vedno pripravljeni 

pomagati. So odkriti in se ne bojijo izraziti svojega mnenja, saj je le-to s strani drugih vedno 

dobrodošlo in sprejeto. Posameznikova osebnostna naravnanost naj bi bila odvisna od 

družinske vzgoje in življenjskega okolja posameznika (Polak, 2015). V sodelovalni kulturi se 

posameznik dojema kot del skupine in je pripravljen sodelovati z ostalimi člani. Z njimi se 

poistoveti in spoštuje znotraj skupine sprejete norme in dolžnosti. Svoje vedenje prilagaja 

pričakovanjem skupine in se zavzema za uresničevanje skupnih ciljev. V kulturi individualizma 

pa je poudarjen posameznik, ki vidi le sebe kot neodvisnega od drugih in daje prednost svojim 

lastnim ciljem pred cilji skupine (Polak, 2007). Kadar v timu pride do konflikta, 

individualistično naravnani posamezniki vedno dajejo prednost svojim osebnim ciljem in 

zanemarijo skupinske. Sodelovalno naravnani ljudje pa skupinske cilje postavljajo nad svoje 

lastne in ne stremijo le k zagotavljanju lastnega ugodja, temveč ugodja cele skupine oziroma 

tima (Polak, 2015). Sodelovalno naravnani ljudje prilagajajo vedenja pričakovanjem skupine in 

skupno oblikovanim ciljem, izpolnjujejo dogovorjene naloge in se ravnajo v skladu z 

dogovorjenimi normami. Sodelovalno naravnani posamezniki se z veseljem lotijo izpolnjevanja 
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dogovorjenih dolžnosti, saj vedo, da bodo tako prispevali velik del k doseganju skupnih ciljev 

(Polak, 2007).  

S sodelovanjem se člani tima zavedo, da delajo v medsebojni odvisnosti. Spoznajo prednosti 

medsebojne pomoči in dopolnjevanja, kar pripomore k lažjemu in učinkovitejšemu 

uresničevanju skupnih ciljev. Na ta način drug drugega spodbujajo h kvalitetnejšemu delu, pri 

katerem nastajajo nove zamisli in predlogi. Med seboj si pomagajo in podpirajo drug drugega 

ter tako razvijejo medsebojno zaupanje, ki je zelo pomembno za uspešno delovanje tima  

(Maddux, 1992).  

3.4  Etape timskega dela v vrtcu 

3.4.1 Timsko načrtovanje pedagoškega dela 

To je prva od treh etap, ki jih vključuje timsko delo. Etape se med seboj prepletajo in vplivajo 

druga na drugo. Od timskega načrtovanja je odvisno, kako bo potekalo delo v oddelku vrtca. 

Na podlagi temeljitega in sistematičnega načrta nastane priprava, ki se nadaljuje v drugo etapo; 

timsko izvajanje, to pa vodi k zadnji etapi timskega dela, in sicer k timski evalvaciji (Polak, 

2008). Timsko delo vključuje tri med seboj zelo povezane in prepletene etape. Prva je etapa 

timskega načrtovanja, saj je temelj vsakega uspešnega tima načrtovanje nadaljnjega dela 

oziroma oblikovanje ciljev, ki jih tim želi doseči. Načrtovanje vključuje opredelitev 

najpomembnejših timsko zastavljenih ciljev in pričakovanih učinkov timskega izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela (Polak, 2014). Člani tima ne morejo delovati učinkovito, če jim 

ni jasno, k čemu stremijo in za kaj si prizadevajo. Vzgojno – izobraževalni cilji, ki jih tim 

oblikuje v etapi timskega načrtovanja, morajo biti oblikovni tako, da so dosegljivi in 

uresničljivi, obenem pa morajo biti otrokom izziv in jim morajo omogočati napredovanje na 

posameznih področjih razvoja (Haas in Mortensen, 2016).  

Vzgojiteljica predšolskih otrok in pomočnica vzgojiteljice na podlagi pregleda letnega 

delovnega načrta vrtca načrtujeta izvedbeni kurikulum za tekoče šolsko leto. Izbereta teme, te 

dopolnita in prilagodita glede na razvojne značilnosti in potrebe otrok v oddelku. Dogovorita 

se o načinih sodelovanja s starši in vlogi odraslih ter o organizaciji sredstev in pripomočkov, 

načrtujeta torej vse, kar je potrebno za kakovostno izvedbo vzgojnega dela v vrtcu (Železnik, 

2006). V procesu timskega načrtovanja strokovne delavke dobijo več različnih idej ter tako 

oblikujejo kakovostnejši, bolj dinamičen in zanimiv vzgojno-izobraževalni proces, s katerim 

uresničujejo zastavljene cilje in omogočajo otrokom razgibane in pestre dejavnosti (Polak, 

1999). Za uspešno timsko načrtovanje je potrebno, da člani tima sodelujejo med seboj in 

zastavijo skupno vizijo dela, ki jo konkretizirajo s cilji, ki jih želijo uresničiti. V kolikor se 
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razhajajo v željah in pričakovanjih na poti do uresničitve ciljev, se lahko težave pokažejo že pri 

prvi etapi timskega dela (Polak, 1999). Timsko načrtovanje poteka na podlagi predhodnih 

izkušenj in opažanj, ki so nastala v etapi evalviranja vzgojnega dela, kar omogoča odpravljanje 

morebitnih napak ter izboljšanje nadaljnjega dela, to pa pripomore k doseganju željenih ciljev 

(Polak, 2007). Ko vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pričneta s timskim načrtovanjem 

vzgojnega dela, najprej določita temo in oblikujeta vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih želita 

uresničiti. Nato načrtujeta potek posameznih dejavnosti in z njimi povezana učna sredstva ter 

pripomočke (Polak, 2007). Pri tem sta zelo pomembni njuna ustvarjalnost in fleksibilnost. 

Želeno je, da strokovne delavke v vzgojno-izobraževalno delo vključijo različne pristope, 

oblike in metode dela ter upoštevajo različna načela, s katerimi bodo zagotovili optimalni razvoj 

otrok. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi druge različne dejavnike, na primer starost, 

pretekle izkušnje otrok, ki usmerjajo vzgojno delo in učenje otrok. Na podlagi zgoraj navedenih 

dejavnikov, morata vzgojiteljica in pomočnica oblikovati didaktično pripravo za vzgojno-

izobraževalno delo, v kateri so opredeljeni cilji, potek dejavnosti, vloga otrok ter aktivnosti 

vzgojiteljice (Polak, 1998). Le kakovostno timsko načrtovanje vzgojnega dela omogoča 

dejavnosti, ki izhajajo iz otrok, so prilagojene vsakemu posamezniku, razvijajo različna 

področja otrokovega razvoja in omogočajo spremljanje le-tega. K učinkovitemu timskemu 

načrtovanju vzgojnega dela v veliki meri pripomorejo sproščeni odnosi, sodelovanje, odprtost 

in ustvarjalno vzdušje v timu (Polak, 2007).  

3.4.2 Timsko izvajanje pedagoškega dela 

Timsko izvajanje je osrednja etapa timskega dela in pomeni neposredno izvajanje načrtovanih 

dejavnosti v oddelku na podlagi predhodno izdelane priprave (Polak, 2007). Vsebina izvajanja 

pedagoškega dela je opredeljena na podlagi kurikularnih načel, ciljev in prepletanja različnih 

področij dejavnosti. Pri neposrednem delu z otroki vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

delujeta na podlagi predhodne delitve dela in vlog ter tako omogočita raznovrstne in 

kompleksne dejavnosti, ki omogočajo otrokom možnost izbire in raziskovanja (Polak, 2012).  

Načrtovanih ciljev ni mogoče doseči brez aktivne udeležbe obeh članov tima, zato je najbolj 

učinkovito, da se delo članov prepleta in dopolnjuje ter je razdeljeno glede na močna področja, 

spretnosti in kompetence posameznika (Polak, 2006). Pomembnost dopolnjevanja med člani 

tima poudarja tudi Železnik (2006), saj meni, da lahko na ta način zagotovimo kompleksnejše 

in kakovostnejše dejavnosti. Vloge si lahko strokovni delavki razdelita tako, da se med 

dejavnostmi dopolnjujeta in izmenjujeta dialoge z otroki, hkrati lahko vodita različne dejavnosti 

ali pa dejavnost vodi vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice pa le asistira. Eden od njiju lahko 

dejavnosti demonstrira, drugi opazuje otroke in spremlja njihovo delo. Dopolnjujeta se lahko v 
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pogovoru z otroki, hkrati pa morata usklajevati verbalno in neverbalno komunikacijo, ki jo 

izvajata tako med seboj, kot tudi z otroki. Delitev dela v etapi timskega izvajanja je dokaj 

spontana, ne pa zelo natančno določena, saj je izvajanje vzgojnega dela nepredvidljivo in 

dinamično. Pomembno je, da sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice med delom fleksibilni, 

iznajdljivi in da se znata ustrezno odzvati na nepredvidljive situacije (Polak, 2012).  

3.4.3 Timska evalvacija pedagoškega dela 

Timska evalvacija je kot tretja etapa timskega dela nujno potrebna za učinkovito pedagoško 

delo v vrtcu (Polak, 2007). Skupna evalvacija članom tima omogoča prepoznavanje in reševanje 

obstoječih težav in tako krepi samozavest pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju vzgojnega 

dela (Polak, 1999).  

Pomen te etape za nadaljnje načrtovanje poudarita tudi Gawlinski in Graessle (2000, str. 15): 

»Pri načrtovanju za prihodnost bomo storili najmodreje, če se bomo za začetek zaustavili in 

preverili trenutno stanje – pri vsakem posamezniku, med člani tima in pri delu kot takem.«  Na 

podlagi evalvacije lahko določimo, v kolikšni meri so bili uresničeni načrtovani cilji in kako 

učinkovito je bilo timsko delo (Polak, 2007). Skupna analiza in evalvacija dela omogočata 

vpogled v učinkovitost dela ter možnost reševanja morebitnih napak in ponovno načrtovanje 

kvalitetnejšega in učinkovitejšega načina dela (Polak, 1999). S pomočjo evalvacije tim 

izboljšuje kakovost delovanja, njegovi člani pa razvijajo spretnosti timskega dela (Polak, 2015). 

Timska evalvacija lahko poteka na dveh ravneh; kot timska evalvacija pedagoškega dela ter kot 

evalvacija dogajanja in odnosov v timu. K evalvaciji pedagoškega dela sodi vse, kar se nanaša 

na vzgojno delo: pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev, ustreznost načrtovanih 

dejavnosti, upoštevanje posebnosti in želja otrok, analiza metod dela in didaktičnih pristopov, 

analiza načinov motiviranja otrok, interakcije ... Pri tej vrsti evalvacije je smiselno upoštevati 

tudi mnenja drugih udeležencev, ki so bili kakorkoli udeleženi v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. To so tudi starši in otroci, ki jih lahko vprašamo za mnenje, na osnovi katerega lahko 

strokovne delavke načrtujejo nadaljnje aktivnosti. Evalvacija dogajanja in odnosov v timu je 

usmerjena k analizi dela v timu. Člani tima izmenjujejo mnenja o organizaciji dela, delitvi vlog, 

odnosu in komunikaciji ter ustvarjalnosti in učinkovitosti (Polak, 2012). Evalvacija dogajanja 

v timu največkrat poteka kot neformalni pogovor med člani in zajema ugotavljanje napredka 

na področju medsebojnih odnosov in doživljanja na primer počutja, občutkov, sprejetosti in 

spoštovanja ter odprtosti in sproščenosti. Člani tima ugotavljajo učinkovitost dosedanjega 

delovanja, iščejo prednosti in slabosti tima ter načrtujejo izboljšanje medosebnih odnosov in 

delitev vlog v prihodnosti (Polak, 2007).  
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Evalvacija timskega dela lahko poteka na več različnih načinov in z uporabo različnih tehnik. 

Uporabimo lahko tehniko razgovora, diskusije, zapisov, anketnih vprašalnikov ali pisnih 

refleksij. Po mnenju A. Polak (1999) je najprimernejša tehnika pisanje dnevnika, saj ima 

posameznik tako priložnost kritično in poglobljeno premisliti in ubesediti svoja spoznanja, ki 

jih kasneje lahko še prediskutira s svojim kolegom v timu, s katerim na podlagi izmenjave 

individualnih opažanj skupno načrtujeta nove možnosti za izboljšanje učinkovitosti delovanja. 

Pomembno je tudi prepoznati močna in šibka področja delovanja tima in sestaviti načrt 

ohranjanja močnih in izboljševanja šibkih področji. Kakovostna samoevalvacija tima omogoča 

izboljšanje nadaljnjega dela, kar pozitivno vpliva na vse člane tima. Med člani tima se namreč 

razvija dialog o ciljih, prioritetah in ustreznih načinih doseganja le-teh. Ko optimizirajo 

najboljše rešitve in določijo kakovostne spremembe, omogočijo učinkovitejše nadaljnje delo in 

boljše rezultate (Bergant in Musek Lešnik, 2001). 

A. Polak (2010) poudarja, da dobrega pedagoškega dela ne more biti brez sprotnega in 

sistematičnega reflektiranja samega sebe in lastnega pedagoškega dela, saj je refleksija temelj 

za osebnostni in profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu. Za refleksijo je značilna 

subjektivnost, samokritičnost in izražanje lastnih doživljanj. Je poseben način samoevalvacije 

in osnova za samoevalvacijo strokovnih delavk. Pomeni poglabljanje vase, spreminjanje 

lastnega razvoja ter od posameznika zahteva kritično dojemanje in pristno vrednotenje samega 

sebe kot kompetentnega strokovnega delavca. 

3.5  Značilnosti učinkovitih timov v vrtcu 

Končni rezultati timskega dela, stopnja sposobnosti sodelovanja med člani tima in njihov 

individualni razvoj so po mnenju nekaterih avtorjev glavni pokazatelj učinkovitega tima 

(Haasin in Mortensen, 2016). Tim je torej lahko uspešen, če se njegovi člani zavedajo 

medsebojne soodvisnosti, združijo moči, se spodbujajo, izražajo mnenja, predloge, občutke in 

nesoglasja. Sodelovati morajo pri sprejemanju odločitev in delati v ozračju zaupanja in odprte, 

spoštljive komunikacije (Maddux, 1992). A. Polak (1999) v Priročniku za timsko delo v šoli z 

naslovom Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela poudari, da so skupni cilji in 

pozitivna soodvisnost članov tima osnovni pogoji dobrega timskega dela na področju vzgoje in 

izobraževanja. Pozitivna soodvisnost je eden od ključnih dejavnikov za učinkovito timsko delo. 

Možna je le, če člani tima razvijejo medsebojno zaupanje, konstruktivno komunikacijo, če si 

primerno razdelijo delo ter med seboj sodelujejo. Navedeni dejavniki omogočajo, da člani tima 

sproščeno izražajo svoje mnenje, izkušnje, težave, občutke ter povratne informacije drug o 

drugem (Polak, 2009).  
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Pri doseganju skupnih ciljev je potrebno poiskati močna področja in pozitivne značilnosti 

posameznih članov in jih kar najbolje izkoristiti v skupno dobro. Tako omogočimo, da vsak 

posameznik izkoristi svoje prednosti in prispeva svoj del v dobro celega tima (prav tam). Če 

želimo torej v timu navezati, razvijati in ohranjati pozitivne medosebne odnose, moramo 

razvijati medsebojno poznavanje in zaupanje, pristno, spoštljivo in usklajeno komunikacijo, 

podajanje konstruktivnih povratnih informacij, medsebojno sprejemanje in potrjevanje ter 

konstruktivno reševanje konfliktov (Lamovec, 1993). Glavna prednost timskega dela je, da se 

lahko člani v timu dopolnjujejo v znanju, spretnostih in osebnostnih lastnostih. Oblikujejo več 

raznovrstnih idej in tako lažje načrtujejo zanimive in kompleksne dejavnosti. Timsko delo 

omogoča več individualiziranega dela s posameznimi otroki in zagotavlja boljše počutje. Če so 

člani deležni medsebojne podpore in spoštovanja, lažje izoblikujejo svojo poklicno identiteto 

(Polak, 1999).  

