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POVZETEK 

Delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v vrtcu temelji na timskem pristopu. Pomembno je, 

da pri delu prepletata svoji vlogi, se pri vzgojno-pedagoškem delu dopolnjujeta in usklajujeta 

pri timskem načrtovanju, timskem izvajanju in timski evalvaciji. Poznavanje timskega dela in 

zmožnost timskega delovanja je ena najpomembnejših kompetenc, ki jo morata imeti ter 

nenehno razvijati. Za učinkovito delovanje v timu so potrebne določene spretnosti timskega 

dela, za katere je dobro, da jih oblikujemo in razvijamo že med študijem. Teh se ni mogoče 

naučiti le na seminarjih in usposabljanjih ter z branjem ustrezne literature, temveč je za 

njihovo oblikovanje in razvijanje nujno potrebno izkustveno učenje. Zaradi različnih vzrokov 

prihaja pri timskem delu do medosebnih konfliktov, zato se moramo z njimi znati soočati ter 

se jih naučiti primerno reševati. Uspešno rešeni konflikti v timu spodbujajo nove interese, 

vodijo do novih spoznanj, pripomorejo k temu, da odnosi med člani tima postanejo trdnejši, 

krepijo pa tudi medsebojno zaupanje in sodelovanje članov v timu. Osnovni cilj diplomskega 

dela je bil ugotoviti, katere spretnosti timskega dela študenti predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani najpogosteje uporabljajo, kadar delajo timsko. Zanimalo me je, 

katere strategije uporabljajo za reševanje medosebnih konfliktov ter v kakšni povezanosti so 

te s spretnostmi timskega dela. Raziskala sem tudi statistično povezanost med motivi za izbiro 

študija in spretnostmi timskega dela ter strategijami reševanja konfliktov. Podatke sem zbirala 

z anketnim vprašalnikom in jih statistično obdelala. Rezultate sem prikazala s pomočjo tabel, 

grafikonov in jih interpretirala. V raziskavi je sodelovalo 80 študentov visokošolskega 

študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani, ki so v študijskih letih 2017/18 in 2018/19 obiskovali 1. letnik rednega ali 

izrednega študija. Raziskava je pokazala, da anketirani študenti predšolske vzgoje pri 

reševanju medosebnih konfliktov najpogosteje uporabljajo strategijo sodelovanja, najredkeje 

pa strategijo tekmovanja. Pri timskem delu največkrat spoštujejo skupne odločitve in 

dogovore ter jih dosledno uresničujejo, prav tako si prizadevajo, da imajo v timu vsi enake 

možnosti za uveljavitev svojih idej, pogosto pa so se pripravljeni tudi prilagajati z namenom, 

da bi v timu dosegli skupni dogovor. Rezultati tudi kažejo, da imajo anketirani študenti, pri 

katerih prevladuje strategija sodelovanja, bolj razvite spretnosti timskega dela. Strategija 

sodelovanja je namreč tudi edina, pri kateri je ugotovljena statistično pomembna povezanost s 

spretnostmi timskega dela. Prav tako sem ugotovila, da imajo anketiranci, ki so jih k izbiri 

študija in posredno poklica v večini vodili notranji motivi, spretnosti timskega dela bolje 

razvite, medtem ko med sklopom zunanjih motivov za študij ter sklopom spretnosti timskega 

dela ni statistično pomembne povezanosti. Zunanji motivi študentov za izbiro študija se 

statistično pomembno povezujejo s strategijo izogibanja in sodelovanja; študenti predšolske 

vzgoje, katere so pri izbiri študija vodili večinoma zunanji motivi, pri reševanju konfliktov 

pogosteje posegajo po strategiji izogibanja ter redkeje po strategiji sodelovanja. 

 

 

Ključne besede: timsko delo, timsko delo v vrtcu, spretnosti timskega dela, medosebni 

konflikti, strategije reševanja konfliktov, študenti predšolske vzgoje 

  



 

 

SUMMARY 

The work of a pre-school teacher and assistant is based on teamwork. It is important, that the 

work of the mentioned pedagogical workers in such institutions is a constant collaboration in 

all work-phases (planning, implementation and evaluation). The teachers must constantly 

develop knowledge and competences regarding teamwork. An efficient teamwork demands 

certain skills, which need to be accomplished and developed during one’s studies. 

Nonetheless, those cannot be gained through seminars or trainings, as well as literature, they 

need to be gained and developed in the process of experiential learning. Any teamwork can 

also result in an interpersonal conflict for various reasons; therefore, we must be able to 

confront and properly resolve any issues. Successfully resolved conflicts prompt new 

interests, led to new outcomes or even tighter relationships between co-workers, to be more 

precise, the trust and collaboration between team members. The main objective of this 

bachelor thesis was to see, which skills are most used among Pre-school Education students 

during the process of teamwork at the Faculty of Education at the University of Ljubljana. My 

interests consisted of the strategies, applied to resolve interpersonal conflicts, such as the 

connections between them and teamwork skills. My research also includes the statistical 

connection between different motives while choosing a course to study and the strategies of 

resolving conflicts. The statistical data was gathered through a survey, followed by a statistics 

analysis. The results were portrayed with tables, charts and their interpretations. The research 

involved 80 first year students (both part- and full-time studies), that were matriculated the 

higher education programme Pre-school Education at the Faculty of Education at the 

University of Ljubljana in the years 2017/2018 and 2018/2019. The research has shown that 

the surveyed students of Pre-school Education very often resolve their interpersonal conflicts 

with collaboration strategies, contrary to a competitional strategy. In most cases, they respect 

collective decisions and agreements. Furthermore, they try to fulfil those agreements 

constantly and strive for equality between team members, for example rendering each other 

possible to implement ideas or reaching collective agreements. The research has also shown 

that the surveyed students, among which the strategy of collaboration is most common, also 

have more developed teamwork skills. The strategy of collaboration is the only one, where the 

statistical connection between the teamwork skills has been proven important. My findings 

also include that the students, led mostly by internal motives in choosing their course of study, 

have more developed teamwork skills, whereas the external motives stand in no statistical 

connection with teamwork skills. The external motives of students is statistically more 

connected with the avoidance and collaboration strategy; students of Pre-school Education, 

which were mostly led by external motives in choosing their course of study, more often use 

the avoidance strategy in resolving conflicts as opposed to the strategy of collaboration. 

 

 

Key words: teamwork, teamwork in a kindergarten or pre-school, teamwork skills, 

interpersonal conflicts, strategies of resolving conflicts, students of Pre-school Education 
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-1- 
 

UVOD 

Timsko delo je posebna oblika dela in predstavlja najpogostejšo obliko dela vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic. Tim nastane z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev, ki jih 

vsak posameznik zase ne bi mogel dosegati (Polak, 2007). Namen tima v vrtcu je 

zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja kurikuluma za vrtce, kar člani tima dosegajo na 

podlagi oblikovanja skupnih ciljev ter medsebojnega sodelovanja. Pri tem je pomembno, da 

se člani tima zavedajo pozitivne soodvisnosti in pomembnosti lastne vloge v timu. Učinkovito 

timsko delo prinaša številne prednosti otrokom, strokovnim delavcem in vzgojno-

izobraževalni ustanovi ter nudi mnoge možnosti za kakovostno delo v šoli ali vrtcu. Timskega 

dela se je potrebno naučiti. Zgolj dobro poznavanje timskega dela pa ni dovolj, namreč šele 

številne neposredne izkušnje s timskim delom so tiste, ki oblikujejo kompetentnega člana tima 

(Polak, 2015). Stališča do timskega dela se oblikujejo v skladu s posameznikovimi občutki in 

izkušnjami (Polak, 2012b), zato se mi zdi pomembno, da posamezniki že med študijem 

pridobivajo čim več izkušenj s timskim delom. V timsko delo se morajo uvajati postopno, 

sistematično, strokovno argumentirano, spremljano in sproti vrednoteno, saj bodo člani tima 

le tako ponotranjili proces timskega dela (Polak, 1998). Če izhajam iz lastne študijske 

izkušnje, je bilo med študijem v programu predšolske vzgoje dokaj veliko študijskega dela v 

manjših skupinah in timskega dela študentov v okviru kliničnih vaj in seminarskih vaj pri 

različnih predmetih. V prvem letniku smo načela in značilnosti timskega dela obravnavali v 

okviru predmeta pedagoška psihologija. Lahko rečem, da sem med študijem pridobila 

določena znanja o timskem delu, ki so vplivala na mojo osebno in strokovno rast ter so 

vsekakor dobra popotnica za naprej. 

Za uspešno timsko delo so potrebne določene spretnosti, kajti širok spekter teh pripomore k 

večji uspešnosti in učinkovitosti timskega dela (Polak, 2007). Pomembno je, da jih člani tima 

pri sebi prepoznavajo, prakticirajo in razvijajo. Eden pomembnejših dejavnikov razvijanja 

spretnosti timskega dela je izobraževanje in usposabljanje za timsko delo, poleg tega pa je 

nujno potrebno tudi izkušenjsko in reflektivno učenje v praksi (Polak, 2012a). 

Konflikti so sestavni del medosebnih odnosov, zato se z njimi srečamo tudi pri timskem delu. 

V medosebni interakciji prihaja do konfliktov zaradi različnih vzrokov. Konflikte pogosto 

doživljamo kot nekaj neprijetnega, zato se jim poskušamo izogniti in jih preprečevati. 

Premalokrat jih izkoristimo kot priložnost za naš osebni razvoj ali razvoj medosebnih 

odnosov ter tima. Pomembno je, da se z njimi soočimo ter se jih naučimo reševati. Kako člani 

tima rešujejo konflikte, je odvisno od tega, katere strategije reševanja je posameznik razvil 

skozi vzgojo in učenje. Pomembno je, da se zavedamo lastnih strategij reševanja konfliktov, 

se seznanimo še z drugimi in se naučimo izbrati tisto, ki privede do konstruktivne rešitve 

(Lamovec, 1993).  

V teoretičnem delu se bom osredotočila na timsko delo v vrtcu ter raziskala, katere spretnosti 

timskega dela se v literaturi pojavljajo kot ključne za uspešno opravljanje timskega dela in na 

kakšen način jih lahko posameznik oblikuje oz. razvija. Poleg tega bom ugotavljala, kateri so 
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najpogostejši vzroki nastanka problemov in konfliktov v timu, kako se lotiti reševanja 

problemov in konfliktov ter katera so načela, ki nas vodijo do rešitve. 

V empiričnem delu želim raziskati, katere strategije reševanja konfliktov in spretnosti 

timskega dela najpogosteje uporabljajo študenti predšolske vzgoje ter kako se te med seboj 

povezujejo. Prav tako želim ugotoviti, kako se strategije in spretnosti povezujejo z motivi 

študentov za izbiro študija. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV TIMSKEGA DELA  

Vsako skupinsko delo še ni pravo timsko delo. Za timsko delo je značilno, da imajo člani v 

njem vzpostavljene posebne socialne stike ter da njihove vezi vplivajo na rešitev naloge, v 

čemer pa se timsko delo tudi razlikuje od zgolj le skupinskega dela. Timsko delo ni najbolj 

primeren način za reševanje prav vsake naloge – primeren način dela izberemo glede na 

naravo naloge, njeno težavnost, čas, ki ga imamo na voljo idr. Pri zapletenem problemu, ko 

rešitev, pot reševanja in število rešitev niso znani ter ko menimo, da le naše znanje ne bo 

zadoščalo, je bolj učinkovito se dela lotiti timsko (Lipičnik, 1996). Trije osnovni cilji 

oblikovanja tima morajo slediti naslednjim trem načelom: (1) da tim zagotavlja večjo 

učinkovitost pedagoškega dela, (2) da pozitivno vpliva na osebnostni in strokovni razvoj 

članov tima ter (3) da je prisoten občutek pripadnosti timu in skupnim ciljem (Polak, 1999). 

Praper (2001, str. 28) timsko delo opredeljuje kot »skupinsko delo samostojnih članov, pri 

katerem ima vsakdo specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene 

skupnemu cilju v okviru določene delovne naloge. Nihče ni nikomur podrejen ali nadrejen, 

vsakogar in vse skupaj pa obvezuje delovna naloga.« 

A. Polak (2012a) navaja, da je za tim značilno, da člani delujejo enotno in celostno ter imajo 

skupen cilj, ki ga lahko dosežejo le s prispevkom vsakega člana. Timsko delo mora temeljiti 

na fleksibilnosti, skupnih ciljih in timskih pravilih. Bečaj (2001) govori o pomembnosti 

skupnih ciljev, saj ti povezujejo posameznike z enakimi in različnimi interesi, cilji in 

osebnostnimi lastnostmi, tako da pride do medsebojnega sodelovanja. Tudi Lipičnik (1991) je 

mnenja, da je usklajenost ciljev prvi pogoj za uspešno delovanje skupin kljub temu, da 

določitev teh ni enostavna, saj so v njej člani z različnimi potrebami, željami in cilji. Člani 

tima morajo občutiti medsebojno odvisnost in pozitiven odnos do ciljev tima (Polak, 1998). 

Prav tako je pomembno, da se člani tima ves čas zavedajo ključnih ciljev, zaradi katerih tim 

obstaja (Zrinski, 2004).  

V timu potekajo določeni psihosocialni procesi, ki vplivajo na doseganje ciljev in dinamiko v 

timu, kot so zaznavanje samega sebe in drugih članov tima, komunikacija, usklajenost članov, 

zaznavanje problemov ter dinamika dela in doživljanja v timu (Polak, 1994; Jovan, 1987). 

Pogoj za uspešno timsko delo so pozitivni odnosi in dobra klima med člani. Pomembno je 

medsebojno sprejemanje brez predsodkov, sprejemanje dela vsakega člana in nagrajevanje 

članov na način, ki zadovoljuje čustvene potrebe, zlasti potrebo po varnosti in samozavesti. 

Del socialne interakcije, na kateri temelji timsko delo, je tudi komunikacija. Je zelo 

pomemben dejavnik, ki določa odnose z drugimi ljudmi (Jovan, 1987). Ustrezna 

komunikacija v timu je osnovni pogoj uspešnega timskega dela. Potekati mora nedvoumno in 

skladno z vsemi deli sporočila, ki prihajajo iz različnih delov našega telesa, saj v nasprotnem 

primeru lahko pripelje do konfliktov (Polak, 1994). Rot (1983, v Polak, 1994) deli verbalno 

komunikacijo v timu na tri vsebinske stopnje: (1) komunikacijo v zvezi z opravljanjem 

tekočih nalog in zadolžitev, (2) komunikacijo v zvezi s splošnimi vprašanji dela in 
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organizacije dela ter (3) komunikacijo kot izraz socialno-emocionalnih potreb članov tima. 

Pomembno je, da člani tima ustvarijo primerno delovno vzdušje, si med seboj zaupajo ter 

skupaj analizirajo delo. A. Polak (1998, str. 156) priporoča, da člani tima: 

- analizirajo bojazni, subjektivne teorije in predsodke o timskem delu, 

- analizirajo dobre in slabe izkušnje s timskim delom, saj so ti lahko iztočnica za lastno 

refleksijo in spodbuda k timskemu delu, 

- analizirajo pričakovanja do drugih članov tima, 

- ozavestijo in/ali predvidevajo konfliktna področja timskega dela, 

- vpeljejo timske refleksije z načrtovanjem in poskusi reševanja konfliktov.  