Da bi tim deloval uspešno in učinkovito, mora upoštevati določena pravila timskega dela, ki 

pripomorejo k medsebojni povezanosti članov in uresničevanju skupnih ciljev. Ker pa se timi 

med seboj razlikujejo, morajo biti pravila, ki usmerjajo in uravnavajo delo članov, oblikovana 

tako, da upoštevajo vse specifične lastnosti posameznega tima s soglasjem vseh njegovih 

članov. Ključnega pomena je, da vsak tim na začetku svojega delovanja oblikuje pravila, glede 

na posebnosti in značilnosti ter glede na različna pričakovanja, stališča in norme njegovih 

članov (Polak, 1999). Glavni namen pravil v timu je vzpostavljanje osnovnega reda in 

usklajevanje različnosti posameznih članov. Pravila naj člani tima oblikujejo skupaj; v socialni 

interakciji, z medsebojnim dopolnjevanjem, s soglasji in z upoštevanjem različnih predlogov. 

Pravila torej postanejo splošno sprejeta stališča in norme, s katerimi soglašajo vsi člani tima, in 

so sprejeta na podlagi skupnih značilnosti vseh njihovih individualnih interesov (Polak, 2012). 

Za dobro delovanje tima in vzpostavljanje pozitivnih medosebnih odnosov je torej pomembno 

priznavanje različnosti, osebno izražanje in vzajemnost odnosov. To dosežemo le z dialogom, 

z izmenjavo mnenj in predlogov. Ključnega pomena sta tudi dajanje in sprejemanje povratnih 

informacij, kritik in predlogov, priznavanje nasprotij oziroma konfliktov in njihovo sprotno 

reševanje (Možina, 1995). V kolikor so vsi ti dejavniki zagotovljeni in uresničeni, si člani tima 

med seboj zaupajo in tako lahko kar najbolje razvijejo in izkoristijo močna in šibka področja 

drug drugega. To močno vpliva na učinkovitost timskega dela, saj se lahko komplementarno 

dopolnjujejo v znanjih in sposobnostih ter s skupnimi močmi zagotovijo kar najboljšo kakovost 

dela. V kolikor znajo člani tima svoje razlike v sposobnostih, znanjih in interesih primerno 

izkoristiti, le-te delujejo v prid učinkovitosti tima, saj vse te lastnosti prispevajo k raznolikosti, 

dinamičnosti in kakovosti timskega dela (Jovan, 1987). 
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A. Polak (2007) navaja naslednje značilnosti učinkovitih timov: 

- tim je oblikovan z zavedanjem, da so s sodelovanjem uspešnejši, 

- V timu je prisotno zavedanje pozitivne soodvisnosti in večje specializacije, 

- člani tima se z delovnimi nalogami osebno identificirajo, 

- člani tima prispevajo izvirne ideje, predloge in znanje, 

- v zavezanosti skupnim ciljem vsi v timu združijo svoje moči, znanje in talente, 

- v timu se spodbuja drug drugega, odkrito izraža mnenja, predloge, občutke, vprašanja 

in nesoglasja, 

- močno je izraženo zaupanje v sodelavce, 

- vloge so pristne in jasne, 

- komunikacija je odprta in sproščena, vprašanja so dobrodošla, 

- vsi v timu si prizadevajo  za medsebojno razumevanje, 

- poznavanje vlog drugih poglablja zaupanje v njihov prispevek, 

- spodbujena sta uporaba in razvoj spretnosti in sposobnosti, 

- prisotno je zavedanje, da soočanje z drugačnim mnenjem še ne pomeni konflikta, 

- konflikt v timu je zaznan kot naraven pojav, izziv in priložnost za učenje, 

- člani tima sodelujejo pri timskih odločitvah z zavedanjem, da jih bo ob problemskih 

usmerjal vodja, 

- pomembno je doseganje ciljev, ne pa skladnost z mnenjem vodje tima. 

 

V kolikor omenjeni dejavniki niso uresničeni, tim ne more delovati učinkovito. Posledica so 

lahko različni konflikti med člani tima. Če le-ti niso konstruktivno razrešeni, se tim ne razvija 

in lahko celo razpade.   

 

3.6  Motivacija za timsko delo  

Motivacija posameznika za timsko delo je ključnega pomena za uspešno izvajanje vseh etap 

timskega dela (Polak, 2015). Eden od pomembnih dejavnikov za motiviranje posameznika k 

timskemu delu so posameznikova stališča in pozitivne izkušnje. V kolikor ima posameznik s 

timskim delom pozitivne izkušnje, ga bo tudi v praksi pogosteje izvajal in bo zanj bolj 

motiviran, saj so pozitivne izkušnje pomemben dejavnik, ki prispeva k izvoru motivacije za 

nadaljnje timsko delo (Polak, 2014). 
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Vsi ljudje imamo določene osnovne potrebe, ki morajo biti uresničene, da lahko uspešno 

delujemo. Najpomembnejše je seveda zadovoljevanje fizioloških potreb, temu pa sledijo še tako 

imenovane psihološke potrebe, med katere sodijo potreba po varnosti, sprejetosti in potrditvi 

(Bečaj, 2001). A. Polak (2007) poudarja, da so zadovoljene psihološke potrebe posameznika 

znotraj tima glavni vir motivacije za uspešno timsko delo. Če potreba po varnosti ni 

zagotovljena, se posameznik počuti ogroženega in negotovega. Varnost zagotavljajo skupno 

določena pravila, ki so nujna za uspešno delovanje tima in dosledno upoštevanje le-teh s strani 

vseh članov tima (Polak, 2007). Pravila morajo biti jasna, da se posamezniki lahko nanje 

zanesejo in jim zaupajo ter lahko tako uspešno načrtujejo in izvajajo svoje delo (Bečaj, 2001). 

Naslednja psihološka potreba je potreba po sprejetosti, ki omogoča posamezniku v timu, da 

je to, kar je v resnici, da se ne pretvarja in ima možnost izraziti svoje poglede, prepričanja, 

negotovosti in strahove, vedoč, da ga bodo kolegi v timu sprejeli. Za občutek sprejetosti sta 

torej potrebna spoštljiv odnos med člani tima in odprta komunikacija, ki sta obenem tudi temelj 

za uspešno in konstruktivno reševanje konfliktov, ki nastanejo pri timskem delu. Da se 

posameznik ne bi počutil nepomembnega in nemočnega, je nujno potrebna zadovoljena 

potreba po potrditvi in priznanju, ki zajema potrebo po cenjenju samega sebe in potrebo po 

spoštovanju in cenjenju s strani drugih. Če je ta potreba zadovoljena, posameznik razvije visoko 

samopodobo, občutek lastne vrednosti, pomembnosti moči in sposobnosti (Polak, 2007).  

Pomembno je, da člani tima sprejemajo drug drugega, da sprejemajo ideje in dopuščajo napake 

ter tako omogočajo osebnostno in strokovno rast posameznikov (Bečaj, 2001). V kolikor 

omenjene potrebe niso zadovoljene, se posameznik počuti nemočnega in manjvrednega, zato v 

timu ne prispeva vsega, kar bi lahko. Za uspešno delovanje tima je potrebna podpora, spodbude, 

pomoč, zaupanje, sprejemanje in spoštovanje, kar prinaša pozitivno motivacijo za uspešno 

delovanje tima, ki z odliko dosega zastavljene cilje (Polak, 2007).  

3.7  Zaupanje 

Pripravljenost članov tima, da bodo drugim razkrili sebe, svoje lastnosti in poglede, temelji na 

zaupanju, ki je pogoj, da se odnos sploh lahko razvije. Razvije se lahko le, če sprejmemo 

posameznika takega, kot je, z vsemi njegovimi prednostmi in pomanjkljivostmi (Lamovec, 

1993). V kolikor je v timu prisotno zavračanje, posmehovanje, negativno vrednotenje, 

moraliziranje, neodobravanje ali slabo odzivanje se zaupanje poruši, posamezni član tima pa se 

zapre vase, saj nima zadovoljenih osnovnih fizioloških potreb, potrebnih za uspešno in 

produktivno delovanje v timu (Polak, 2007).  
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A. Polak (2012) zaupanje izpostavi  kot temeljni psihološki dejavnik oblikovanja in razvoja 

tima, saj je pri timskem delu ključnega pomena, da posamezni član ve, da se lahko vedno zanese 

na svoje kolege v timu in jim brezpogojno zaupa. Vzpostavitev zaupanja je pogoj, da se lahko 

v timu razvijejo pristni odnosi, izražanje idej, izmenjava informacij, osebnostna sprejetost in 

priznavanje kompetentnosti. Člani tima zaupanje gradijo sami s svojim lastnim vedenjem. 

Zaupanje se vzpostavlja in raste, če so v timu prisotni sprejemanje, nudenje iskrene podpore, 

pristnost, spoštovanje, povratne informacije, empatija, poslušanje, usklajenost besedne in 

nebesedne komunikacije, izogibanje negativnemu vrednotenju in etiketiranju posameznikov ter 

priznavanje in sprejemanje drugačnosti drugih (Polak, 2007). Pravo zaupanje nastane takrat, ko 

člani tima sprejmejo svojega kolega v celoti, ko torej sprejmejo vse njegove lastnosti, 

prepričanja in napake ter ga spoštujejo. Naslednji pogoj za zaupanje je posvečanje pozornosti 

drug drugemu in aktivno poslušanje med člani tima, saj posameznik na podlagi omenjenega 

verjame, da ga drugi poslušajo in sprejemajo ter tako razvija svoje zaupanje vanje. Pomembni 

sta tudi pristna in usklajena verbalna in neverbalna komunikacija, kar pripomore k 

vzpostavljanju sproščenega in zaupljivega vzdušja med člani tima. Ti na podlagi vsega 

omenjenega razvijejo empatični odnos, ki izključuje negativno in kritično vrednotenje drugega. 

Tako je posamezni član tima pripravljen razkriti sebe in izraziti svojo osebnostno pristnost; to 

je usklajenost razmišljanja in ravnanja (Polak, 2007). Stremeti moramo k izražanju samega 

sebe, hkrati pa moramo biti odprti za druge in le tako je lahko delo v timu učinkovito in vodi k 

optimalnemu uresničevanju zastavljenih ciljev (Košir, 2001).  

 

3.8  Oblikovanje in razvoj tima 

Oblikovanje ustvarjalnega tima je dolgotrajen in zapleten proces, ki ga narekuje razvoj 

medosebnih odnosov in dinamike med člani tima, občutek pripadnosti in sprejetosti ter ozračje 

v timu (Mayer, 1995). Navezovanje medosebnega odnosa članov tima se začne z 

obojestranskim spoznavanjem. Vsak posameznik mora razkriti sebe, svoje lastnosti in poglede, 

drugače ni mogoče razviti pristnega odnosa, ki bi temeljil na poznavanju, razumevanju in 

spoštovanju. Člani tima morajo med seboj deliti svoja čustva, poglede, reakcije in doživljanja, 

drugače učinkovito delovanje tima ni mogoče (Lamovec, 1993). Poleg medsebojnega 

poznavanja je uspešnost delovanja tima v veliki meri odvisna tudi od uspešnosti dogovarjanja 

in sporazumevanja ter osebne pripravljenosti članov tima. Zato je pomembno, da se poskusijo 

znebiti vseh dilem, negativnih pričakovanj in predsodkov, saj so lahko velik de-motivator za 

pridobitev pozitivne izkušnje za delo v timu (Mayer, 1995). To potrjuje tudi M. Košir (2001, 

str. 113) z mislijo: »Najboljši tim je tisti, v katerem delajo najboljši in najbolj zadovoljni ljudje«. 
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Poznavalci menijo, da mednje sodijo tisti posamezniki, ki dobro poznajo in razumejo sami sebe, 

zato so zmožni razumeti tudi druge ljudi, s katerimi sodelujejo v timu.  

A. Polak (2007) predstavlja  več modelov oblikovanja tima po različnih avtorjih. Predstavljam 

Tuckmanov model oblikovanja tima (tabela 1). Ta opredeljuje štiri glavne faze oziroma stadije 

v razvoju tima. Osnovne značilnosti posameznega stadija predstavlja tabela na naslednji strani. 

Tabela 1: Osnovne značilnosti posameznih stadijev v razvoju tima po Tuckmanu - Polak, A. (2007, 

str. 70). 

Stadiji v razvoju tima Osnovne značilnosti dogajanja 

 

 

Oblikovanje (forming) 

 oblikovanje skupine ljudi v tim 

 odkrivanje temeljev odnosov z 

drugimi 

 medsebojno spoznavanje 

 učenje, kako delati skupaj in kako 

ravnati drug z drugim 

 

Nasprotovanje (storming) 

 pojav podskupin in s tem 

povezanih konfliktov 

 naporna in konfliktna soočenja in 

pogajanja glede razlik znotraj 

tima 

 

 

Sprejemanje pravil (norming) 

 sprejetje in utrditev vlog v timu 

 utrdijo se pravila o primernem 

vedenju in delu v timu 

 razvijanje sodelovalnega duha 

 zavedanje o dogajanju in 

doživljanju v timu 

 prost pretok informacij 

 

 

Izvajanje (performing) 

 razrešitev konfliktov 

 usmerjanje energije v nalogo 

optimalno delovanje tima: visoka 

učinkovitost, kakovostno delo, 

dobre odločitve in pozitivna 

soodvisnost med člani tima 

 

V prvem stadiju gre za prvi stik s sodelavci v timu, za spoznavanje drug drugega in navezovanje 

odnosov. To je zelo pomembno, ker se v njem razvijejo prvi vtisi, ki lahko močno vplivajo na 

nadaljnje odnose med člani tima. V naslednjem stadiju se lahko pojavijo konflikti, za katere je 

potrebno že na samem začetku razvijati ustrezne strategije reševanja. V kolikor članom tima 

uspe konflikte konstruktivno razrešiti, tim preide v naslednji stadij, kjer se določijo in utrdijo 

pravila in odnosi ter se začne razvijati prava sodelovalna kultura in pozitivna soodvisnost med 

člani. V zadnjem stadiju tim uspešno deluje in dosega vse zastavljene cilje.  V kolikor pa člani 

tima konfliktov ne razrešijo uspešno, pa se tim ne razvija in lahko celo razpade.  