 

Vse našteto pripomore k osebnostni in strokovni rasti vsakega člana tima ter posredno k 

razvoju tima. 

2 TIMSKO DELO V VRTCU 

Pedagoško delo v vrtcu temelji na timskem delu. A. Polak (2012a, str. 17) je na osnovi 

spoznanj različnih avtorjev timsko delo v vrtcu opredelila »kot tisto dogajanje v skupini otrok, 

ko se dva strokovna delavca (ali več) z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati 

usmerjata na iste otroke v okviru posameznega oddelka vrtca, pedagoške dejavnosti znotraj ali 

zunaj igralnice (npr. na igrišču, v naravi, telovadnici idr.).« Skupni cilji se nanašajo na 

kakovostnejše zgodnje učenje in razvoj predšolskih otrok (Polak, 2012a). 

Kdo vse lahko opravlja vzgojno dejavnost v vrtcu, določa 40. člen Zakona o vrtcih (2005). 

Timsko delo v vrtcu lahko izvajajo različne skupine vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in 

tudi drugih strokovnih delavcev v vrtcu, npr. psiholog, socialni pedagog, logoped, socialni 

delavec. V vrtcu je najpogostejši tim v oddelku vrtca tim vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice, lahko pa timsko delata tudi dve vzgojiteljici. Značilno je, da pri delu prepletata 

svoji vlogi, se dopolnjujeta, delujeta usklajeno, timsko načrtujeta, izvajata in evalvirata 

vzgojno-pedagoško delo ter pri tem vplivata druga na drugo (Polak, 2007). Strokovni delavci 

se lahko povezujejo tudi v širše time, npr. več oddelkov, enot, aktivov ali projektnih timov 

(Polak, 2012a).  

Tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ne zajema le odnosov med njima samima, ampak 

tudi odnose med njima in otroki v oddelku vrtca. Timsko delo v vrtcu mora biti naravnano na 

doseganje ciljev, ki se nanašajo na otroke. Strokovni delavki oblikujeta skupne cilje, ki so 

vezani na posameznega otroka oz. skupino otrok. Cilje lažje dosegata z zavedanjem pozitivne 

soodvisnosti, kar pomeni, da druga brez druge zastavljenih ciljev ne moreta doseči. Pozitivno 

soodvisnost krepita tako, da si delita naloge in delo, zaupanje in odgovornost. Nasploh so v 

timu zelo pomembni odnosi med člani tima, ki morajo temeljiti na zaupanju, spoštovanju, 

skupnem prizadevanju ter medsebojni pomoči. Občutek pripadnosti zagotovo pripomore k 

posameznikovi večji ustvarjalnosti in sproščenosti, kar izboljšuje kakovost pedagoškega dela 

(Polak, 2007). Odnosi med člani tima vplivajo tudi na njihove odnose do vzgojno-

izobraževalnega dela in otrok (Brajša, 1993).  
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Člani tima imajo v timu določene formalne in/ali neformalne vloge (Polak, 1999). Vloge se 

oblikujejo glede na psihosocialne značilnosti članov tima, lahko se prepletajo in izmenjujejo 

znotraj posameznika in med posamezniki v timu (Polak, 1994). Thacker (1990, v Polak, 1994) 

meni, da se vloge članov tima oblikujejo na ravni nalog, ki se navezujejo na vsebino, ki si jo 

tim zastavi in/ali pa na ravni podpornih dejavnosti, ki vzdržujejo dobre odnose v timu. 

Posamezni član lahko prevzame več vlog, najbolje pa je, da se te razporejajo glede na 

posameznikova močna in šibka področja pedagoškega dela (Polak, 1999). Izmenjava in 

dopolnjevanje vlog je pokazatelj skladnosti tima in čustvene sprejetosti posameznih članov 

(Polak, 1994). Včasih je timsko delo vzgojiteljice in njene pomočnice temeljilo na hierarhiji 

vlog. Njune naloge in odgovornosti so se razlikovale glede na formalno izobrazbo. Iz mojih 

izkušenj si dandanes vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice dokaj enakomerno delita naloge 

in odgovornosti ter skupaj načrtujeta, izvajata in vrednotita delo.  

Pri oblikovanju in razvoju pedagoškega tima je zelo pomembna podpora vodstva šole ali vrtca 

(Polak, 1998). Vodstvo vzgojno-izobraževalne institucije ima močan vpliv in je pomemben 

dejavnik spodbujanja in razvijanja timskega dela. Njegova naloga je, da zagotavlja optimalne 

pogoje, spoštuje time, prepoznava in nagrajuje učinkovitost timov, se vključuje v reševanje 

problemov, omogoča prostor in termine za timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacijo (Polak, 

2012b). Delovanje tima je odvisno od klime v vrtcu in odnosov med sodelavci. Vzajemna 

podpora sodelavcev je ključna za razvijanje dobrega vzdušja (Polak, 1998). 

2.1 Zakonska podlaga timskega dela v vrtcih 

Timsko delo je pomembna oblika dela v vrtcu. Pravno ga utemeljuje 41. člen Zakona o vrtcih 

(2005), ki opredeljuje delovne obveznosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja: 

- delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in 

izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela 

v vrtcu; 

- delovna obveznost vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja obsega 

sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v 

oddelku, samostojno izvajanje nekaterih dejavnosti predšolske vzgoje ter sodelovanje 

pri ostalih dejavnostih in opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. 

Vsebinsko pa je timsko delo podprto v Kurikulumu za vrtce (1999) z Načelom timskega 

načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja (2.13): 

- strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca, 

- vrtcev z drugimi vrtci, 

- vrtcev z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami. 

Zakonska podlaga timskemu delu je nujna, vendar kljub temu ne zadostuje za uvajanje in 

razvijanje timskega dela v vrtcih. Za timsko delo je strokovne delavce potrebno usposobiti in 

jim nuditi primerno podporo (Polak, 2007). 
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2.2 Timsko delo kot kompetenca sodobnega vzgojitelja 

Vzgojitelj v vrtcu naj bi imel vrsto kompetenc, ki mu pomagajo, da svoje delo opravlja 

učinkovito (Polak, 2012b). Od sodobnega vzgojitelja se pričakuje, da je timski delavec, da bo 

sodeloval s sodelavci pri vseh treh etapah vzgojno-izobraževalnega dela, da bo z njimi 

razpravljal o različnih teorijah in modelih pedagoške prakse ter bil prizadeven pri doseganju 

skupnih ciljev (Polak, 2004). Zmožnost in poznavanje timskega dela je zagotovo ena 

najpomembnejših kompetenc, ki jo mora obvladati, zato se mora zanj že čim bolj zgodaj 

izobraževati in usposabljati (Polak, 2012b). Pomembno je zavedanje, da se timsko delo 

začenja pri nas kot posamezniku. Znanja in spretnosti o timskem delu si je potrebno ves čas 

pridobivati in razvijati na različnih seminarjih in usposabljanjih, poleg tega pa nikakor ne 

smemo pozabiti na usposabljanje ob neposrednem aktivnem timskem delu (Polak, 2004). 

»Nova spoznanja o timskem delu posamezniku omogočajo boljše razumevanje samega sebe 

in drugih, spodbujajo intelektualno radovednost, kritično mišljenje in osmišljanje stvarnosti.« 

(Polak, 2007, str. 129)  

A. Polak (2004) predstavlja pomembna področja usposabljanja za timsko delo glede na 

Delorsov (1996, v Polak, 2004) model štirih stebrov učenja: pri usposabljanju za timsko delo 

je pomembno (1) nadgrajevanje strokovnega znanja o timskem delu, (2) pridobivanje izkušenj 

z izvajanjem timskega dela, (3) razvijanje sodelovanja z drugimi ter (4) poglabljanje 

poznavanja in razvijanje samega sebe. Slednje se nanaša na spoznavanje samega sebe, 

zavedanje svojih motivov za timsko delo, bojazni, pričakovanj ter svojih lastnih močnih in 

šibkih področij pedagoškega dela. Vse to pripomore k osebnostnemu in strokovnemu razvoju 

člana tima ter mu omogoča, da aktivno prispeva k doseganju skupnih ciljev (Polak, 2004). Za 

učinkovito in strokovno korektno timsko delo je potrebno, da so neposredne izkušnje podprte 

s teoretičnimi in znanstvenimi spoznanji, saj slednje spodbujajo kritično mišljenje in iskanje 

možnosti vključitve novo pridobljenih spoznanj v lastno prakso (Polak, 2012b). Čeprav je 

avtorica mnenja, da »strokovna spoznanja o timskem delu sicer lahko prispevajo k večji 

pripravljenosti in usposobljenosti za izvajanje timskega dela, na njegovo kakovost vplivajo 

predvsem procesi, ki jih timsko delo izzove pri članih tima.« (Polak, 2012b, str. 66). 

Usposabljanje za uspešno timsko delo mora udeležencem zagotavljati doživljanje in 

reflektiranje procesov timskega dela in razvijanje osnovnih spretnosti timskega dela. Začetne 

neposredne izkušnje s timskim delom mora nujno spremljati refleksija na osebni ravni, na 

ravni tima ter na plenarni ravni. Tako bodo udeleženci po vsej verjetnosti strokovna spoznanja 

prenašali v pedagoško prakso, jih tam preverjali in nadgrajevali (Polak, 2012b). V procesu 

učenja timskega dela sta nujni načelo postopnosti in načelo zagotavljanja varnega vzdušja 

(Polak, 2015). 

Ob timskem delu poteka več vrst učenja, ki prispevajo k osebnemu in profesionalnemu 

razvoju članov tima. A k napredku tima v smeri večje učinkovitosti po mnenju A. Polak 

(2015) zares prispevata šele metakognitivno in refleksivno učenje članov tima. 

Metakognitivno učenje je zahtevna oblika učenja, pri katerem uporabljamo metakognicijo. S 

to sposobnostjo predvidevamo svojo uspešnost pri nalogah, spremljamo svojo stopnjo 

poznavanja snovi in spoznavamo svoje miselne procese (Berrs, 2007, v Polak, 2015). Za 
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refleksivno učenje oz. refleksijo pa nam je lahko v pomoč čebulni model ravni refleksije po 

Korthagenu (2009, v Polak, 2015). Omenjeni model vsebuje šest ravni refleksije, skozi katere 

se profesionalna refleksija od ravni do ravni postopoma poglablja. Na prvi ravni posameznik 

razmišlja o okolju, ki ga obdaja; na drugi kritično reflektira lastno vedenje in ravnanje v 

določeni timski situaciji; za tretjo raven je značilno analiziranje lastnih kompetenc; na četrti 

ravni čebulnega modela se posameznik sprašuje o svojih pojmovanjih, stališčih in predsodkih 

na področju timskega delu; na peti ravni pedagoški delavci razmišljajo o svoji profesionalni in 

osebni identiteti znotraj tima; na zadnji, šesti ravni reflektiranja pa posameznik ne razmišlja le 

o položaju znotraj timskega dela, temveč o svojem osebnem poslanstvu. 

Že bodoči vzgojitelji bi se morali dobro zavedati, kako pomembna bo njihova vloga, ter da bo 

njihovo timsko delo s sodelavci otrokom predstavljalo neposreden zgled sodelovanja, 

komunikacije, podpore, zaupanja, socialnih stikov in strategij reševanja konfliktov (Polak, 

1994). Eden izmed ciljev programa Predšolska vzgoja je usposabljanje študentov za 

sodelovanje s sodelavci, starši otrok in drugimi strokovnjaki. Dejstvo je, da bi morali biti 

bodoči diplomanti predšolske vzgoje kar najbolje usposobljeni za timsko delo. Ta kompetenca 

se je poleg nekaterih drugih zdela najpomembnejša tudi anketirancem v raziskavi T. Devjak, 

M. Batistič Zorec in Vogrinca (2006). Prav tako Hughes in Jones (2011) menita, da je to ena 

najbolj cenjenih in pomembnih kompetenc. Potrebno je namreč, da se bodoči vzgojitelji 

pravočasno strokovno pripravijo na to vlogo, ter da so za usposabljanje v tej smeri ustrezno 

motivirani (Polak, 1998). Pri motivaciji za timsko delo pa je zelo pomembno, da zna 

posameznik pri sebi prepoznati znake osebnega in strokovnega napredka, saj se s tem njegova 

motivacija povečuje (Polak, 2015).  

Teze za prenovo študijskih programov (2004, v Devjak idr., 2006) narekujejo pomembnost 

temeljne in fleksibilne usposobljenosti diplomantov, ki jih bo pripravila k uspešnemu pričetku 

dela in jim omogočala učinkovito pridobivanje dodatnih kompetenc. Pod kompetenco štejemo 

tisto, kar naj bi diplomant obvladal v teoriji in je sposoben uresničiti tudi praksi (Razdevšek-

Pučko, 2004, v Devjak idr., 2006). Kompetence v delovnih okoljih določajo, kakšen mora biti 

posameznik, da bo dobro opravljal svoje delo (Zore, 2014). Kot eno temeljnih kompetenc 

naštevajo kompetenco vzpostavljanja in vzdrževanja medsebojnega odnosa ter sodelovanja 

oz. timskega dela s sodelavci, starši in drugimi strokovnjaki oz. skupinami. Poleg te so za 

strokovno delo v vzgoji in izobraževanju pomembne tudi druge: poznavanje vsebine in 

metodike področja, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij in splošnega ter didaktičnega 

znanja, nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo 

zrelostjo, negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, 

spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja, kompetenca interdisciplinarnega 

povezovanja vsebin ... Študijski program Predšolska vzgoja mora študentom omogočati 

usposabljanje za potrebne in želene kompetence, kajti današnji čas od posameznika zahteva, 

da je za delo, ki ga opravlja, čim bolje usposobljen in pripravljen za kakovostno izvajanje 

(Devjak idr., 2006). Od kompetenc vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je odvisen učinek 

vrtca na otrokov razvoj in učenje (Zore, 2014) in ena od pomembnejših je tudi  timsko delo. V 

nadaljevanju timsko delo v vrtcu natančneje predstavljam.  
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2.3 Etape timskega dela v vrtcu 

Timsko delo poleg sodelovanja članov tima zahteva tudi njihovo skupno delovanje v vseh 

etapah vzgojno-izobraževalnega dela. Suvereno izvajanje vseh treh etap je eden 

pomembnejših ciljev na področju timskega dela (Polak, 2015). Timsko delo vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice lahko poteka v eni ali več etapah, torej kot timsko načrtovanje, 

timsko izvajanje in timska evalvacija (Polak, 2012b). K večji učinkovitosti timskega dela 

pripomore sproščeno vzdušje, odprtost in ustvarjalnost članov tima (Buckley, 2000, v Polak, 

2012a). 

2.3.1 Timsko načrtovanje 

Timsko načrtovanje je osnova za učinkovito izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela ter 

ključni del timskega dela, saj je od njega odvisno, kako bo potekalo timsko izvajanje 

aktivnosti in timska evalvacija. Načrtovanje lahko poteka na ravni ožjega tima vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice v oddelku vrtca ali v obliki širših timov na ravni enote vrtca ali 

celotnega vrtca. Navadno poteka v obliki srečanja članov tima z namenom, da oblikujejo 

pripravo na izvedbo dejavnosti in zagotavljanje učno-vzgojnih situacij. Pomembno je, da je 

tim fleksibilen, da v njem vlada sproščena in varna klima, da se člani tima spoštujejo in 

spodbujajo ter da je njihova komunikacija odprta. Vse to zmanjšuje verjetnost neuspeha in 

napak pri pedagoškem delu. Za timsko načrtovanje si je potrebno vzeti dovolj časa, ki pa ga je 

smiselno že vnaprej načrtovati v delovnem urniku (Polak, 2012a).  