3.8.1 Dinamika v timu 

Na dinamiko v timu lahko vplivajo različni dejavniki, ki se navezujejo na člane tima, na njihove 

značilnosti in odnose med njimi, na naloge, ki jih tim načrtuje, ali pa na okolje, v katerem 
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deluje. A. Polak (1999) opredeli tri osnovne skupine spremenljivk, ki narekujejo dinamiko tima 

in po katerih se razlikujejo med seboj. Te so med seboj povezane in vplivajo na psihosocialno 

dogajanje v timu ter na končne rezultate timskega dela. Od njih so odvisni medosebni odnosi 

med člani tima, način vodenja ter motiviranost za doseganje skupnih ciljev. Prva skupina so 

strukturne spremenljivke, ki vsebujejo posebnosti in značilnosti članov tima. Razlikujejo se 

po osebnostnih lastnostih, sposobnostih, spretnostih ter po zavedanju oziroma izoblikovanosti 

svojih vlog znotraj tima. Druga skupino sestavljajo spremenljivke naloge, ki vsebujejo naravo 

naloge. To mora opraviti tim z vsemi njenimi zahtevami in posebnostmi ter težavnostjo. Prav 

od težavnosti naloge, ki si jo je timska skupina postavila, kako uspešno jo je opravila, je 

odvisno, kako močno bo tim motiviran za prihodnje izzive. Zadnja skupina dejavnikov, ki 

vplivajo na dinamiko tima, so kontekstualne spremenljivke. Te so povezane s fizičnim 

okoljem. Le-tega sestavljajo npr. prostorske razmere, razpoložljivi pripomočki in materiali ter 

drugi delovni pogoji, ki jih ima tim na voljo. Uspeh timskega dela je močno odvisen od tega, v 

kolikšni meri je tim sprejet v svojem socialnem okolju, ali je deležen pohval in podpore ali pa 

očitkov in celo nasprotovanj (Polak, 1999).  

3.8.2 Komunikacija v timu 

Komunikacija oziroma sporazumevanje je ena od dejavnikov učinkovitega timskega dela 

(Polak, 1999). Z njo izražamo sebe, hkrati pa spoznavamo in odkrivamo, kdo so drugi člani v 

timu. Je pomemben dejavnik, saj omogoča navezovanje in vzpostavljanje odnosov z ljudmi in 

s svetom, ki nas obkroža. S sporazumevanjem podamo svoja doživljanja, pričakovanja, 

rešujemo konflikte in izražamo pot do uresničitve zastavljenih ciljev, hkrati pa prenašamo 

znanja in informacije, ki se nam zdijo pomembne za učinkovito delovanje tima (Jovan, 1987). 

V timu ves čas vzpostavljajo različne socialne interakcije, zato je primeren način 

sporazumevanja temeljnega pomena za učinkovito delovanje tima. Za dobro sporazumevanje 

je odgovoren vsak član posebej. Člani tima med seboj večinoma komunicirajo na timskih 

srečanjih; v etapi timskega načrtovanja in evalviranja, komunikacijo pa vzpostavljajo tudi med 

samim timskim izvajanjem (Polak, 2007). Izmenjavanje informacij lahko poteka s pomočjo 

besednega in nebesednega sporazumevanja, s katerima izražamo svoja mnenja, čustva, stališča 

in prepričanja. Oba načina sta zelo pomembna, zato ju moramo primerno uporabljati in 

usklajevati med seboj. Neverbalno sporazumevanje je namreč zelo sporočilno, saj lahko včasih 

z mimiko obraza in kretnjami telesa povemo veliko več kot z besedami. Če želimo, da nas 

sogovorec posluša, sliši in nam verjame, moramo zato obe vrsti sporazumevanja med seboj 

dopolnjevati in usklajevati. Sporazumevanje v timu je lahko konstruktivno in gradi odnose v 

timu, lahko pa je destruktivno, kar pomeni, da odnose ruši. Zato si morajo vsi člani tima 
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prizadevati za pozitivno vzdušje, prijetne odnose ter primeren in spoštljiv način 

sporazumevanja (Polak, 1999). Komunikacija mora biti dvosmerna, saj lahko le tako 

sogovornika vplivata in reagirata drug na drugega, izražata svoja mnenja in podajata lastna 

doživljanja in predloge (Brajša, 1993). A. Polak (2007) kot glavne elemente uspešnega 

komuniciranja navaja govorjenje, reflektiranje lastnega govorjenja, poslušanje ter reflektiranje 

lastnega poslušanja, ki naj bi bilo po mnenju nekaterih strokovnjakov najpomembnejši element 

komunikacije. Preko reflektiranja lastnega poslušanja se zavemo svojega razmišljanja, 

prehitrega sklepanja, analiziranja, odsotnosti aktivnega poslušanja in učinkovitosti podajanja 

povratne informacije. 

Da bi bila komunikacija učinkovita in sporočila pravilno interpretirana, je pomembno, da 

sogovornika poslušamo ter se ustrezno odzovemo na njegovo sporočilo, on pa mora na primeren 

način podajati informacije in usklajevati besedno in nebesedno komunikacijo (Lamovec, 1993). 

Člani tima morajo biti odprti v izražanju predlogov za doseganje ciljev in reševanje konfliktov. 

Pogoj za učinkovito komuniciranje je tudi nadgrajevanje podanih predlogov z novimi idejami, 

kar omogoča razvijanje ideje v celoti in iz več vidikov. Pomembno je, da člani tima pravilno 

interpretirajo sporočila kolega, zato morajo svoje razumevanje preveriti z vprašanji, morebitna 

nestrinjanja pa sproti razreševati. Za dobro vzdušje v timu se morajo člani tima obvladovati, da 

ne kritizirajo svojih kolegov, se jim ne posmehujejo, jih ne zaničujejo, saj lahko s tem pride do 

konfliktov, obenem pa član tima, ki doživi neodobravanje, ne bo več sproščeno izražal svojih 

idej in mnenj (Polak, 2007). Do nesporazumov v sporazumevanju zelo pogosto pride tudi zaradi 

pomanjkanja zaupanja. Nezaupanje povzroči, da dvomimo o tistem, kar nam kolegi govorijo, 

hkrati pa se zaradi nezaupanja tudi zmanjša obseg posredovanih informacij (Lamovec, 1993). 

Komunikacija je temelj vsega socialnega dogajanja v timu. Omogoča, da člani tima delijo 

izkušnje drug z drugim, analizirajo probleme, opredeljujejo odločitve in usklajujejo mnenja. Da 

bi lahko tim realiziral zastavljene cilje, mora vzpostaviti sproščeno, odprto, spontano in 

spoštljivo komunikacijo, na katero ne sme vplivati hierarhična raven posameznega člana 

(Lipičnik, 1996). Pomembno je, da se člani tima v vrtcu zavedajo vseh dejavnikov uspešnega 

komuniciranja in stremijo k t. i. komplementarni komunikaciji, ki pomeni, da v timu ni nihče 

nadrejen ali podrejen, ter k medsebojnemu spoštovanju, prilagajanju in dopolnjevanju. 

Komunikacija v timu naj bi bila sproščena in odprta za izražanje predlogov in nestrinjanj, za 

konstruktivno reševanje konfliktov ter odkrita in demokratična. Člana tima morata biti med 

seboj enakovredna izmenjevanju vloge govorca, poslušalca ali tistega, ki daje povratne 

informacije (Brajša, 1993). Le z vzpostavljanjem pristnih, zaupljivih in odprtih odnosov, ki 
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temeljijo na sprejemanju in spoštovanju, lahko tim deluje učinkovito, kar posledično zagotavlja 

kreativno in uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev (Možina 1995). 

3.8.3 Vloge v timu 

Člani tima prevzemajo v timu določene vloge. Posamezni član pa je lahko hkrati v več različnih 

vlogah in prav prepletanje različnih vlog je prednost, ki jo timsko delo nudi (Polak, 1999). 

Vloge so lahko formalne in so vezane na delovno mesto, izobrazbo in strokovne kompetence. 

Bolj kot formalne vloge pridejo v timu do izraza tudi neformalne vloge, ki jih prevzemamo 

povsem nezavedno na podlagi naših osebnostnih lastnosti, navad, spretnosti in prepričanj. Po 

mnenju A. Polak (2012) se v vsakem timu najde član, ki vodi in usmerja delo, ga načrtuje, 

vzdržuje primerno vzdušje, udejanja vse, za kar se tim zavzema, ter član, ki delo tima spremlja 

in nadzira. Pomembno je, da člani tima prevzamejo tiste vloge, ki so odraz njih samih in se v 

tej vlogi počutijo sproščeno. Pri izvajanju vlog morajo biti fleksibilni in s samoomejevanjem 

lastne vloge dati priložnost tudi drugim, da ti razvijejo svoje. Prevzemanje vlog in delitev dela 

v timu mora temeljiti na poznavanju močnih in šibkih področij vseh članov tima. Močna 

področja posamezniku omogočajo izražanje potencialov in dejavno vlogo na tem področju. Ko 

posameznik izrazi svoje šibko področje, omogoča dejavnejšo vlogo drugih članov na tem 

področju (Polak, 1999). Tim je najbolj učinkovit takrat, ko so vloge med seboj uravnotežene in 

enakopravne ter razporejene glede na močna področja posameznih članov (Belbin, 1993). V 

timu je vedno neka oseba, ki bodisi formalno ali pa neformalno prevzema vodenje in 

organizacijo dela. V oddelku vrtca je to običajno vzgojiteljica, saj jo kot vodjo tima določa 

delovno mesto. Vodja mora znati dobro organizirati delo za optimalno uresničevanje ciljev. 

Znati mora razporejati delo in naloge, zagotoviti potrebna sredstva ter vzdrževati primerno 

komunikacijo in dobre povratne informacije o uspešnosti dela. Svojo kolegico v timu mora 

razumeti in sprejemati njene poglede, vzgibe. Vedeti mora, kaj jo motivira in katera so njena 

močna področja. Ustvarjati mora ustvarjalno in pozitivno vzdušje, spodbujati udeležence k 

primerni komunikaciji in medsebojnemu sodelovanju, saj se tako izboljša storilnost tima, 

poveča se možnost za konstruktivno reševanje konfliktov, izboljšajo se odnosi, kar vodi k 

večjemu osebnostnemu zadovoljstvu članov tima in posledično k lažji optimizaciji zastavljenih 

ciljev (Maddux, 1992).  

A. Polak (2007) pa navaja delitev, pri čemer je tim sestavljen iz člana, ki usmerja delo v timu; 

člana, ki načrtuje delo; član, ki vzdržuje primerno vzdušje; člana, ki potrpežljivo, premišljeno 

in vztrajno udejanja tisto, za kar se zavzema ter člana, ki delo sprejema in nadzira. Ne glede na 

določene in dodeljene vloge v timu je po mnenju strokovnjaka ključnega pomena, da člani tima 

razvijejo medsebojno povezanost. To pomeni, da držijo skupaj, izmenjujejo mnenja, ideje in 
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izražajo svoje vtise in občutke. Učinkovitost delovanja tima povečuje pozitivna medsebojna 

povezanost, ki vključuje enakovreden odnos, konstruktivno spoprijemanje s konflikti ter 

sproščene in spoštljive odnose. 

A. Polak (2007) pa povzema tudi vloge po R. Meredith Belbinu. Na osnovi številnih raziskav 

je avtor menil, da je učinkovitost tima odvisna od ustrezne razporeditve vlog. Oblikoval je devet 

vlog, ki so ključnega pomena za učinkovito delovanje tima, ki jih predstavljam v tabeli 2, ki je 

prikazana na naslednji strani.  

 

Tabela 2: Vloge v timu po Belbinu (Polak, 2007). 
 

VLOGA  V TIMU OPIS DELA V TIMU LASTNOSTI  ČLANA TIMA 

 

inovator /  

proizvajalec idej 

(innovator, plant) 

daje nove ideje in predloge, rešuje 

težje probleme in zastoje, rad prezre 

praktične in protokolarne podrobnosti   

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, introvertiranost, 

dojemljivost za kritiko in pohvalo, 

samostojnost  

iskalec virov / 

raziskovalec možnosti 

(resourceinvestigator) 

odkriva in raziskuje možnosti, 

navezuje stike, se pogaja,  

nadgrajuje ideje drugih,  

ekstrovertiranost, radovednost, 

komunikativnost, navdušenje, 

sproščenost, vitalnost 

koordinator / 

vodja 

(co-ordinator, chair) 

vodi delo tima, pojasnjuje skupne cilje, 

spodbuja druge k delu in k odločanju, 

neguje enakovrednost 

samozavest, zrelost, zaupanje, 

razgledanost, ugled, premajhna 

ambicioznost 

 

oblikovalec / moderator  

(shaper) 

izziva, izvaja pritisk,  

išče načine za premagovanje ovir, 

uživa v reševanju sporov,  

izvaja neprijetne ukrepe,  

dinamičnost, družabnost, napetost, 

motiviranost, učinkovitost, želja po 

uspehu, razdražljivost, včasih 

nepotrpežljivost, osornost 

opazovalec / 

ocenjevalec 

(monitor evaluator) 

opazi vse možnosti, natančno premisli 

in presoja, ne zmore motivirati drugih 

resnost, strateškost, preudarnost, 

bistrost, navidezna prevelika kritičnost 

in trma 

 

timski delavec 

( tim worker) 

posluša, usmerja, preprečuje  

nesporazume, spodbuja sodelovanje, 

poživlja timsko zavest, slabo prenaša 

pritisk in neposredno soočenje  

družabnost, občutljivost, nežnost, 

dojemljivost, prilagodljivost, 

priljubljenost, neodločnost, nedorečenost 

pri vodenju 

 

izvršitelj /  

garač  

(implementer) 

deluje zelo praktično,  

udejanja misli in ideje, sistematično 

rešuje probleme in raznovrstne naloge, 

gara za dosego ciljev 

samodiscipliniranost, zanesljivost, 

konservativnost, organiziranost, 

sistematičnost, zavezanost, prizadevnost, 

učinkovitost 

 

dovršitelj 

 (completer-finisher) 

opravi vse podrobnosti, pozoren je na 

napake, na manjkajoče ali izpuščene 

stvari, ima visoke kriterije in ideale 

skrbnost, vestnost, pravočasnost, 

vzdržljivost, nepopustljivost, pogosta 

nesproščenost in zaskrbljenost 

 

strokovnjak / specialist  

(specialist) 

daje pobudo, posreduje strokovno 

znanje in posebne spretnosti, daje 

pobudo, sledi visokim strokovnim 

normam, ne zanima ga delo drugih 

usmerjenost k cilju, predanost, ponos, 

strokovnost, specializiranost  
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4. SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA 

Delitev vlog oziroma delitev dela v timu temelji na prepoznavanju, prakticiranju in razvijanju 

spretnosti timskega dela. Le-te so lahko pri članih tima hitro prepoznavne, lahko pa jih je treba 

šele ozavestiti in razviti. Najlažje jih razvijamo ob konkretnem timskem delu, prisotne pa so 

tudi v drugih oblikah strokovnega dela pedagoških delavcev (Polak, 1999). Teoretiki in 

raziskovalci poudarjajo, da se mora vsak posameznik timskega dela naučiti in postopoma 

razvijati različne spretnosti, ki mu omogočajo lažje delovanje v timu (Polak, 2007). 

Kompetence in spretnosti je potrebno razvijati že v času študija, kjer se preko teoretičnega 

spoznavanja  razsežnosti timskega dela in neposrednih izkušenj v timskem delu sistematično 

izobražujemo in usposabljamo za timsko delo. Tako pridobimo pozitivno naravnanost do 

udejanjanja timskega pristopa v praksi (Polak, 2014). Različni avtorji opredeljujejo različne 

sklope spretnosti, ki jih ni mogoče razvijati zgolj s študijem strokovne literature, pač pa je zelo 

pomembno izvajanje v praksi (Polak, 2007).  

A. Polak v priročniku Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela (1999) navaja tudi 

štiri osnovne sklope spretnosti, ki jih je oblikoval Krüeger in so pomembne za učinkovito 

timsko delo. V prvi sklop uvršča konstruktivno kritičnost, ki zajema smiselno izražanje 

nestrinjanja oziroma konstruktivne kritike. Naslednji sklop spretnosti je podpora, ki pomeni 

spremljanje in spodbujanje dela kolegov v timu ter pomoč pri uresničevanju njihovih idej. 

Izrednega pomena je tudi sklepanje kompromisov, ki vključuje spretnost prilagajanja, 

upoštevanja skupnih dogovorov in sprejemanje skupnih odločitev. Četrti sklop spretnosti 

temelji na lastni aktivnosti v timu in vključuje zastopanje lastnega mnenja, izražanje lastnih 

opažanj, zamisli in predlogov, spremljanje dogajanja in osebnega doživljanja v timu in 

informiranje o timskem delu ter prizadevanje k uresničitvi učinkovitega tima.  

A. Polak (2003, str. 94) opredeljuje tudi potrebne spretnosti timskega dela po Krüegerju, ki je 

pri raziskovanju značilnosti učinkovitih timov oblikoval naslednji seznam spretnosti timskega 

dela posameznih članov v timu: 

- Na sestankih tima in pri vsakodnevnih interakcijah s kolegi sprejemati in posredovati 

konstruktivno kritiko, 

- poslušati mnenja, informacije in ideje drugih članov tima, izražati interes in podporo, 

- sprejemati kompromise glede skupne odločitve, 

- biti neodvisen, a hkrati zaupljiv ter izražati zaupanje drugim članom tima, 

- biti zanesljiv glede timskih odgovorov in srečanj, 

- ozaveščati in analizirati probleme timskega dela, 
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- konstruktivno izražati negativna čustva na timskih sestankih in v individualnih 

interakcijah z drugimi člani tima, 

- nuditi in sprejemati podporo in spodbude, 

- učiti se iz uspehov in napak pri lastnem delu in ga izpopolnjevati, 

- izražati svoja opažanja v neformalnih in formalnih diskusijah, 

- z zapiski spremljati dogajanje in napredek v timu, 

- spremljati strokovno in znanstveno literaturo s področja timskega dela. 

V svojih ugotovitvah poudarja, da so lahko spretnosti pri posameznih članih tima razvite 

različno in se spreminjajo. Obenem pa omenjene spretnosti združi v štiri sklope, ki so ključne 

za učinkovito delovanje tima:  

- Komunikacijske spretnosti, 

- spretnost sklepanja kompromisov, 

- spretnost konstruktivne kritičnosti in 

- spretnost spodbujanja in nudenja opore. 

Spretnosti, ki razvijajo sodelovalno naravnanost pedagoški delavcev, A. Polak (2007, str. 5) 

razdeli v tri skupine. Prva skupina so spretnosti v ožjem smislu, kamor sodijo spretnosti 

samostojnega in sodelovalnega učenja, medosebne spretnosti, spretnost samovrednotenja in 

samo-ozaveščanja, komunikacijske spretnosti, spretnost sprejemanja odločitev, spretnost 

raziskovanja ter spretnost uporabe in izpopolnjevanja.  

Drugo skupino sestavljajo spretnosti na področju vrednot, in sicer spoštovanje mnenj in 

pogledov drugih, želja po razumevanju mnenj in pogledov drugih, zavezanost občim človeškim 

vrednotam, pripravljenost za soočanje z dolgoročnimi posledicami ravnanj ter pripravljenost za 

odkrivanje in raziskovanje. 

Tretja skupina so spretnosti na področju razumevanja, kamor sodijo razumevanje kulturne 

raznolikosti, razumevanje soodvisnosti človeške družbe, razumevanje problemske narave 

znanja, razumevanje posameznikovih lastnih zmožnosti, stališč in potreb ter zavedanje 

odgovornosti in zanesljivosti posameznikov.  

Po Aranda, Aranda in Conlon pa A. Polak (2003, str. 93) predstavlja sklop kognitivnih 

spretnosti timskega dela. Posamezne spretnosti avtorji povezujejo v tri skupine, kar navajam v 

tabeli 3 na naslednji strani. 
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Tabela 3: Pregled kognitivnega sklopa spretnosti timskega dela (A. Polak, 2003) 

 

 

 

 

V strokovni literaturi ne obstaja določen seznam spretnosti timskega dela, ker so le-te vezane 

na procese, ki se dogajajo v timu. Pomembne spretnosti timskega dela pa se vežejo tudi na 

reševanje problemov in konfliktov v timu. 

 

  

Spretnost reševanja problemov Opis spretnosti 

mišljenje konceptualizacija problema 

ustvarjalnost iskanje možnosti 

sodelovanje v diskusiji sodelovanje v procesu odkrivanja 

odločanje oblikovanje in pojasnjevanje odločitve 

uporaba v praksi sledenje načrtom in podrobnostim 

Interpersonalne spretnosti Opis spretnosti 

spodbujanje spodbujanje in usmerjanje diskusije 

vplivanje prilagajanje lastnih predlogov predlogom drugih 

poslušanje razumevanje bistvenega 

podpora pomoč drugim pri oblikovanju idej 

oblikovanje vizije usmerjanje tima med odločanjem 

Spretnosti v zvezi z nalogami Opis spretnosti 

raziskovanje iskanje potrebnih informacij 

organiziranje zbiranje in izmenjava informacij 

analiziranje interpretiranje informacij 

sintetiziranje povezovanje informacij v celovit pomen 

razjasnjevanje prepoznavanje bistva 
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5. OVIRE, TEŽAVE IN KONFLIKTI PRI TIMSKEM DELU 

V timu se lahko zgodi, da zaradi razlik med posamezniki, njihovimi vrednotami, pričakovanji, 

cilji in načini njihovega uresničevanja nastanejo konflikti (Lamovec, 1993). Ne moremo se jim 

ogniti, zato je pomembno, da takoj, ko se konflikt pojavi, začnemo razmišljati, kako ga bomo 

na ustrezen način rešili (Lipičnik, 1996). V kolikor se želimo konfliktu izogniti se začnejo 

nasprotja in nesoglasja kopičiti, komunikacija med člani tima se začne prekinjati, obenem pa 

se rušita zaupanje in medsebojna podpora. Na ta način  se zmanjša učinkovitost tima, saj ne 

prihaja do kakovostnega sodelovanja in medsebojnega usklajevanja (Maddux, 1992).  

Timsko delo zahteva iskanje kompromisov, saj je, v primeru, da se člani v timu med seboj ne 

strinjajo, komunikacija otežena, kar vodi k slabi učinkovitosti dela. Timsko delo je nenehno 

učenje, prilagajanje, ključnega pomena pa je tudi spoštovanje, na podlagi katerega se izgrajuje 

zaupanje med člani tima (Jovan, 1987). Med člani tima pogosto prihaja do zavzemanja različnih 

idej, mnenj, stališč in odločitev, kar je pogosto povod za konflikte. Najpogostejši razlog za 

neučinkovito delovanje tima in za konflikte med člani tima so komunikacijske in medosebne 

ovire, ki predstavljajo neprimerno, nespoštljivo sporazumevanje ali napačno interpretirana 

sporočila med člani tima ter nezaupanje, osebnostno zaprtost in pomanjkanje empatije (Polak, 

2007). A. Polak (1999) navaja organizacijske ovire, kamor sodijo prostorski, kadrovski in 

časovni dejavniki. Težave lahko predstavljajo tudi nejasno definirane vloge v timu ter ovire v 

zvezi s statusom, ki vključujejo napačno doživljanje strokovne kompetentnosti sebe in drugih. 

Na tim slabo vplivata tudi strah in negotovost (Polak, 1999).  

Problem nastane, če imajo lastni interesi članov tima prednost pred kakovostjo pedagoškega 

dela. Tako se lahko v timu razvijejo neprofesionalni medosebni odnosi, kot je npr. 

nasprotovanje, obrekovanje, obtoževanje ipd. Do nesoglasij lahko pride tudi zaradi 

neenakovredne delitve dela, razhajanja v zahtevah do otrok, osebnostnega neujemanja ter 

različnega vrednotenja različnih dejavnosti (Polak, 2012). Ovira za dobro sodelovanje v timu 

so pogosto tudi osebnostne značilnosti posameznih članov tima, različna izobrazba, 

nepripravljenost za sodelovanje in pomanjkanje medosebnega spoštovanja in sprejemanja 

(Železnik, 2006). Timsko delo lahko ovira tudi nezaupanje med člani tima, nespoštljivi 

medosebni odnosi, nesprejemanje in nepriznavanje vloge kolega v timu ter nesprejemanje vlog 

v timu (Lipičnik, 2006).  

Težko je usklajevati različna mnenja v skupen dogovor v timu, zato je pomembno, da se člani 

tima naučijo svoje mnenje utemeljevati ter argumentirati, ob enem pa se morajo naučiti 

poslušati druge in jih sprejemati takšne, kakršni so (Železnik, 2006). Strinjam se z mnenjem, 
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da v kolikor znamo in zmoremo konflikte konstruktivno razrešiti, so le-ti celo koristni za odnos 

v timu. Zaradi konfliktov se zavemo problemov, ki se pojavljajo in tako v procesu razreševanja 

dosežemo določene spremembe, ki delovanje tima izboljšajo. Konflikti predstavljajo poseben 

izziv za člane tima, saj vplivajo na dinamiko odnosov in razbije monotonost dela. 

Konstruktivno rešeni konflikti zmanjšujejo napetosti v timu in povečujejo motivacijo za 

nadaljnje soočanje s problemi. Skozi konflikte spoznavamo sebe, hkrati pa v procesu reševanja 

konfliktov poglabljamo in bogatimo odnos s kolegi v timu ter utrjujemo prepričanje, da je naš 

odnos dovolj trden in da lahko premaga vse težave. Tako povečujemo medsebojno zaupanje in 

pripravljenost za sodelovanje, ki ima pozitivni vpliv na odnos, saj povečuje zaupanje, 

naklonjenost, pripravljenost poslušati drugega in sprejemati njegova mnenja (Lamovec, 1993).  

Lipičnik (1996) poudarja, da je vsak problem pod določenimi pogoji rešljiv. Navaja sedem 

pozitivnih lastnosti, ki jih prinašajo nesoglasja v timu. Konflikti, ki izhajajo iz različnih 

interesov, kažejo na probleme, odpravljajo stagnacijo, vodijo do novih spoznanj, utrjujejo tim, 

zahtevajo rešitve in so povod za spremembe. Pomembno je, da člani tima prisluhnejo drug 

drugemu, podajo ustrezne povratne informacije in izrazijo svoje mnenje ter s skupnimi močmi 

in kompromisi dosežejo konstruktivno rešitev nesoglasja, kar bo običajno pozitivno vplivalo na 

njihov odnos in uspešnost tima v prihodnosti.   

5.1  Strategije reševanja konfliktov pri timskem delu 

Ko nastopi konflikt, ga je potrebno priznati, sprejeti in se z njim soočiti. Nastalo situacijo 

morajo člani tima analizirati in preizkusiti domnevno najboljšo rešitev. Biti morajo odprti in 

sproščeni ter prisluhniti drug drugemu, upoštevati mnenja in različne poglede na konflikt. 

Pomembno je, da se zavedajo, da moramo vedno vrednotiti delo, ne pa osebnosti posameznika. 

Izraziti morajo svoja čustva, želje in stališča ter na podlagi tega oblikovati kompromis, ki bo 

sprejemljiv za vse člane tima (Polak, 2012). Pomembno je, da razjasnijo značilnosti in posledice 

konflikta ter se usmerijo v reševanje le-teh. Konflikt se razrešuje znotraj tima, saj bi vpletanje 

drugih ljudi lahko stanje le še poslabšalo ter ogrozilo zaupanje med člani tima. Vsi, ki so 

udeleženi v konfliktu, morajo imeti priložnost izpostaviti svoje argumente in poglede ter podati 

mnenje o postopku reševanja problema. Posamezniku je potrebno prisluhniti in spoštovati 

njegovo mnenje, nato pa poiskati kompromis, srednjo pot, ki bo najbolj optimalno vplivala na 

nastale okoliščine. Člani tima se morajo zavedati prednosti, ki jih bo prinesel konstruktivno 

razrešen konflikt, in stremeti k pozitivnim spremembam za še učinkovitejše delovanje tima in 

za še boljše medosebne odnose (Polak, 2007).  
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Na podlagi pregleda strokovne literature lahko povzamem, da je dobro timsko delo ključni 

dejavnik za kakovostno pedagoško delo. Med člani tima mora prevladovati sodelovalna kultura, 

v kateri člani tima razvijejo spoštljiv, zaupljiv in sproščen odnos, se med seboj dopolnjujejo, so 

iskreni in imajo vedno možnost izraziti lastno mnenje. Člani tima se morajo v timu počutiti 

varno, sproščeno in sprejeto, saj bo tim le tako dosegel povezanost, boljše sodelovanje med 

člani tima in tako boljše rezultate pri doseganju zastavljenih ciljev.  

Ključnega pomena je prizadevanje za konstruktivno reševanje konfliktov, saj nerazrešeni 

konflikti zavirajo nadaljnji razvoj tima in spretnosti timskega dela posameznih članov. 

Strokovne delavke v vrtcu morajo na podlagi osebne refleksije vzgojnega dela in delovanja 

tima v timski evalvaciji načrtovati spremembe, ki bodo pripomogle k izboljšanju njihovega  

timskega dela. Pomembno je tudi nenehno izobraževanje in proučevanje strokovne literature o 

timskem delu ter prenašanje teorije v prakso. Le na podlagi omenjenega lahko strokovne 

delavke v vrtcu razvijamo svoje spretnosti timskega dela in kompetence, ki pripomorejo tako  

k boljšemu timskemu delu, kot tudi k bolj kakovostnemu pedagoškemu delu v vrtcu.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Vsak človek se mora zavedati svojega načina komuniciranja in lastnih napak v odnosih z 

drugimi. Usklajevati mora svojo besedno in nebesedno komunikacijo ter stremeti k 

medsebojnemu zaupanju in spoštovanju. Bolj kot si člani tima med seboj zaupajo, bolj 

sproščena bo komunikacija. To pripomore k pozitivnemu vzdušju, v katerem se oblikujejo trdni 

medosebni odnosi, ki zagotavljajo učinkovito timsko delo. V timih, ki jih sestavljajo strokovne 

delavke v vrtcu, se srečujemo z raznolikim vedenjem in odzivanjem članic tima. Bistvenega 

pomena je, da se vsaka zaveda, da je za uspešno sporazumevanje znotraj tima potrebno 

medsebojno spoštovanje in razumevanje, usklajevanje mnenj ter odprtost do ljudi, s katerimi se 

sporazumevamo. Pomembno je vzpostavljanje odnosov, ki temeljijo na osebni in strokovni 

identiteti vsakega posameznika, hkrati pa tudi na zmožnosti razumevanja drugačnosti vseh 

ostalih (Mayer idr., 2001). 