Buckley (2000, v Polak, 2012b) navaja, da naj bi timsko načrtovanje zajemalo predvsem 

opredelitev najpomembnejših timsko postavljenih kognitivnih, socialno-čustvenih in 

vedenjskih ciljev ter pričakovanih učinkov, ki jih želimo doseči pri otrocih z izvedbo 

dejavnosti. Poleg tega naj timska priprava zajema analizo različnih dejavnikov, od katerih je 

odvisna naša izbira metodičnega/didaktičnega pristopa ter analizo osebnostnih dejavnikov, 

npr. močna področja članov tima, interesi, želje, spretnosti, izkušnje … V načrtovanje 

timskega dela naj bo vključeno tudi načrtovanje evalvacije timskega dela, nadgrajevanje 

procesov v timu ter načini posredovanja povratnih informacij o timskem delu. Pri načrtovanju 

je pomembno, da člani tima upoštevajo pretekle izkušnje in na osnovi že predhodno 

opravljenega timskega dela oblikujejo in izbirajo najustreznejše strategije dela z otroki (Polak, 

2012a). 

»Timsko načrtovanje je torej integracija strokovnega znanja in izkušenj z različnih 

predmetnih področij z upoštevanjem socialnih in osebnostnih dejavnikov, posebnosti vzgojne 

skupine in posameznih otrok, prostorskih in materialnih pogojev ter strokovnosti članov 

tima.« (Polak, 2012a, str. 44). 

2.3.2 Timsko izvajanje 

Timsko izvajanje je osrednja etapa timskega dela, ki temelji na timsko izdelani pripravi. 

Mnogi strokovni delavci jo vidijo kot najzahtevnejšo etapo. Smiselno je, da se člani tima 

dogovorijo o delitvi dela, ki naj se določi glede na močna področja, lastnosti, sposobnosti, 

spretnosti, znanja in kompetence posameznih članov tima. Ker je delo v vrtcu zelo pestro in 
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pogosto nepredvidljivo, je delo težko popolnoma enakovredno deliti ter pogosto tudi težko 

zelo natančno vnaprej načrtovati. Občutki neenakovredne delitve dela lahko negativno 

vplivajo na kakovost timskega dela (Polak, 2012a). 

2.3.3 Timska evalvacija 

Sprotna timska evalvacija je nujen sestavni del vsakega tima. Dobro je, da so srečanja vnaprej 

jasno terminsko in časovno opredeljena. Redna timska evalvacija zmanjšuje možnost, da bi v 

timu prihajalo do večjih problemov oz. zvišuje možnost za njihovo učinkovitejše reševanje.  

Smiselno je, da se člani tima na timsko evalvacijo predhodno pripravijo, zato je priporočljivo, 

da s pomočjo individualne pisne refleksije analizirajo delovanje tima (Polak, 2012a). 

Refleksija je ključni proces, na katerem temelji evalvacija timskega dela (Aranda, Aranda in 

Conlon, 1998; Buckley 2000, v Polak, 2012b). Sklepi timske evalvacije morajo biti vedno 

sprejeti soglasno in jih je priporočljivo tudi zapisati. Ugotovitve namreč lahko spodbujajo 

soodvisnost članov, predstavljajo usmeritve za delo v prihodnje ter zvišujejo motivacijo 

(Polak, 2012a). 

V vrtcu poteka timska evalvacija na dveh ravneh, in sicer kot evalvacija pedagoškega dela in 

evalvacija dogajanja in odnosov v timu. Strokovni delavci torej poleg napredka otrok 

evalvirajo tudi dogajanje v timu: v kakšni smeri bi se tim lahko še razvijal ter kaj bi 

spremenili in izboljšali, da bi bil tim bolj učinkovit. Evalvacija lahko poteka tudi z vidika 

stroškov materialov, sredstev, ki so bili potrebni za izpeljavo pedagoške aktivnosti, časa, 

prostora, kadrovske organiziranosti idr. (Polak, 2012a). »Timska evalvacija pedagoškega dela 

najpogosteje obsega pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev, /…/, analizo 

metodičnih/didaktičnih pristopov, ki smo jih izvajali, analizo različnih načinov motiviranja 

skupine ali posameznih otrok, analizo skupinske interakcije ob timskem delu, predvidevanje 

dodatnega individualiziranega dela s posameznim otrokom idr.« (Polak, 2012a, str. 47,48) 

Evalvacija dogajanja in odnosov v timu poteka v timu samem, smiselno pa je, da v timski 

evalvaciji pedagoškega dela sodelujejo tudi drugi udeleženci v vzgojno izobraževalnem 

procesu, npr. otroci, starši in delavci, ki so bili vključeni v pedagoško delo. Povratna 

informacija otrok o dejavnostih je zelo pomembna, saj so ti neposredni udeleženci timskega 

izvajanja dejavnosti. Obstajajo različne metode in tehnike evalviranja, npr.: razgovor, 

diskusija, razni zapisi (npr. anonimni, dnevniški in refleksivni zapisi) ter anketni vprašalniki 

(Polak, 2012a).   

2.4 Spretnosti timskega dela    

Spretnosti timskega dela je potrebno najprej oblikovati, nato pa razvijati. Pri tem imajo 

pomembno vlogo učitelji že v času šolanja, predvsem kadar organizirajo  delo v skupinah, 

ustvarjajo naloge, ki izzovejo timsko delo ter podajajo smiselne povratne informacije o 

timskem delu učencev (Hughes in Jones, 2011). Učinkovitost timskega dela namreč temelji na 

razvitih spretnostih timskega dela (Polak, 2012b). Posameznik mora biti motiviran, da te 

spretnosti uporablja in jih nenehno razvija, kajti spretnosti same po sebi niso dovolj; 

posameznik jih bo z večjo verjetnostjo uporabljal, če bo v njih izurjen (Lamovec, 1993).  
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Za učinkovit tim je potrebno, da znajo člani tima ustvarjati zadovoljujoče medosebne odnose, 

ki temeljijo na enakopravnosti, soodvisnosti in sodelovanju, kar pa zahteva precej spretnosti. 

T. Lamovec (1993) meni, da so za to potrebne spretnosti na štirih področjih: 

- medosebno poznavanje in zaupanje, kjer je pomembno samorazkrivanje, 

samozavedanje in sprejemanje samega sebe. Zgraditi je potrebno medsebojno 

zaupanje, saj je to prvi pogoj uspešnega skupnega sodelovanja;   

- komuniciranje, ki zajema spretnosti izražanja sprejemanja drugih, nedvoumno 

posredovanje misli in čustev ter pazljivo poslušanje in s tem dobro razumevanje 

drugih;  

- medsebojno sprejemanje in potrjevanje, ki se nanaša na obojestransko 

sprejemanje, potrjevanje in nudenje pomoči; 

- konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom, ki vsebuje strategije 

reševanja medosebnih konfliktov, katere pomagajo pri zbliževanju, ohranjanju in 

razvijanju odnosa udeležencev.  

Različni avtorji opredeljujejo različno število spretnosti timskega dela ter jih razvrščajo v 

različne sklope. Tako npr. Aranda  idr. (1998, v Polak, 2007) razvrščajo spretnosti timskega 

dela v naslednje sklope:  

- spretnosti sporazumevanja (učinkovite miselne strategije, odprta diskusija in 

enakovredno vključevanje članov tima), 

- spretnosti aktivnega sodelovanja (iniciativnost, energičnost, organiziranost, skrb za 

odnose, dovzetnost za spremembe, dovzetnost za novo učenje), 

- spretnosti, povezane z dogajanjem v timu (spretnosti reševanja problemov, medosebne 

spretnosti ter spretnosti v zvezi z nalogami tima). 