V obdobju zgodnjega otroštva sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice poleg staršev in oseb 

v domačem okolju otroku najpomembnejši osebi. Otroci ju ves čas opazujejo in posnemajo 

njuna ravnanja. Obe se morata tega zavedati in stremeti k temu, da sta otrokom dober in 

pozitiven zgled ter da njuno ravnanje pozitivno vpliva na otrokov razvoj K tem zgledom sodi 

zagotovo tudi njuna komunikacija; tista, ki jo vzpostavljata med seboj, in tista, ki jo 

vzpostavljata z otroki. Za dobro delovanje tima v oddelku vrtca je najpomembnejša spodbudna 

in obojestranska komunikacija, v kateri se obe počutita sprejeti in zaželeni ter z veseljem 

izražata svoje mnenje in ideje. Pomembna je sodelovalna naravnanost, ki se kaže tako, da 

prilagajata svoje vedenje skupnim ciljem in pričakovanjem, da izpolnjujeta dogovorjene naloge 

in sta pripravljeni sodelovati in usklajevati svoja mnenja med seboj (Polak, 2007). Strokovna 

usposobljenost, spretnosti za timsko delo članic tima in s tem uspešnost delovanja tima v vrtcu 

so odločilnega pomena pri delovanju skupine otrok, pri medosebnih odnosih in klimi v oddelku 

(Lepičnik Vodopivec, 2006). Pomembno je, da strokovni delavki sodelujeta med seboj, si 

razdelita vloge, usklajujeta mnenja in poskušata vse načrtovati skladno z interesi in zmožnostmi 

otrok. Pri tem pa morata spoštovati druga drugo in vzpostaviti pristno in usklajeno besedno in 

nebesedno komunikacijo v svojem timu, saj je to osnovno orodje sporazumevanja, ki lahko 

pripomore k pozitivni klimi v oddelku vrtca (Polak, 2012). Za učinkovit tim v oddelku vrtca je 

pomembno, da strokovni delavki sodelujeta in se dopolnjujeta pri pripravi, načrtovanju in 

izvajanju vzgojnega dela v oddelku. Tako zagotavljata spodbudno učno okolje in skrbita za to, 

da sta otrokom ves čas pozitiven zgled in tako na najbolj optimalen način, preko raznovrstnih 
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dejavnosti spodbujata njihov celostni optimalni razvoj (Zakon o vrtcih, 1996). Uspešnost 

timskega dela je torej odvisna od odnosov med člani tima tako na miselnem, vedenjskem kot 

tudi na čustvenem področju. Pomembno je, da se tega zavedajo in na podlagi evalvacije 

vzgojnega in timskega dela stremijo k nadaljnjemu razvoju (Polak, 2007).  

Glede na opredeljen problem raziskave sem si zastavila cilje mojega diplomskega dela. S 

pomočjo različne strokovne literature sem želela teoretično analizirati in strokovno utemeljiti 

pomen timskega dela ter predstaviti njegove temeljne psihološke razsežnosti. V empiričnem 

delu sem želela ugotoviti razlike v spretnostih timskega dela glede na delovno mesto 

(vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok). Raziskati sem 

želela lastno zaznavanje spretnosti timskega strokovnih delavk v vrtcu ter ugotoviti skladnost 

med lastnim zaznavanjem in zaznavanjem razvitosti spretnosti s strani kolegice v timu. 

Usklajenost medsebojnega zaznavanja spretnosti timskega dela med članicami tima v vrtcu JE 

eden od pokazateljev učinkovitega tima. Manjše, kot so razlike med lastnim zaznavanjem 

spretnosti in zaznavanjem s strani kolegice v timu, bolj usklajen je tim, kar prispeva večjo 

zanesljivost medsebojnega zaznavanja (Polak, 1994). Iz ocene prakticiranja spretnosti timskega 

dela sem domnevala njihovo razvitost teh spretnosti pri strokovnih delavkah v vrtcu.  

 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

RV1: Kako strokovne delavke v vrtcu ocenjujejo učinkovitost lastnega tima v oddelku vrtca? 

RV2: Za katere spretnosti timskega dela strokovne delavke v vrtcu menijo, da jih imajo najbolj 

in najmanj razvite? 

RV3. Kako se strokovne delavke v vrtcu razlikujejo v samozaznavanju spretnosti timskega dela 

glede na delovno mesto (vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice)? 

 

H1: Večina strokovnih delavk v vrtcu ocenjuje timsko delo kot pretežno učinkovito ali zelo 

učinkovito (kriterij za potrditev hipoteze je več kot 50 %).  

H3: Anketirane strokovne delavke se v samozaznavanju spretnosti timskega dela glede na 

delovno mesto statistično pomembno ne razlikujejo.  

H4: Samozaznave in zaznave kolegice v timu glede pogostosti prakticiranja spretnosti timskega 

so v pozitivni statistično pomembni korelaciji. 

H5: Samozaznave spretnosti timskega dela strokovnih delavk in zaznave kolegic v timu o njih 

se statistično pomembno ne razlikujejo.  
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8. METODA DELA 
 

8.1 Vzorec anketirank 

V anketiranje je bilo vključenih 80 timov strokovnih delavk iz različnih vrtcev po Sloveniji. 

Time sestavljajo vzgojiteljice predšolskih otrok in vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice 

vzgojiteljice (v nadaljevanju pomočnica vzgojiteljice). Skupaj je bilo anketiranih torej 160 

strokovnih delavk, in sicer 50 % vzgojiteljic in 50 % pomočnic vzgojiteljice. 

Vzorec se je razlikoval glede na delovno mesto (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) in 

delovno dobo strokovnih delavk. Vprašanja niso zajemala razlik po spolu, saj smo predvidevali, 

da bo večina anketiranih ženskega spola. 

Na osnovi podatkov iz tabele 8, ki se nahaja v prilogi 2, prikazujem delovno dobo strokovnih 

delavk na sliki 1.  

 

 

Slika 1: Grafični prikaz vzorca anketirank glede na delovno dobo. 
 

Le 5 % v raziskavi sodelujočih vzgojiteljic je zaposlenih manj kot eno leto, medtem ko je delež 

pomočnic, zaposlenih manj kot eno leto, višji za 10 %. Največji delež pomočnic vzgojiteljice 

ima delovno dobo med 21 in 30 leti (10 %), delež vzgojiteljic z enako delovno dobo pa je višji 

le za dober odstotek. Največji delež vseh strokovnih delavk je v vrtcu zaposlenih od 5 do 10 let 
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(27,5 % vzgojiteljic in 28,8 % pomočnic vzgojiteljice). Po deležih sledijo strokovne delavke z 

11 do 20 leti delovne dobe (22,5 % vzgojiteljic in 15 % pomočnic vzgojiteljice). 18,8 % 

vzgojiteljic in 16,3 % pomočnic vzgojiteljice pa ima nad 30 let delovne dobe.  

 

8.2 Merski pripomoček in postopek zbiranja podatkov 

V diplomskem delu sem za izvedbo empiričnega dela uporabila deskriptivno metodo 

pedagoškega raziskovanja z enim samim merjenjem. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki je oblikovan na podlagi Krüergerjeve delitve spretnosti timskega dela 

(Polak, 2012), ki jo predstavljam v poglavju Spretnosti timskega dela. Vprašalnik vsebuje 20 

trditev, ki opisujejo spretnostmi timskega dela. Trditve so opisi vedenja in ravnanja, ki se 

navezujejo na spretnosti timskega dela. Anketiranke so jih ocenjevale s pomočjo petstopenjske 

ocenjevalne lestvice, pri čemer ocena 1 pomeni, da nikoli ne prakticirajo navedene spretnosti, 

ocena 5 pa pomeni, da jo prakticirajo vedno. Vmesne ocene niso bile opredeljene. Vprašalnik 

je vključeval tudi podatke o delovnem mestu in delovni dobi strokovnih delavk ter vprašanje o 

oceni učinkovitosti lastnega tima. 

Anketne vprašalnike sem po dogovoru z vodstvom zavodov osebno dostavila v tiskani obliki 

petim vrtcem po Sloveniji. Razdelila sem jih okoli 120 timom oddelkov vrtca in prosila 

strokovne delavce, da jih izpolnijo. Vprašalnik je rešilo 80 timov strokovnih delavk.  

Reševanje vprašalnika je bilo anonimno, le-ta pa je vključeval jasna navodila za reševanje, kar 

je omogočalo objektivnost merjenja. 

 

8.3 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke sem statistično obdelala s pomočjo programa za statistično obdelavo 

podatkov SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in tako ugotavljala povezanost med 

določenimi spremenljivkami ter potrdila oziroma ovrgla hipoteze. Računala sem odstotne 

deleže, aritmetične sredine in standardne odklone. Razlike med različnimi spremenljivkami 

sem računala s pomočjo t-testa za parne primerjave, povezanost med spremenljivkami pa sem 

izračunala s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. 
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9. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

9.1  Ocena učinkovitosti strokovnih delavk o delovanju lastnega tima v oddelku vrtca 

S prvim raziskovalnim vprašanjem (RV1) sem želela ugotoviti, kako strokovne delavke 

ocenjujejo učinkovitost delovanja lastnega tima v oddelku vrtca. V okviru tega raziskovalnega 

vprašanja sem oblikovala tudi statistično hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da Večina 

strokovnih delavk v vrtcu ocenjuje timsko delo kot pretežno učinkovito ali zelo učinkovito 

(kriterij za potrditev hipoteze je več kot 50 %). Za ocenjevanje učinkovitosti sem uporabila 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico, kjer ocena 1 pomeni neučinkovito, ocena 5 pa zelo 

učinkovito. V tabeli 3 (priloga 4) so prikazani deleži posameznih odgovorov strokovnih delavk, 

ki jih prikazujem na sliki 2.  

 

 

Slika 2: Grafični prikaz ocene učinkovitosti oddelčnega tima v vrtcu. 
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tima ocenilo več kot polovica vzgojiteljic (51,3 %), pri pomočnicah vzgojiteljice pa je bil delež 

za slabih 9 odstotkov nižji.  

Na podlagi rezultatov lahko prvo hipotezo (H1) potrdim. Največji delež strokovnih delavk je 

učinkovitost delovanja svojega tima ocenil kot pretežno učinkovito oziroma zelo učinkovito. 

Menim, da se večina strokovnih delavk zaveda prednosti timskega dela ter dolžnosti, ki jih le-

to zahteva. Za uspešno vodenje vzgojnega procesa in za uresničevanje načrtovanih ciljev je 

dobro sodelovanje v timu in razvijanje potrebnih spretnosti ključnega pomena. Večina 

strokovnih delavk torej meni, da dobro timsko delajo.   

 

9.2  Najbolj in najmanj razvite spretnosti timskega na podlagi samozaznavanja strokovnih 

delavk v oddelku vrtca 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem (RV2) sem želela raziskati, za katere spretnosti timskega 

dela strokovne delavke v oddelku vrtca menijo, da jih imajo najbolj oz. najmanj razvite. 80 

članic timov strokovnih delavk v oddelkih vrtcev po Sloveniji je ocenilo pogostost prakticiranja 

20 spretnosti timskega dela na ocenjevalni letvici od ena do pet, pri čemer je 1 pomenilo, da 

nikoli, 5 pa vedno. Ocena pogostosti prakticiranja posamezne spretnosti timskega dela nakazuje 

stopnjo razvitosti te spretnosti. Pogosteje kot strokovne delavke določeno spretnost prakticirajo, 

bolj jo razvijajo. Na podlagi rezultatov, pridobljenih na osnovi anketnih vprašalnikov, sem 

oblikovala tabelo 4 (prikazana je na naslednji strani), v kateri so podane aritmetične sredine 

odgovorov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice za posamezno spretnost timskega dela, skupna 

aritmetična sredina  ter standardni odklon vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice (SD). Za bolj 

nazorno predstavitev sem izdelala še grafični prikaz (slika 3), v katerem je primerjava ocen 

pogostosti prakticiranja oziroma razvitosti spretnosti timskega dela vzgojiteljic predšolskih 

otrok in pomočnic vzgojiteljice. Na razlike med zaznavanjem posameznih spretnosti timskega 

dela zagotovo vpliva tudi subjektivnost strokovnih delavk pri vrednotenja pogostosti 

prakticiranja. 
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Tabela 4: Razvitost spretnosti timskega dela med strokovnimi delavkami v oddelku vrtca. 

 

Zap. št. 

trditve 

 

 

SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA (razvrščene od najbolj do 

najmanj razvite po mnenju strokovnih delavk) 

M 

vzg. 

M pom. 

vzg. 

 

 

M 

skupaj  

 

 

% max 

ocene 
SD vzg. SD 

pom. 

vzg. 

3. Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

4,56 4,53 4,55 91 % 

,548 ,636 

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem. 

4,61 4,43 4,52 90,4 % 

,584 ,708 

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a 

njihovo delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

4,50 4,49 4,50 90 % 

,675 ,544 

19. Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

4,49 4,48 4,49 89,8 % 

,616 ,595 

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti 

za uveljavitev svojih idej. 

4,44 4,49 4,47 89,4 % 

,653 ,711 

13. Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev. 

4,38 4,48 4,43 88,6 % 

,682 ,636 

15. Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

4,44 4,37 4,41 88,2 % 

,691 ,718 

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

4,45 4,33 4,39 87,8 % 

,593 ,759 

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

4,41 4,31 4,36 87,2 % 

,650 ,704 

20. Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj.  

4,38 4,33 4,36 87,2 % 

,718 ,792 

4. Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

4,46 4,20 4,33 86,6 % 

,635 ,770 

18. V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

4,33 4,26 4,30 86 % 

,671 ,725 

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

4,41 4,08 4,26 85,2 $ 

,671 ,759 

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj. 

4,26 4,19 4,23 84,6 % 

,868 ,748 

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

4,18 4,19 4,19 83,8 % 

,808 ,695 

16. S strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela sem seznanjen/-a. 

4,06 4,11 4,09 81,8 % 

,801 ,857 

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose 

z drugimi člani v timu. 

4,06 3,98 3,98 79,6 % 

,735 ,856 

14 Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

3,94 3,89 3,92 78,4 % 

,769 ,886 

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

3,98 3,78 3,88 77,6 % 

,856 ,914 

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

3,95 3,68 3,82 76,4 % 

,794 ,938 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Skubic Ines; diplomsko delo 

 

36 
 

Slika 3: Grafični prikaz ocen pogostosti prakticiranja spretnosti timskega dela med strokovnimi 

delavkami v oddelku vrtcu. 
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Glede na izračunane aritmetične sredine posamezne strokovne delavke (slika 3) ugotovimo, da 

je največ vzgojiteljic ocenilo, da najbolj pogosto prakticirajo, torej imajo najbolj razvito, 

spretnost spoštovanja in doslednega uresničevanje skupnih odločitev in dogovorov (M=4,61). 

Pri pomočnicah vzgojiteljice je ta spretnost na petem mestu. Kot najmanj razvito spretnost so 

vzgojiteljice navedle ustno in/ali pisno izražanje svojih opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali 

z odnosi v timu (M=3,94). To se mi zdi presenetljivo, saj nakazuje, da velika večina vzgojiteljic 

timskega dela v oddelku ne evalvira oziroma se ne pogovarja o učinkovitosti dela v timu in 

potrebnih spremembah dela v njem. Presenetilo me je, da je pri pomočnicah vzgojiteljice ta 

spretnost mnogo bolje ocenjena (M=4,39). Pri omenjeni spretnosti se med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo največje razlike (SD vzg.=,769, SD pom. vzg.=,886). K 

takemu rezultatu morebiti vpliva to, da imajo pomočnice vzgojiteljice v povprečju nižjo 

delovno dobo. Predpostavljam, da so mlajše od vzgojiteljic. Mlajše strokovne delavke so morda 

bolj samokritične in želijo svoje delo evalvirati, da bi izboljšale določene spretnosti timskega 

dela. K temu jih sistematično navaja tudi študijski program, ki jih za timsko delo sistematično 

usposablja. 

Razhajanje v prakticiranju spretnosti timskega dela se pojavi še pri spretnosti podajanja 

predlogov, mnenj in idej pri oblikovanju skupnih odločitev. To spretnost so vzgojiteljice 

uvrstile na deveto mesto po razvitosti (M=4,41), pomočnice vzgojiteljice pa šele na 

sedemnajsto (M=4,08). To razliko bi po mojem mnenju lahko pripisali dejstvu, da se 

vzgojiteljice zaradi svojega delovnega mesta oziroma zaradi višje izobrazbe mogoče bolj 

suvereno izražajo, saj imajo v timu vodilno vlogo. Zdi se mi, da je za kakovostno delovanje 

tima pomemben enakovreden odnos med člani tima. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

morata sodelovati tako pri načrtovanju, kot tudi pri izvajanju in evalviranju vzgojnega dela, saj 

lahko le tako zagotovita kakovosten vzgojni proces, prijetno klimo in dobro počutje otrok v 

oddelku ter uresničevanje načrtovanih ciljev (Polak,1999). 

Pomočnice vzgojiteljice so kot najbolj razvito spretnost timskega dela ocenile prilagajanje v 

timu, da bi dosegli skupni dogovor (M=4,53), kot najmanj razvito spretnost pa podajanje 

kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima (M=3,68). Pri vzgojiteljicah sta bili ti dve 

spretnosti ocenjeni podobno, in sicer sta bili na drugem in predzadnjem mestu po razvitosti. To 

me ni presenetilo, saj menim, da so prilagajanje, sprejemanje kompromisov in usklajevanje 

mnenj zelo pomembne spretnosti za učinkovito delovanje tima. Vzrok za nižjo povprečno 

oceno pogostosti spretnosti podajanja pripomb na srečanjih tima, pa na osnovi svojih lastnih 

izkušenj pripisujem temu, da strokovne delavke morda nimajo srečanj tima kot takih, kjer bi 

evalvirali delo in iskali predloge za morebitne izboljšave dela v timu. Zadeve morda razrešijo 
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vsakodnevno in sproti. Vseeno pa naključno in sprotno evalviranje dela ni dovolj, saj ne omogča 

pogoste in natančne izmenjave povratnih informacij, osebnih doživetij in mnenj, kar zoži 

vpogled v delo tima in omogoča načrtovanje sprememb, ki bodo pripomogle k razvoju tima 

(Polak, 2009).  

Na osnovi izračuna skupnih aritmetičnih sredin strokovnih delavk o spretnostih timskega dela 

(tabela 3) sem ugotovila, da so strokovne delavke kot pet najbolj razvitih spretnosti timskega 

dela ocenile: 

-  Prilagajanje v timu, da bi dosegli skupni dogovor,  

- spoštovanje in dosledno uresničevanje skupnih odločitev in dogovorov,  

- spretnost pokazati sodelavcu v timu, da so opazili njihovo delo in da se jim zdijo njihove 

ideje dobre,  

- medsebojno podpiranje pri izražanju in uveljavljanju idej,  

- prizadevanje za enake možnosti vseh članov tima za uveljavljanje lastnih idej.  

Med pet najslabše samoocenjenimi spretnostmi pa so po mnenju strokovnih delavk v vrtcu 

naslednje spretnosti timskega dela: 

- Seznanjanje s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela, 

- sprejemanje in analiziranje lastnega doživljanja ter odnosov z drugimi člani tima,  

- ustno in/ali pisno izražanje svojih opažanj, povezanih z vsebino dela, in/ali odnosi v 

timu, 

- sproščeno izražanje svojega nestrinjanja in/ali nezadovoljstva v timu, 

- spretnost podajanja kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima. 

Z najnižjimi ocenami so ocenjene spretnosti, ki so zelo pomembne za nadaljnje načrtovanje in 

razvoj učinkovitosti delovanja tima. Ravno evalviranje lastnih spretnosti timskega dela in 

evalviranje delovanja tima, izražanje mnenj  in podajanje kritičnih pripomb so spretnosti, ki so 

zelo pomembne. Pogoji za razvoj omenjenih spretnosti so medsebojno zaupanje med člani tima, 

medsebojno sprejemanje in spoštovanje (Lamovec, 1993). Kakovostna samoevalvacija tima 

omogoča izboljšanje nadaljnjega dela, saj člani tima na podlagi evalvacije določijo spremembe, 

ki omogočijo učinkovitejše nadaljnje delo ter boljše odnose v timu (Bergant in Musek Lešnik, 

2011). 

Glede na rezultate lahko povzamem, da strokovne delavke v vrtcu večinoma menijo, da imajo 

spretnosti timskega dela zelo dobro razvite. To sklepam na podlagi najnižje skupne aritmetične 

sredine ocene strokovnih delavk pri najslabše ocenjeni spretnosti (M=3,82), ki je zelo visoka. 
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Razlog za visoke lastne ocene strokovnih delavk bi mogoče lahko pripisali precenjevanju  ali 

težnji k olepševanju samega sebe. 

9.3  Razlike v pogostosti prakticiranja spretnosti timskega dela glede na delovno mesto 

strokovnih delavk v oddelku vrtca  

Rezultate, pridobljene v iskanju odgovorov na tretje raziskovalno vprašanje (RV3), v katerem 

me je zanimalo, kako se strokovne delavke v vrtcu razlikujejo v prakticiranju spretnosti 

timskega dela glede na delovno mesto, sem analizirala s pomočjo t-preizkusa parov. Ta test 

pove, ali se aritmetični sredini dveh vzorčnih skupin med seboj statistično pomembno 

razlikujeta. Izračun prikazujem v tabeli 5, ki je predstavljena na naslednji strani. Primerjala sem 

samoocene vzgojiteljic predšolskih otrok in samoocene pomočnic vzgojiteljice o pogostosti 

prakticiranja posameznih spretnosti timskega dela. Statistična hipoteza (H3) v okviru tretjega 

raziskovalnega vprašanja je bila, da se anketirane strokovne delavke v spretnostih timskega dela 

statistično pomembno ne razlikujejo. Na podlagi analize rezultatov lahko svojo hipotezo 

selektivno potrdim, saj se pri štirih od dvajsetih spretnostih timskega dela med vzgojiteljicami 

predšolskih otrok in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo statistično pomembne razlike. Pri 

ostalih šestnajstih spretnostih razlike med strokovnimi delavkami niso statistično pomembne.  

Statistično pomembne razlike sem ugotovila pri naslednjih spretnostih timskega dela: 

- podajanje kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima (p=0,019), 

- pripravljenost zastopati svoje osebno in strokovno mnenje (p=0,017), 

- spoštovanje in dosledno uresničevanje skupnih odločitev in dogovorov (p=0,024), 

- podajanje predlogov, mnenj in idej pri oblikovanju skupnih odločitev (p=0,000). 

Pri spretnosti podajanja predlogov, mnenj in idej pri oblikovanju skupnih odločitev se 

pojavljajo največje statistično pomembne razlike, kar nakazuje tudi največja absolutna razlika 

med aritmetičnima sredinama vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice v oceni pogostosti 

prakticiranja omenjene spretnosti (0,35). Vzrok za to, da se prav pri tej spretnosti pojavljajo 

največje razlike med strokovnimi delavkami, bi morda lahko pripisali dejstvu, da so pomočnice 

vzgojiteljice pri podajanju predlogov, mnenj in idej manj asertivne, saj vzgojni proces običajno  

vodi in načrtuje vzgojiteljica, ki je tudi za izvedbo bolj odgovorna. Vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice  se morata, ne glede na stopnjo izobrazbe in prednostne naloge na delovnem mestu, 

med seboj dopolnjevati in usklajevati ter biti enakovredni pri izražanju mnenj in predlogov pri 

vzgojnem delu v oddelku in v timu. Le tako lahko zagotovita bolj kakovostno vzgojno okolje 

za otroke, bolj pestre, raznovrstne dejavnosti ter učinkovitejše delovanje tima (Polak, 2012). 

Najmanjše absolutne razlike se med strokovnimi delavkami pojavljajo pri spretnosti 
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spremljanja dela drugih članov tima in zanimanja za njihove ideje ter pri spretnosti podpiranja 

preostalih članov tima pri izražanju in uveljavljanju idej (absolutna razlika - 0,01).  

Tabela 5: Preverjanje statistično pomembnih razlik v spretnostih timskega dela med 

strokovnimi delavkami v oddelku vrtca glede na delovno mesto. 

 

 

 

*Opomba (tabela 5): N – število timov, df – stopnje prostosti, M – aritmetična sredina, razlika – absoluta razlika aritmetičnih 

sredin, t – vrednost t-testa, p – statistična pomembnost t-testa). 

**Opomba: V3.1-V3.20 – samoocene vzgojiteljic o lastnih spretnostih timskega dela, V8.1-V8.20 – samoocene pomočnic 

vzgojiteljice o lastnih spretnostih timskega dela.                                                                            

 

SPRETNOST TIMSKEGA DELA 

Oznaka 

ocene 

spretnosti 

 

Skupna 

M 

 

 

Razlika 

v M 

 

t 

 

p 

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

V3.1 

V8.1 

3,95 0,27 2,236 ,019 

3,68 

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

V3.2 

V8.2 

4,18 0,01 -,129 ,897 

4,19 

3. Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

V3.3 

V8.3 

4,56 0,03 ,491 ,625 

4,53 

4. Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

V3.4 

V8.4 

4,46 0,26 2,434 ,017 

4,20 

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem. 

V3.5 

V8.5 

4,61 0,18 2,295 ,024 

4,43 

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 

V3.6 

V8.6 

4,06 0,08 ,776 ,440 

3,98 

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

V3.7 

V8.7 

4,41 0,1 1,111 ,270 

4,31 

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

V3.8 

V8.8 

4,44 0,05 -,552 ,582 

4,49 

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

V3.9 

V8.9 

3,98 0,2 1,890 ,062 

3,78 

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

V3.10 

V8.10 

4,45 0,12 1,557 ,124 

4,33 

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

V3.11 

V8.11 

4,43 0,35 3,712 ,000 

4,08 

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj. 

V3.12 

V8.12 

4,26 0,07 ,715 ,477 

4,19 

13. Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 

V3.13 

V8.13 

4,38 0,1 -

1,070 

,288 

4,48 

14. Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

V3.14 

V8.14 

3,94 0,05 ,429 ,669 

3,89 

15. Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

V3.15 

V8.15 

4,44 0,1 ,638 ,525 

4,34 

16. Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela. 

V3.16 

V8.16 

4,18 0,07 ,567 ,572 

4,11 

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

V3.17 

V8.17 

4,50 0,01 ,139 ,890 

4,49 

18. V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

V3.18 

V8.18 

4,33 0,07 ,608 ,545 

4,26 

19. Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

V3.19 

V8.19 

4,49   0,01 ,155 ,877 

4,48 

20. Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

V3.20 

V8.20 

4,38 0,05 ,514 ,609 

4,33 
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9.4  Povezanost  med samozaznavanjem pogostosti prakticiranja spretnosti timskega dela 

strokovnih delavk v vrtcu  in zaznavanjem kolegice v istem timu 

V raziskavi me je zanimala  povezanost (korelacije) med lastnim zaznavanjem različnih 

spretnosti timskega dela strokovnih delavk in zaznavanjem spretnosti s strani kolegice v istem 

timu. Izračunala sem Pearsonov koeficient korelacije, rezultate pa združila v tabeli 6 (naslednja 

stran), kjer so prikazane korelacije za posamezno spretnost timskega dela med lastnimi ocenami 

vzgojiteljic in ocenami pomočnic vzgojiteljice o vzgojiteljicah (V3 in V9) ter med lastnimi 

ocenami pomočnic vzgojiteljice in ocenami vzgojiteljic o pomočnicah vzgojiteljice (V8 in V4).  

V tabeli je prikazana statistična pomembnost t-preizkusa (p) ter velikost Pearsonovega 

koeficienta korelacije (r). Z eno zvezdico so označeni vsi korelacijski koeficienti, ki so 

statistično pomembni na ravni =0,05, kar pomeni, da je korelacija med spremenljivkama 

statistično pomembna pri 5 % tveganju. Z dvema zvezdicama pa so označeni korelacijski 

koeficienti, ki so statistično pomembni na ravni =0,01, pri 0,1 % tveganju. 
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Tabela 6: Korelacije med samozaznavanjem različnih spretnosti timskega dela in zaznavanjem 

kolegice v istem oddelčnem timu.  

 

*Opomba (tabela 6): V3.1. – V3.20: samoocene vzgojiteljic o lastnih spretnostih timskega dela, V9.1 – V9.20: ocene pomočnic 

vzgojiteljice o spretnostih timskega dela vzgojiteljice, V4.1 – V4.20: ocene vzgojiteljic o spretnostih timskega dela pomočnice, 

V8.1 – V8.20: samoocene pomočnic vzgojiteljice o lastnih spretnostih timskega dela. 

 

SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA 

Oznaka 

samozaznavanje/ 

zaznavanje 

kolegice v timu 

 

r 

 

 

p 

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

V3.1 – V91 ,222*   ,048 

V8.1 – V4.1 ,346** ,002 

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

V3.2 – V9.2 ,375** ,001 

V8.2 – V4.2 ,353** ,001 

3. Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

V3.3 – V9.3 ,270* ,015 

V8.3 – V4.3 ,400** ,000 

4. Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

V3.4 – V9.4 ,296** ,008 

V8.4 – V4.4 ,266* ,017 

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

V3.5 – V9.5 ,130 ,250 

V8.5 – V4.5 ,239* ,033 

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 

V3.6 – V9.6 ,185 ,101 

V8.6 – V4.6 ,324** ,003 

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

V3.7 – V9.7 ,260* ,020 

V8.7 – V4.7 ,211 ,061 

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

V3.8 – V9.8 ,521** ,000 

V8.8 – V4.8 ,231* ,039 

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

V3.9 – V9.9 ,336** ,002 

V8.9 – V4.9 ,354** ,001 

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

V3.10 – V9.10 ,319** ,004 

V8.10 – V4.10 ,396** ,000 

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

V3.11 – V9.11 ,372** ,001 

V8.11 – V411 ,293** ,008 

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo 

vir novih spoznanj. 

V3.12 – V9.12 ,304** ,006 

V8.12 – V4.12 ,250* ,025 

13. Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 

V3.13 – V9.13 ,393** ,000 

V8.13 – V413 ,200 ,075 

14. Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

V3.14 – V9.14 ,250* 025 

V8.14 – V4.14 ,233* ,038 

15. Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

V3.15 – V9.15 ,206 ,067 

V8.15 – V4.15 ,093 ,411 

16. Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 

V3.16 – V9.16 ,299** ,007 

V8.16 – V4.16 ,275* ,014 

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

V3.17 – V9.17 ,219 ,051 

V8.17 – V4.17 ,123 ,278 

18. V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 

V3.18 – V9.18 ,435** ,000 

V8.18 – V4.18 ,236* ,035 

19. Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

V3.19 – V9.19 ,164 ,146 

V8.19 – V4.19 ,191 ,090 

20. Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

V3.20 – V9.20 ,232* ,038 

V8.20 – V4.20 ,305** ,006 
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Na podlagi rezultatov korelacijske analize lahko peto hipotezo (H5) delno potrdim, saj je večina 

samozaznav strokovnih delavk v timu in zaznav timskih kolegic o njih v statistično pomembni 

korelaciji.  

Med lastnimi ocenami vzgojiteljic predolskih otrok in ocenami pomočnic vzgojiteljice o 

vzgojiteljicah (V3 in V9) se statistično pomembne korelacije pojavijo pri petnajstih od dvajsetih 

spretnostih timskega dela. Pri ostalih petih spretnostih timskega dela pa se statistično 

pomembne korelacije med lastnimi ocenami vzgojiteljic in ocenami pomočnic o vzgojiteljicah 

ne pojavljajo. Pri vseh spretnostih, ki so v statistično pomembni korelaciji, gre za skladnost 

medsebojnega zaznavanja med članicami tima v vrtcu. Največja moč statistično pomembne 

korelacije se pojavi pri spretnosti prizadevanja, da imajo vsi člani tima enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej (r =,521). Sledi korelacija glede občutka samostojnosti v timu in 

prilagajanje drugim po potrebi (r =,435). Tretja spretnost, kjer so vzgojiteljice sebe ocenile zelo 

podobno, kot so jih ocenile pomočnice vzgojiteljic, je pomoč preostalim članom pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev (r =,393). Najnižja korelacija, ki je še statistično pomembna, se 

pojavi pri spretnosti podajanja kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima (r =,222), 

saj so pomočnice vzgojiteljice bolje ocenile vzgojiteljice.  