Krueger (1990, v Polak, 1999) pa je oblikoval štiri osnovne sklope spretnosti, potrebnih za 

uspešno timsko delo:   

- konstruktivna kritičnost (kritično in smiselno izražanje nestrinjanja, učenje iz napak, 

odprtost za kritiko …), 

- podpora (spremljanje in spodbujanje dela drugih članov, pomoč pri izražanju in 

uresničevanju idej …), 

- sklepanje kompromisov (prilagajanje, upoštevanje dogovorov, skupno sprejemanje 

odločitev …), 

- lastna aktivnost v timu (izražanje osebnega mnenja, opažanj, predlogov, aktivno 

spremljanje dogajanja v timu, prebiranje strokovne literature o timskem delu …). 

Ob preučevanju značilnosti učinkovitih timov je Krueger (1990, v Polak, 2007) oblikoval tudi 

konkreten seznam pomembnih spretnosti timskega dela: 

- na sestankih tima in pri vsakodnevnih interakcijah s kolegi je potrebno sprejemati in 

izražati konstruktivno kritiko; 

- poslušati mnenja, informacije in ideje drugih članov tima, izražati zanimanje in 

podporo; 

- sprejemati kompromise glede skupne odločitve; 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-11- 
 

- predstaviti in zagovarjati lastno stališče; 

- razkriti svoje občutke v zvezi s problemi v timu; 

- prevzemati odgovornost in tveganje za nove načine delovanja tima; 

- dosledno upoštevati in izpolnjevati timske odločitve; 

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

- biti zanesljiv glede timskih dogovorov srečanj; 

- ozaveščati in analizirati probleme timskega dela; 

- konstruktivno izražati negativna čustva na timskih sestankih in v individualnih 

interakcijah z drugimi člani tima; 

- dajati 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 dela v timu; 

- spremljati strokovno in znanstveno literaturo s področja timskega dela. 

Vse zgoraj naštete spretnosti se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Kažejo se kot 

značilnosti učinkovitih timov. Lipičnik (1991, 1996) pravi, naj bi učinkovit tim prepoznali po 

jasnih nalogah in ciljih, s katerimi soglašajo vsi udeleženci, prav tako je zanj značilno tudi, da 

se člani tima o sporih odkrito pogovorijo in iščejo rešitve, komunicirajo odprto, prisluhnejo 

idejam drug drugega, se ne bojijo izraziti svojega mišljenja, sprejemajo razlike, konflikte 

jemljejo kot pobudo za nadaljnje razpravljanje in posvetovanje, se usklajujejo v sklepih, 

razpravljajo sproščeno in brez strahu, podajajo konstruktivne kritike ter nenehno spremljajo 

svoje delo.  

2.5 Oblikovanje in razvijanje spretnosti timskega dela  

Obvladanje spretnosti sodelovalnega načina dela je osnova timskega dela ter pomembno 

vpliva na poklicno uspešnost (Polak, 1994), zato je pedagoškim delavcem že v njihovem 

profesionalnem razvoju, tekom študija, potrebno zagotoviti čim več možnosti, da se 

preizkusijo v timskem delu in ob tem razvijejo svoje spretnosti timskega dela (Polak, 2012b). 

Izkušnje in spretnosti za timsko delo lahko pridobivajo v situacijah sodelovalnega dela, z 

oblikovanjem skupnih ciljev, do katerih pridejo s sodelovanjem, pozitivno soodvisnostjo in 

medsebojno interakcijo (Polak, 1994). Za razvoj oz. izboljšanje spretnosti timskega dela T. A. 

Fredrick (2008) priporoča, da učitelji namesto enega daljšega timskega projekta 

učencem/študentom ponudijo čim več krajših, s katerimi bodo oblikovali in razvijali svoje 

spretnosti. Učenci tako lahko na koncu vsakega projekta analizirajo interakcije v timu ter 

ocenijo, kaj v timu je delovalo in kaj ni. To pa jim omogoča boljšo zavest o lastnih spretnostih 

in strategijah, ki jih uporabljajo. Z mešanjem skupin člani vidijo, kako strategije, ki jih imajo, 

vplivajo na dinamiko tima. Za razvoj spretnosti je pomembno tudi, da ima tim svojega 

mentorja, ki članom pomaga interpretirati njihove izkušnje, jih opazuje med delom ter na 

koncu poda smiselno povratno informacijo o njihovem delovanju. O pomembnosti povratne 

informacije se prav tako strinjata Hughes in Jones (2011) ter opozarjata, da je bolj kot končen 

izdelek pomemben sam proces dela v timu. Končen rezultat namreč ni vedno merilo 

kakovosti tima, rezultat je lahko dober zaradi enega člana; ali ker je tim deloval v posebej 

spodbudnem okolju, ki je praktično zagotovilo uspeh; ali pa je tim uspešen zaradi nasprotnega 
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tima, ki ni deloval uspešno. Pomembno je razlikovati med splošno učinkovitostjo tima kot 

celote na eni strani ter učinkovitostjo timskega dela vsakega posameznika, ki prispeva h 

končnemu izdelku na drugi. K učinkovitosti tima prispeva vedenje vseh članov tima (Hughes 

in Jones, 2011).  

A. Polak (2015) navaja, da je strateško znanje o timskem delu še posebej pomembno na 

področju komunikacije in reševanja problemov v timu, saj lahko uporaba različnih 

komunikacijskih spretnosti, strategij reševanja problemov in konfliktov, strategij 

obvladovanja neugodnih osebnostnih lastnosti drugih članov tima pomembno prispeva k 

razvoju tima. Dodaja, da je oblikovanje in razvijanje teh kompetenc ena temeljnih nalog 

izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev.  

Hoi (2018) je v svoji raziskavi o komunikacijskih spretnostih tajskih študentov predšolske 

vzgoje ugotovil povprečno izraženost komunikacijskih spretnosti, prevladovala pa je spretnost 

poslušanja in razumevanja, kar kaže na prevladujočo pasivnost v njihovi komunikaciji. Na 

podlagi rezultatov je za izboljšanje komunikacijskih spretnosti predlagal nekaj strategij: 

navezovanje stikov in vzpostavljanje medosebnih odnosov, uporabo ustreznega besedišča v 

vsakodnevni komunikaciji, opazovanje komunikacije pri drugih in pridobivanje čim več 

lastnih izkušenj, prakticiranje komunikacijskih spretnosti v praksi z otroki. Isti avtor poudarja  

tudi, da bi moral študij ponuditi študentom čim več izkušenj za aktivno komuniciranje v 

različnih delih študijskega procesa ter omogočati čim več stika z otroki – za povezavo teorije 

in prakse in izboljšanje kakovosti študija.  

Spretnosti timskega dela se ni mogoče naučiti le z branjem ustrezne literature, temveč je 

nujno potrebno izkustveno učenje (Lamovec, 1993; Polak, 2007). Če se želimo naučiti 

določene spretnosti, se je potrebno z njo sprva seznaniti in jo nato utrjevati oz. izvajati v 

praksi. Za razvijanje profesionalnih spretnosti je nujno potrebna postopnost in ustrezna 

povezava med začetnim usposabljanjem, vstopanjem v poklic in nadaljnjimi fazami 

poklicnega delovanja (Bela knjiga, 2011). 

Prepoznavanje, prakticiranje ter razvijanje spretnosti timskega dela je pomembno pri vsakem 

članu tima. Nekatere spretnosti so hitro prepoznavne, druge pa je treba še ozavestiti in razviti. 