Med lastnimi ocenami spretnosti timskega dela pomočnic vzgojiteljice in ocenami vzgojiteljic 

o teh pomočnicah vzgojiteljice (V8 in V4), se statistično pomembne korelacije pojavijo pri 

petnajstih od dvajsetih spretnosti. Pri petih se statistično pomembne korelacije ne pojavljajo. 

Največja moč povezanosti je pri spretnosti prilagajanja za dosego skupnega dogovora v timu  

(r =,400) ter pri spretnosti prizadevanja k oblikovanju takšnih rešitev za skupne probleme, ki bi 

bile primerne za vse člane tima (r =,396). Najnižja korelacija, ki je še statistično pomembna pa 

se pojavi pri spretnosti prizadevanja k enakim možnostim za uveljavitev svojih idej (r =,231). 

Pri tej spretnosti so ocene strokovnih delavk najmanj skladne.  

Statistično nepomembne korelacije, torej največje razhajanje med samozaznavanjem in 

zaznavanjem kolegice v timu, se med strokovnimi delavkami pojavljajo pri: 

- Spoštovanja in doslednem uresničevanja skupnih odločitev in dogovorov, 

- spremljanju in analiziranju lastnega doživljanja in odnosov s kolegi v timu, 

-  prilagajanju spremenljivim okoliščinam pri odločanju in sprejemanju odgovornosti,  

-  pomoči preostalim članom tima pri izpeljavi njihovih idej in zadolžitev,  

- odprtosti za dobronamerno kritiko in predloge,  

- spretnosti pokazati sodelavki v timu, da se jim zdijo njihove ideje dobre in so opazile 

njihovo delo, 
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- podpiranju, izražanju in uveljavljanju idej kolegov v timu.  

Spretnosti, pri katerih ni statistično pomembnih korelacij, nakazujejo, da ocene med 

strokovnimi delavkami niso skladne, saj se pri medsebojnem zaznavanju pojavljajo razhajanja. 

Na osnovi neusklajenega medsebojnega zaznavanja posameznih spretnosti, lahko v timu pride 

do konfliktov. Pomembno je, da se strokovne delavke problema oziroma konflikta zavedajo in 

stremijo k uspešni razrešitvi le-tega, kar bo pripomoglo k večjemu medsebojnemu zaupanju in 

razvoju tima. Ravno zaradi tovrstnih razhajanj je bistvenega pomena redna evalvacija, tako 

lastnih spretnosti timskega dela kot tudi delovanja tima. Še večja potreba po evalviranju se 

pojavi takrat, ko se tim znajde v konfliktni situaciji oziroma se med člani tima pojavijo 

razhajanja (Polak, 2009). 

 

9.5 Razlike med samozaznavanjem pogostosti prakticiranja spretnosti timskega dela in 

zaznavanjem kolegice v istem timu 

V okviru pete raziskovalne hipoteze (H5), sem predvidevala, da se lastne zaznave spretnosti 

timskega dela strokovnih delavk v vrtcu in zaznave kolegic v timu o njih statistično pomembno 

ne razlikujejo. Za preverjanje te hipoteze sem izvedla t-preizkus parov na podlagi samoocen 

vzgojiteljic in ocen pomočnic vzgojiteljice o vzgojiteljicah ter obratno. Na podlagi rezultatov, 

ki so prikazani na naslednjih straneh v tabelah 7 in 8,  hipotezo H5 delno potrdim, saj se pri 

nekaterih spretnostih timskega dela statistično pomembne razlike pojavljajo, pri drugih pa ne.  

Med ocenami vzgojiteljic o njihovih lastnih spretnostih timskega dela in ocenami pomočnic 

vzgojiteljice o spretnostih timskega dela vzgojiteljice v timu se statistično pomembne razlike  

pojavljajo pri sedmih od dvajsetih spretnosti. Pri ostalih spretnostih timskega dela so razlike 

statistično nepomembne, kar pomeni, da so medsebojne zaznave strokovnih delavk pri teh 

spretnostih v povprečju usklajene. 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo v spretnosti ustnega in/ali pisnega  izražanja svojih 

opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali odnosi v timu (p=,000), kar potrjuje tudi največja 

razlika med aritmetičnima sredinama (0,46). Aritmetične sredine kažejo, da so pomočnice 

vzgojiteljice za to spretnost bolje ocenile vzgojiteljice, kot so le-te ocenile same sebe.  
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Tabela 7: Preverjanje razlik med lastnim zaznavanjem spretnosti timskega dela vzgojiteljic in 

zaznavanjem pomočnic vzgojiteljice o vzgojiteljicah. 

 

 

* Opomba (tabela 7): V3 – samoocene vzgojiteljic o lastnih spretnostih timskega dela, V9 – ocene pomočnic vzgojiteljice o 

spretnostih timskega dela vzgojiteljice. 

  

 

 

SPRETNOST TIMSKEGA DELA 

Oznaka: 

samozaznave/ 

zaznavanje 

kolegice  

v timu 

 

 

M 

 

 

Razlika 

v 

M 

 

 

t 

 

 

p 

 

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

V3.1 

V9.1 

3,95 0,28 -2,280 ,025 

4,23 

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

V3.2 

V9.2 

4,18 0,25 -2,680 ,009 

4,43 

3. Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

V3.3 

V9.3 

4,56 0,17 1,834 

 

,070 

4,39 

4. Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

V3.4 

V9.4 

4,46 0,05 -,575 ,567 

4,51 

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem. 

V3.5 

V9.5 

4,61 0,22 2,109 ,038 

4,39 

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose 

z drugimi člani v timu. 

V3.6 

V9.6 

4,06 0,23 -2,052 ,043 

4,29 

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

V3.7 

V9.7 

4,41 0,05 -,532 ,596 

4,46 

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

V3.8 

V9.8 

4,44 0,05 ,601 ,550 

4,39 

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

V3.9 

V9.9 

3,98 0,36 -3,432 ,001 

4,34 

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

V3.10 

V9.10 

4,45 0,07 ,830 ,409 

4,38 

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

V3.11 

V9.11 

4,43 0,03 -,445 ,658 

4,46 

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj. 

V3.12 

V9.12 

4,26 0,02 ,225 ,822 

4,24 

13. Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev. 

V3.13 

V9.13 

4,38 0,08 -,980 ,330 

4,46 

14. Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

V3.14 

V9.14 

3,94 0,46 -4,337 ,000 

4,40 

15. Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

V3.15 

V9.15 

4,44 0,08 ,695 ,489 

4,36 

16. Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela. 

V3.16 

V9.16 

4,06 0,29 -2,615 ,011 

4,35 

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

V3.17 

V9.17 

4,50 0,04 ,382 ,703 

4,46 

18. V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

V3.18 

V9.18 

4,33 0,08 -1,068 ,289 

4,41 

19. Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

V3.19 

V9.19 

4,49 0,08 ,760 ,450 

4,41 

20. Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

V3.20 

V9.20 

4,38 0,01 -,120 ,905 

4,39 
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Najmanjše razlike, ki so še statistično pomembne, se pojavljajo pri spretnosti spremljanja in 

analiziranja lastnega doživljanja ter odnosov z drugimi člani v timu (p=,043), kjer je bila 

absolutna razlika med aritmetičnima sredinama najmanjša. Omenjena spretnost je po mnenju 

avtorjev zelo pomembna je od posameznikovega sprejemanja drugih članov tima ter od 

njegovega doživljanja problemov in strategij reševanja konfliktov je odvisno, kako močna bo 

njihova motivacija za timsko delo. Skupna analiza in evalvacija dela omogočata vpogled v 

učinkovitost dela ter možnost reševanja morebitnih napak in ponovno načrtovanje 

kvalitetnejšega in učinkovitejšega načina dela (Polak, 1999). S pomočjo omenjene spretnosti 

tim izboljšuje kakovost delovanja, njegovi člani pa razvijajo spretnosti timskega dela (Polak, 

2015).  

Statistično pomembne razlike med lastnimi ocenami strokovnih delavk in ocenami kolegic v 

timu se pojavljajo še v spretnosti podajanja kritičnih, vendar smiselnih pripomb (p=,025), 

spretnosti spremljanja dela drugih članov tima in zanimanja za njihove ideje (p=,009), pri 

spoštovanju in doslednem uresničevanju skupnih odločitev in dogovorov (p=,038), spremljanju 

in analiziranju lastnega doživljanja ter odnosov s člani tima (p=,001) ter pri spretnosti 

seznanjanja s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela (p=,011). Pri 

večini statistično pomembnih razlikah vzgojiteljice v povprečju menijo, da imajo določeno 

spretnost timskega dela slabše razvito, kot zanje menijo pomočnice vzgojiteljice. Gre za 

subjektivne ocene, ki niso zasnovane na podlagi objektivnih kriterijev. Dobljeni rezultat lahko 

pomeni večjo samokritičnost vzgojiteljic, razlog za to pa bi lahko bil tudi v obsežnejšem 

strokovnem znanju vzgojiteljic. Pomočnice vzgojiteljic mogoče visoko ocenjujejo spretnosti 

vzgojiteljic zaradi podrejenega položaja, zaželenosti ugajanja ali manjše kritičnosti.  

 

V tabeli 8 so prikazani rezultati t-testa parov  med ocenami  pomočnic vzgojiteljice in ocenami 

vzgojiteljic o pomočnicah vzgojiteljice. 
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Tabela 8: Razlike med lastnim zaznavanjem spretnosti timskega dela pomočnic vzgojiteljice in 

zaznavanjem vzgojiteljice o pomočnicah vzgojiteljice 

 

*Opomba (tabela 8): V8 – samoocene pomočnic vzgojiteljice o lastnih spretnostih timskega dela, V4 – ocene vzgojiteljic o 

spretnostih timskega dela pomočnice. 

 

 

 

 

SPRETNOST TIMSKEGA DELA 

Oznaka: 

samozaznava/ 

zaznava 

kolegice v timu 

 

 

M 

 

 

Razlika v  

M 

 

 

t 

 

 

p 

 

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

V8.1 

V4.1 

3,68 0,48 -

4,132 
,000 

4,16 

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

V8.2 

V4.2 

4,19 0,02 -,249 ,804 

4,21 

3. Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

V8.3 

V4.3 

4,53 0,13 1,453 ,150 

4,40 

4. Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

V8.4 

V4.4 

4,20 0,09 -,807 ,422 

4,29 

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

V8.5 

V4.5 

4,43 0,07 ,567 ,572 

4,36 

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 

V8.6 

V4.6 

3,98 0,15 -

1,366 

,176 

4,13 

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

V8.7 

V4.7 

4,31 0,07 -,618 ,539 

4,38 

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

V8.8 

V4.8 

4,49 0,14 1,311 ,194 

4,35 

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

V8.9 

V4.9 

3,78 0,33 -

2,929 
,004 

4,11 

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

V8.10 

V4.10 

4,33 0,02 ,127 ,899 

4,31 

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja 

in ideje. 

V8.11 

V4.11 

4,08 0,16 -

1,534 

,129 

4,24 

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo 

vir novih spoznanj. 

V8.12 

V4.12 

4,19 0,1 -,905 ,368 

4,29 

13. Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 

V8.13 

V4.13 

4,48 0,13 1,254 ,213 

4,35 

14. Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali z odnosi v timu. 

V8.14 

V4.14 

3,89 0,31 -

2,602 

0,11 

4,20 

15. Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

V8.15 

V4.15 

4,38 0,02 -,225 ,822 

4,40 

16. Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 

V8.16 

V4.16 

4,11 0,07 -,567 ,572 

4,18 

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

V8.17 

V4.17 

4,49 0,19 1,601 ,113 

4,31 

18. V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 

V8.18 

V4.18 

4,26 0,05 ,457 ,649 

4,21 

19. Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

V8.19 

V4.19 

4,48 0,13 1,296 ,199 

4,35 

20. Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

V8.20 

V4.20 

4,33 0,1 ,956 ,342 

4,23 
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Na podlagi pridobljenih rezultatov sem ugotovila, da se statistično pomembne razlike pojavljajo 

pri dveh od dvajsetih spretnosti timskega dela, zato  hipotezo (H5) delno potrdim.  

Razlike so statistično pomembne pri spretnosti podajanja kritičnih vendar smiselnih pripomb 

na srečanjih tima (p=,000). Pomočnice vzgojiteljice so to spretnost pri sebi v povprečju ocenile 

z nižjimi ocenami, kot zanje menijo vzgojiteljice. Razlog za to je morda v tem, da se med 

strokovnimi delavkami pojavlja  različna stopnja asertivnosti. Vzgojiteljice prevzemajo vodilno 

vlogo, pomočnice vzgojiteljice pa so v podrejenem položaju, zato lahko manj asertivno izražajo 

lastna mnenja in kritike.  

Naslednja spretnost, pri kateri se pojavljajo statistično pomembne razlike med  samoocenami 

pomočnic vzgojiteljice in ocenami vzgojiteljic o njihovih pomočnicah vzgojiteljice, je spretnost 

sproščenega izražanja svojega nestrinjanja ali nezadovoljstva v timu (p=,004). Samoocene 

pomočnic vzgojiteljice za to spretnost timskega dela v povprečju znašajo M=3,78, vzgojiteljice 

pa so pomočnice vzgojiteljice ocenile s povprečno oceno M=4,11. Pri vseh ostali spretnostih 

timskega dela razlike niso statistično pomembne.  

Na osnovi rezultatov statistične analize dobljenih podatkov lahko povzamem, da strokovne 

delavke sebe v povprečju ocenjujejo slabše, kot jih ocenjujejo njihove kolegice v timu. To bi 

lahko pripisali temu, da so strokovne delavke do sebe bolj kritične, saj se zavedajo, da bi lahko 

marsikatero spretnost timskega dela še izboljšale. V primeru večine spretnosti timskega dela 

med strokovnimi delavkami v vrtcu ne prihaja do velikih razlik med  samozaznavanjem 

spretnosti timskega dela in zaznavanjem s strani kolegice v timu. 

V strokovni literaturi je navedeno, da je od jasnosti in zanesljivosti medosebnega zaznavanja, 

od usklajenosti ravnanja članov tima in od njihovega čustvenega doživljanja odvisna uspešnost 

timskega dela. Manjše kot so razlike v medsebojnem zaznavanju članov tima, večja je 

zanesljivost medosebnega zaznavanja med njimi. Na medosebno zaznavanje članov tima v 

veliki meri vpliva čustvena vpletenost članov tima, saj običajno tisti, ki so v presojanje zelo 

čustveno vpleteni presojajo manj točno kot tisti, ki niso. Točnost zaznave pa povečuje tudi 

empatičen odnos med člani tima (Polak, 1994).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Skubic Ines; diplomsko delo 

 

49 
 

 

10.  POVZETEK ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA IN PREGLED POTRDITVE HIPOTEZ 

 

RV1: Kako strokovne delavke v vrtcu ocenjujejo učinkovitost lastnega tima v oddelku 

vrtca? 

H1: Večina strokovnih delavk ocenjuje timsko delo kot pretežno učinkovito ali zelo 

učinkovito.  

Na osnovi izračunanih rezultatov H1 POTRJUJEM. Strokovne delavke učinkovitost delovanja 

lastnega tima v večini ocenjujejo kot pretežno učinkovito oziroma zelo učinkovito. V povprečju 

so si ocene učinkovitosti med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice podobne. Da bi 

njihov tim neučinkovito deloval, ni ocenila nobena strokovna delavka, le 1,87 % vseh 

strokovnih delavk je podalo oceno dve, 15 % vseh strokovnih delavk pa je izbralo oceno tri. Z 

oceno štiri oziroma pet je učinkovitost delovanja tima ocenilo 83,13 % vseh strokovnih delavk.  