To lahko storimo sistematično in postopno (Polak, 1999). Poleg seminarjev in delavnic o 

timskem delu sta pomembna tudi samokritičnost ter samo-refleksija (Polak, 2007); pomen 

slednje izpostavlja tudi T. A. Fredrick (2008). Posameznik lažje razvija tiste spretnosti, za 

katere ve, da so mu pomembne ter da mu bodo koristile (Lamovec, 1993). Najprimerneje je, 

če lahko člani tima svoje že razvite spretnosti še naprej razvijajo v interakciji z drugimi 

(Polak, 2007). 

2.6 Prednosti timskega dela v vrtcu  

Učinkovito timsko delo vzgojitelja ter pomočnika vzgojitelja zagotavlja boljše možnosti za 

vzgojno delo ter posledično tudi dosego boljših rezultatov (Polak, 2012b). Raziskave v 

slovenskem prostoru so pokazale številne prednosti timskega dela v primerjavi z 

individualnim, npr. timsko delo omogoča bolj kakovostno delo v praksi ter pomembno vpliva 
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na strokovni in osebni razvoj pedagoških delavcev. To velja predvsem takrat, kadar je tim že 

prešel skozi začetno obdobje oblikovanja in so člani uspešno razrešili uvodne napetosti v timu 

(Polak, 1998).  

V nadaljevanju bom predstavila najizrazitejše prednosti timskega dela v vrtcu.   

Prednosti, ki jih lahko timsko delo prinaša vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, so 

medsebojno dopolnjevanje glede znanja, spretnosti, sposobnosti in temperamenta, delitev 

vlog in nalog, občutek močnejše poklicne in strokovne pripadnosti, razvijejo se občutki 

zaupanja, izmenjava pogledov in predlogov, učenje drug od drugega, medsebojna spodbuda in 

podpora pri razvijanju raznih spretnosti in pristopov ter večja ustvarjalnost  (Polak, 1998). Z 

učinkovitim timskim delom lahko zadovoljimo nekatere osnovne človekove potrebe, kot na 

primer potrebo po varnosti, sprejetosti in potrditvi. Varnost v timu zagotavljajo osnovna 

pravila, ki se jih člani držijo ter se lahko nanje zanesejo in jim zaupajo. O sprejetosti 

govorimo, ko med posamezniki poteka dobra komunikacija ter lahko brez zadrege v timu 

izražajo svoje težave. Vse to pa kaže tudi na pozitivno socialno klimo in močno izraženo  

kolegialnost. Potrebo po potrditvi pa člani tima zadovoljijo, ko imajo v timu občutek 

samozavesti, sposobnosti in pomembnosti (Bečaj, 2001). Timski pristop predstavlja 

pomemben vir učenja na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega dela. Dogajanje v timu in 

odnosi med člani nudijo nova spoznanja na osebnostnem, motivacijskem, čustvenem in 

socialnem področju učenja ter hkrati pomembno vplivajo na poklicno identiteto pedagoških 

delavcev (Polak, 2015). 

V Beli knjigi (2011) je navedeno, da na kakovost organizacije dela in življenja v vrtcu vpliva 

tudi razmerje med številom odraslih in otrok v oddelku ter čas skupne prisotnosti vzgojitelja 

in pomočnika vzgojitelja v oddelku. Otrokom prinaša timsko delo vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja v oddelku številne prednosti, saj so deležni različnih stilov in pristopov, delo je 

lahko bolj individualizirano in diferencirano, zaradi več različnih idej in načinov so vključeni 

v bolj kakovosten in dinamičen vzgojno-izobraževalni program, hkrati lahko poteka več 

različnih dejavnosti in oblik dela, možna je hitrejša pomoč otrokom in lažje zagotavljanje 

varnosti v oddelku, obstaja večja možnost bolj natančnega in sistematičnega opazovanja otrok 

ter boljša možnost za hitrejše napredovanje otrok. Vzgojiteljica in  pomočnica vzgojiteljice 

predstavljata otrokom zgled, zato se ob njunem timskem delu in sodelovanju otroci 

neposredno učijo soodvisnosti ter medsebojne povezanosti (Polak, 1998).  

Vse omenjene prednosti se prav tako povezujejo s prednostmi, ki jih timsko delo prinaša vrtcu 

kot instituciji. Številni avtorji (v Polak, 2007) ugotavljajo, da ob timskem delu vzgojitelji 

bolje razvijajo svoje zavedanje o pomembnosti pedagoškega dela, da timsko delo lajša 

organizacijske težave v smislu nadomeščanja manjkajočega v timu ter da je vzgojno-

izobraževalno delo kakovostnejše z delitvijo vlog in nalog članov glede na njihova močna in 

šibka področja. Timsko delo je lahko koristno tudi pri povezovanju vrtca  z lokalnim okoljem, 

npr. sodelovanje z različnimi vrtci, zunanjimi strokovnjaki, starši otrok in predstavniki 

lokalne skupnosti. 
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Poznavanje in zavedanje prednosti timskega dela je pomembno, saj prispeva k večji 

motivaciji za timsko delo, seveda pa so potrebne tudi izkušnje, v katerih posameznik sam 

prepozna prednosti (Polak, 2012b).  

3 PROBLEMI IN KONFLIKTI PRI TIMSKEM DELU 

Problem je situacija, ki jo človek doživlja kot stanje, »ki mu povzroča neprijeten občutek in 

ga sili (motivira) to stanje spremeniti ali se mu izogniti (cilj).« (Lipičnik 1996, str. 35) 

Problemi lahko prerastejo v konflikte. Konfliktom se v medosebnih odnosih ne moremo 

izogniti, zato se z njimi srečamo tudi pri timskem delu. T. Lamovec (1993, str. 61) medosebne 

konflikte definira kot »situacije, v katerih dejanje ene osebe onemogoča, otežuje ali ovira 

dejanje druge osebe.« Medosebni konflikti so torej problemi, ki se nanašajo na odnose med 

ljudmi (Polak, 2007). 

Pedagoški delavci se pri timskem delu soočajo z različnimi ovirami, problemi in konflikti. 

Problemi so pogosto vezani na vsebino, cilje in procese timskega dela. Ti se pojavljajo 

predvsem na začetku njihovega delovanja, v obdobju vzpostavljanja in ponotranjenja pravil. 

Najpogostejše ovire, na katere naletijo člani pri timskem delu, so organizacijske ovire, 

nejasno opredeljene vloge v timu, ovire v zvezi s statusom, komunikacijske ovire ter 

medosebne in osebne ovire. K premagovanju nekaterih od teh ovir lahko s svojim odnosom in 

podporo timskemu delu pripomore tudi vodstvo vrtca. Najbolj pomembno pa je vsekakor 

medsebojno dogovarjanje članov tima ter sprotno in postopno reševanje ovir, problemov in 

konfliktov s katerimi se srečujejo (Polak, 2007). Ljudje se pogosto izogibajo reševanju 

problemov, češ da je problem nerešljiv, da nimajo dovolj potrpežljivosti ali časa za reševanje. 

Lipičnik (1991) opozarja na neustreznost takšnega mišljenja; meni, da je potrebno k problemu 

pristopiti z vidika, da je rešljiv ter oblikovati strategijo za njegovo reševanje. Problemom je 

potrebno nameniti veliko pozornosti ter jih reševati z osebno odprtostjo in spoštovanjem do 

timskih sodelavcev. Ob primernem in uspešnem reševanju problemov in konfliktov tim preide 

na višjo raven delovanja, torej spodbujajo spremembe in razvoj vzgojnega procesa (Polak, 

2007).  