 

RV2: Katere spretnosti timskega dela strokovne delavke v vrtcu menijo, da imajo najbolj 

in katere najmanj razvite? 

Na podlagi izračuna aritmetičnih sredin celotnega vzorca (N=160) sem ugotovila, da so 

strokovne delavke med pet najbolj prakticiranih oziroma razvitih spretnosti timskega dela 

navedle: 

- Prilagajanje v timu, da bi dosegli skupni dogovor,  

- spoštovanje in dosledno uresničevanje skupnih odločitev in dogovorov,  

- spretnost pokazati sodelavcu v timu, da so opazili njihovo delo in da se jim zdijo njihove 

ideje dobre,  

- medsebojno podpiranje pri izražanju in uveljavljanju idej, 

- prizadevanje za enake možnosti vseh članov tima za uveljavljanje lastnih idej.  

Glede na aritmetične sredine so strokovne delavke v vrtcu najslabše ocenile naslednjih pet 

spretnosti timskega dela: 

- seznanjanje s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela, 

- sprejemanje in analiziranje lastnega doživljanja ter odnosov z drugimi člani tima,  

- ustno in/ali pisno izražanje svojih opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali odnosi v timu  

- sproščeno izražanje svojega nestrinjanja in/ali nezadovoljstva v timu.  
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Kot najslabše prakticirana oziroma razvita pa je bila ocenjena spretnost podajanja kritičnih, 

vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima.  

 

RV3: Kako se strokovne delavke v vrtcu razlikujejo v spretnostih timskega dela glede na 

delovno mesto (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice)? 

H3: Anketirane strokovne delavke se v spretnostih timskega dela glede na delovno mesto 

statistično pomembno razlikujejo.  

H3 DELNO POTRJUJEM, saj se statistično pomembne razlike med strokovnimi delavkami 

pojavljajo pri štirih od dvajsetih spretnostih timskega dela: podajanje kritičnih, vendar 

smiselnih pripomb na srečanjih tima (p=0,019), pripravljenost zastopanja svoje osebno in 

strokovno mnenje (p=0,017), spoštovanje in dosledno uresničevanje skupnih odločitev in 

dogovorov (p=0,024), podajanje predlogov, mnenj in idej pri oblikovanju skupnih odločitev 

(p=0,000). 

H4: Samozaznave in zaznave kolegice v timu glede pogostosti prakticiranja spretnosti 

timskega oziroma razvitosti posameznih spretnosti so v pozitivni statistično pomembni 

korelaciji. 

H4 POTRJUJEM, saj se statistično pomembne korelacije pojavljajo med večino samoocen 

strokovnih delavk in ocen kolegic v timu o njih. Največja povezanost se pojavi pri spretnosti 

prizadevanja, da imajo vsi člani tima enake možnosti za uveljavitev svojih idej (r =,521). 

Najnižja korelacija med statistično še pomembnimi ocenami (r =,222) se pojavi pri spretnosti 

podajanja kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima. Pomočnice vzgojiteljice so 

veliko bolje ocenile vzgojiteljice, kot so le-te ocenile same sebe. 

H5: Samozaznave pogostosti prakticiranja spretnosti timskega dela strokovnih delavk in 

zaznave kolegic v timu o njih se statistično pomembno ne razlikujejo.  

H5 DELNO POTRJUJEM, saj se pri sedmih od dvajsetih spretnosti timskega dela med 

samozaznavanjem vzgojiteljice in zaznavanjem pomočnice vzgojiteljice o vzgojiteljici 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Najbolj pomembne razlike pojavljajo v spretnosti 

ustnega in/ali pisnega  izražanja opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali z odnosi v timu 

(p=,000), kar potrjuje največja absolutna razlika v aritmetičnih sredinah (0,46).Med 

samozaznavanjem pomočnice vzgojiteljice in zaznavanjem vzgojiteljice o pomočnici pa se 

statistično pomembne razlike pojavljajo pri dveh od dvajsetih spretnosti timskega dela. 

Strokovne delavke se statistično pomembno razlikujejo v zaznavanju spretnosti podajanja 
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kritičnih, ampak smiselnih pripomb na srečanjih tima (p=,000) ter pri spretnosti sproščenega 

izražanja svojega nestrinjanja ali nezadovoljstva v timu (p=,004). Ostale ocene strokovnih 

delavk se statistično pomembno ne razlikujejo.   
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11.   ZAKLJUČKI IN SKLEPI 

Eden ključnih dejavnikov za doseganje in ohranjanje kakovosti pedagoškega dela v vrtcu je 

zagotovo učinkovitost tima med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Dolžnost obeh je, da 

pri načrtovanju, izvedbi in evalviranju vzgojnega dela med seboj sodelujeta in se dopolnjujeta. 

Odnos med njima mora temeljiti na razumevanju, spoštovanju in medsebojnem zaupanju.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem raziskala pomen timskega dela za učinkovito delo v 

vrtcu. Na podlagi strokovne literature sem opredelila timsko delo, izpostavila njegov pomen ter 

analizirala pogoje za učinkovito delovanje tima v oddelku vrtca. Predstavila sem temeljne 

psihološke razsežnosti timskega dela, izpostavila pa tudi kompetence in spretnosti strokovnih 

delavk, ki so potrebne za zagotavljanje kakovosti vzgojnega in timskega dela v oddelku vrtca.   

V empiričnega delu sem raziskala samozaznavanje in medsebojno zaznavanje spretnosti 

timskega dela strokovnih delavk v vrtcu. Zanimalo me je, kako ocenjujejo učinkovitost 

delovanja lastnega tima v oddelku vrtca, za katere spretnosti timskega dela menijo, da jih imajo 

najbolj in najmanj razvite ter kako se razlikujejo v spretnostih timskega dela glede na delovno 

mesto (vzgojiteljica predšolskih otrok in pomočnica vzgojiteljice). Raziskala sem tudi, kakšne 

so korelacije in razlike med samozaznavami spretnosti timskega dela strokovnih delavk in 

zaznavami kolegice v timu.  

Na podlagi statistične analize z anketnim vprašalnikom dobljenih podatkov sem ugotovila, da 

strokovne delavke lastno timsko delo v večini ocenjujejo kot pretežno učinkovito oziroma zelo 

učinkovito. Kljub temu se med ocenami pogostosti prakticiranja spretnosti ter med lastnimi 

ocenami in ocenami kolegice v timu za posamezne spretnosti timskega dela med strokovnimi 

delavkami pojavljajo statistično pomembne razlike.  

83,13 % strokovnih delavk ocenjuje spretnosti timskega dela z nadpovprečnimi ocenami (4 in 

5). Kot najbolj razvite so v povprečju ocenile pripravljenost prilagajanju, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor, spoštovanje in dosledno uresničevanje skupnih odločitev in dogovorov v timu, 

podpiranje preostalih članov pri izražanju njihovih idej, prizadevanje za enake možnosti vseh 

članov tima za uveljavitev svojih idej, medsebojna pomoč, sprejemanje dobronamerne kritike 

in prizadevanje k oblikovanju rešitev, primernih za vse. Omenjene spretnosti so zagotovo 

ključne za kakovostne medosebne odnose in uspešno delovanje tima. Kljub temu  sem opazila, 

da so spretnosti, ki vključujejo analiziranje odnosov v timu, izražanje mnenj in lastnih opažanj 

ter seznanjanje s strokovnimi spoznanji iz področja timskega dela strokovne delavke v 

povprečju uvrstile med najslabše razvite.  
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Eden glavnih pogojev za učinkovito nadgrajevanje in razvijanje kakovosti dela v vrtcu je po 

mojem mnenju sprotna evalvacija tako vzgojnega dela kot tudi evalvacija delovanja tima in 

lastnih spretnosti timskega dela. Strokovne delavke v vrtcu moramo na podlagi samoevalvacije 

nenehno skrbeti za razvoj in nadgradnjo lastnih spretnosti, kompetenc in znanj, ki omogočajo 

kakovostno pedagoško delo. Ključnega pomena je vseživljenjsko učenje ter nenehno 

osebnostno in strokovno izpopolnjevanje. Anketirane strokovne delavke se tega verjetno 

zavedajo. Vzrok za to, da za lastne spretnosti timskega dela v večini menijo, da imajo slabše 

razvite, kot zanje menijo kolegice v timu, pripisujem veliki samokritičnosti strokovnih delavk 

in želji po razvijanju in nadgrajevanju lastnih spretnosti timskega dela. Člani tima bi se morali 

tega jasno zavedati in stremeti k uvajanju sprememb za še učinkovitejše delovanje tima in boljše 

medosebne odnose.  

Vesela sem, da sem imela priložnost raziskati področje timskega dela, saj se mi to zdi eden 

ključnih dejavnikov za oblikovanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v oddelku 

vrtca. Pričakovala sem večji odziv strokovnih delavk na raziskavo. Mogoče je k slabšemu 

odzivu prispevalo tudi to, da so vprašanja, vezana na spretnosti timskega dela, zelo osebna, pri 

čemer gre upoštevati, da je nekaterim osebam morda neprijetno ocenjevati samega sebe, ali pa 

jim je morda neprijetno ocenjevati svojo kolegico v timu. Ugotovitve, ki sem jih predstavila v 

diplomskem delu, seveda ne moremo posploševati na vse strokovne delavke v vrtcu, saj se 

rezultati nanašajo zgolj na proučevani vzorec. Menim, da je bila raziskava dobro zasnovana. Če 

bi jo še kdaj izvajala, bi zagotovo želela vključiti večji vzorec. Poleg anketnega vprašalnika bi 

bilo dobro izvesti še intervjuje s strokovnimi delavkami v posameznem timu, saj vprašalnik ne 

ponuja tako poglobljenih odgovorov, kot bi jih dobili s pomočjo pogovora s posameznimi člani 

tima.  

Med nastajanjem diplomskega dela sem se vedno bolj zavedala pomembnosti in moči timskega 

dela, zato sem pridobljena znanja začela vnašati tudi v svoje delo v vrtcu. Timsko delo ni nekaj 

samoumevnega, zato je pomembno nenehno ozaveščati pomen različnih psiholoških 

razsežnosti timskega dela pri sebi in drugih.  
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IV. PRILOGE 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik – spretnosti timskega dela (Polak, 2007) 
 

Sem Ines Skubic, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pri timskem delu v oddelku vrtca se srečujemo z 

raznolikim vedenjem in odzivanjem članov tima. Zato želim v svojem diplomskem delu raziskati, kako razvite 

sposobnosti timskega dela imajo strokovne delavke v vrtcu, kako se njihove sposobnosti razlikujejo glede na 

delovno mesto in delovno dobo ter kakšno je ujemanje med lastnimi ocenami sposobnosti timskega dela in 

ocenami sposobnosti kolegice v timu.  Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč pri oblikovanju 

mojega diplomskega dela. 

Delovno mesto:  A: vzgojiteljica predšolskih otrok (V3/V4)         B: pomočnica vzgojiteljice (V8/V9) 

Delovna doba:    A: Do 1 leta (tudi študentsko delo)        B: manj kot 5 let        C: 5 do 10 let        Č: 11 do 20 let                        

D: 21 do 30 let        E: nad 30 let  

 

Pri vsakem od spodaj navedenih opisov vedenja iskreno in čim bolj natančno ocenite, kako pogosto velja ZA VAS v 

situacijah timskega dela.     

Nikoli                 Vedno  

                                          1      2       3      4      5              
1.  V3.1/V8.1 Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

     

2.  V3.2/V8.2 Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 

     

3.  V3.3/V8.3 Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

     

4.  V3.4/V8.4 Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

     

5.  V3.5/V8.5 Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem. 

     

6.  V3.6/V8.6 Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose 

z drugimi člani v timu. 

     

7.  V4.7/V8.7 Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam. 

     

8.  V3.8/V8.8 Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

     

9.  V3.9/V8.9 V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

     

10.  V3.10/V9.10 Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

     

11.  V3.11/V10.11 Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge,  

mnenja in ideje. 

     

12.  V3.12/V.8.12 Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj. 

     

13.  V3.13/V8.13 Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev. 

     

14.  V3.14/V8.14 Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

     

15.  V3.15/V8.15 Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

     

16.  V3.16/V8.16 Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela. 

     

17.  V3.17/V8.17 Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

     

18.  V3.18/V8.18 V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

     

19.  V3.19/V8.19 Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

     

20.  V3.20/V8.20 Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj.  

     



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Skubic Ines; diplomsko delo 

 

59 
 

Pri vsakem od spodaj navedenih opisov vedenja iskreno in čim bolj natančno ocenite, kako pogosto 

velja ZA VAŠO KOLEGICO v situacijah timskega dela. 

                
Nikoli                                 Vedno  

                    1      2          3        4        5              
1.  V4.1/V9.1 Na srečanjih tima daje kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

     

2.  V4.2/V9.2 Spremlja delo drugih članov tima in se zanima za 

njihove ideje. 

     

3.  V4.3/V9.3 Pripravljen/-a se je prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

     

4.  V4.4/V9.4 Pripravljen/-a je zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

     

5.  V4.5/V9.5 Skupne odločitve in dogovore spoštuje in jih 

dosledno uresničuje. 

     

6.  V4.6/V96 Spremlja in analizira lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 

     

7.  V4.7/V9.7 Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagaja spremenljivim okoliščinam. 

     

8.  V4.8/V9.8 Prizadeva si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

     

9.  V4.9/V9.9 V timu sproščeno izraža svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

     

10.  V4.10/V9.10 Prizadeva si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 

     

11.  V4.11/V9.11 Pri oblikovanju skupnih odločitev daje predloge,  

mnenja in ideje. 

     

12.  V4.12/V9.12 Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mu/ji 

predstavljajo vir novih spoznanj. 

     

13.  V4.13/V9.13 Preostalim članom tima pomaga pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 

     

14.  V4.14/V9.14 Ustno in/ali pisno izraža svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 

     

15.  V4.15/V9.15 Je odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 

     

16.  V4.16/V9.16 Seznanja se s strokovnimi in z znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela. 

     

17.  V4.17/V9.17 Sodelavcem v timu pokaže, da je opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mu/ji zdijo njihove ideje dobre. 

     

18.  V4.18/V9.18 V timu ima občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagaja drugim. 

     

19.  V4.19/V9.19 Preostale člane tima podpira pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

     

20.  V4.20/V9.20 Zavzema se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj.  

     

 

Delo v timu ocenjujem: 

Neučinkovito Zelo učinkovito 

    1         2          3          4         5 
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PRILOGA 2: Tabela 8 – Predstavitev vzorca anketirank glede na delovno dobo 

  
VZGOJITELJICA POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

DELOVNA DOBA f f % f f % 

Do 1 leta 4 5 12 15 

Manj kot 5 let 12 15 12 15 

5 do 10 let 22 27,5 23 28,8 

11 do 20 let 18 22,5 12 15 

21 do 30 let 9 11,3 8 10 

Nad 30 let 15 18,8 13 16,3 

Skupaj 80 100 80 100 

 

PRILOGA 3: Tabela 9 – Ocena učinkovitosti delovanja tima strokovnih delavk vrtca 

  
VZGOJITELJICA POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

OCENA 
UČINKOVISTOSTI 

f f % f f % 

1 (neučinkovito) 0 0 0 0 

2 2 2,5 1 1,3 

3 11 13,8 13 16,3 

4 26 32,5 28 35 

5 
(zelo učinkovito)  

41 51,3 38 47,5 

SKUPAJ 80 100 80 100 
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