Bolj kot sama vsebina konflikta je pomembno, kako člani tima zaznavajo konkreten konflikt 

ter kakšen je njihov odnos do njega (Polak, 2007). Konfliktom se velikokrat poskušamo 

izogibati, saj ju pogosto spremljata jeza in strah (Wilmot in Hocker, 1998). Lulofs (1994, v 

Wilmot in Hocker, 1998, str. 113) navaja, da izogibanje konfliktu pogosto vodi v nov konflikt 

ali poglobitev konflikta. Kadar se mu želimo izogniti, se začne ponavljati tipičen vzorec:  

1. Konflikt pojmujemo kot nekaj slabega. 

2. Postanemo nervozni glede konflikta, ki ga doživljamo. 

3. Konfliktu se izogibamo čim dlje, kolikor je mogoče. 

4. Ko konflikta ne moremo več nadzorovati oz. se mu izogibati, se z njim soočimo. 

5. Konflikta ne rešimo ustrezno oz. konstruktivno. 

Dejstvo je, da konflikt lahko pomeni in prinese nekaj pozitivnega ali negativnega, odvisno od 

tega, kako z njim ravnamo ter kaj iz njega naredimo (Brajša, 1993). Maddux (1992, v 
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Lipičnik, 1996) navaja, da je za timsko delo pomembno, da člani tima konflikte dojemajo kot 

naravne pojave v medosebnih odnosih, ki spodbujajo ustvarjalnost, ter da si prizadevajo za 

njihovo hitro in konstruktivno razreševanje. Način reševanja konfliktov je odvisen od vzdušja 

v timu ter strategij reševanja, ki jih imajo posamezniki (Polak, 2007), nanj pa vplivajo tudi 

lastnosti posameznih članov (Lipičnik, 1991). M. Zrinski (2004) je v raziskavi na vzorcu 

učiteljic in vzgojiteljic v 1. razredu osnovne šole ugotovila, da k uspešnemu reševanju 

konfliktov v timu najbolj prispevata sodelovalna naravnanost in prilagodljivost, pa tudi 

odgovornost, komunikativnost, odprtost za ideje, spoštljivost do drugih in zanesljivost. 

Negativno pa na reševanje konfliktov vplivajo sebičnost, neprilagodljivost in neodkritost. 

Za obvladovanje in reševanje konfliktov je potrebno razumeti, kako konflikt nastane, ter 

prepoznati tiste lastnosti konfliktov, zaradi katerih so lahko ti koristni (Lipičnik, 1991). 

Chivers (1995, v Polak 2007) navaja naslednje:  

- nestrinjanje posameznih članov s pravili timskega dela lahko sproži proces 

oblikovanja pravil v za vse člane tima sprejemljivejšo obliko; 

- konfliktna situacija je za tim priložnost za izražanje njegovih močnih področij; 

- razhajajoča se mnenja v timu pritegnejo k sodelovanju tudi bolj pasivne člane tima; 

- izražanje in argumentiranje nasprotujočih si mnenj v timu poveže enako misleče člane 

tima med seboj; 

- odkrito soočanje z različnimi mnenji prispeva k večji odkritosti in jasnosti v timu; 

- konflikt je lahko pobuda za zasnovo novega ustvarjalnega in inovativnega projekta. 

Odnosi med člani tima ne morejo biti stabilni, v kolikor je zaznati, da v določenem timu ne 

prihaja do konfliktov (Jovan, 1987). Odsotnost konfliktov v timu je torej bolj verjetno lahko 

pokazatelj odtujenosti, nezainteresiranosti in apatije članov tima kot pa dobrih odnosov. 

Pomembno je, da se posamezniki zavedajo svojih lastnih strategij reševanja konfliktov, se 

seznanijo še z drugimi strategijami in se naučijo izbrati tisto, ki privede do bolj konstruktivne 

rešitve. Primerne strategije reševanja konfliktov pomagajo pri zbliževanju udeležencev ter pri 

razvijanju odnosov v timu. Z ustrezno rešenim konfliktom odnos postane trdnejši, poveča se 

naklonjenost in medsebojno zaupanje, hkrati pa se izboljša tudi sposobnost za nadaljnje 

reševanje medosebnih konfliktov (Lamovec, 1993). 

T. Lamovec (1993) izpostavlja pozitivne učinke konstruktivno rešenih konfliktov: 

- pripomorejo k spoznavanju problemov v odnosu, ki jih je potrebno rešiti;  

- spodbujajo spremembe;  

- povečujejo motivacijo za soočenje s problemi;  

- spodbujajo nove interese, predstavljajo izziv in vnašajo dinamiko;  

- pripomorejo k ustreznejši odločitvi tako, da člane spodbudijo, da svojo odločitev bolj 

skrbno premislijo in poiščejo nove kombinacije;  

- znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih;  

- so priložnost, da v njih bolje spoznamo samega sebe ter utrdijo prepričanje, da je 

odnos dovolj trden, da se zoperstavi problemom ter tako poglobijo in obogatijo odnos.  
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Uspešno rešeni konflikti so torej lahko zelo koristni tako za posameznika kot tudi za 

medosebni odnos. 

3.1 Izvori konfliktov 

Konflikti se v timu pojavljajo zaradi različnih vzrokov. Esser (1975, v Brajša, 1993) 

najpogostejše vzroke za konflikte vidi v napačnih prepričanjih posameznikov, napačnem 

vrednotenju, ki je posledica osebne frustriranosti ali različnih kriterijev presojanja, konfliktnih 

odnosih z drugimi ter posameznikovih konfliktnih in agresivnih vedenjskih vzorcih. Lay 

(1981, v Brajša, 1993) pa loči vzroke osebne narave (napačna interpretacija resničnosti, 

nepoznavanje samega sebe, pomanjkanje humorja, neobvladovanje lastnih čustvenih reakcij, 

kot so strah, napetost, tesnoba, predsodki, nestrpnost do drugačnega mišljenja, vedenja in 

stališč) ter komunikacijske vzroke konfliktov (nesoglasja oz. različno razumevanje pomena 

nekaterih dejstev, neprimerne čustvene reakcije, neusklajenost verbalne in neverbalne 

komunikacije ter brezosebni stil komuniciranja). Meni, da bi konflikte lahko obravnavali kot 

komunikacijske probleme, saj so ti pogosto posledica nejasnosti v komunikaciji, npr. nejasna 

komunikacijska raven, prikriti boj za pozicijo in moč, komunikacija ob napačnem času, 

različni interesi, različni čustveni pomeni določenim dogodkom ali nesposobnost 

enoznačnega izražanja čustev.  

A. Polak (1999) navaja kot najpogostejši vzrok za konflikte oz. komunikacijske težave 

timskega dela naravo odnosov, ki jo določa šele razumevanje komunikacije, in ne namen ali 

vsebina sporočenega. T. Lamovec (1993), meni, da je za medosebni odnos bistvenega 

pomena, kako znamo poslušati drugega ter kako se nanj odzivamo. Sogovorniku moramo dati 

občutek, da se zanj zanimamo, da nam je pomemben ter se nanj odzivati sproščeno in z 

razumevanjem. Brajša (1993) kot glavni pogoj za uspešno komunikacijo, ki je osnovni pogoj 

za uspešno timsko delo, izpostavlja občutek svobode, neogroženosti, sprejemanja in 

iskrenosti. 

Vzroki konfliktov so lahko tudi nezadovoljene potrebe članov tima, želja po prevladi 

posameznika nad člani v timu, soočanje z nasprotnimi stališči (Jovan, 1987), prešibki občutki 

pripadnosti timu, neprimerna sestava tima ter neugodni prostorski, kadrovski in časovni 

pogoji za timsko delo. Vse to lahko člane privede do odpora do timskega dela (Polak, 2007). 

Tudi razlike posameznikov v ciljih in načinih njihovega uresničevanja ali pa razlike med 

potrebami in pričakovanji posameznikov v odnosu do drugih oseb so velikokrat razlog za 

konflikte (Lamovec, 1993). Nikakor ne smemo dovoliti, da bi v ljudeh vzbujali  napačna oz. 

previsoka pričakovanja in jim obljubljali stvari, za katere vemo, da jih ne moremo uresničiti, 

saj v tem primeru prihaja do razočaranj in nezadovoljstva, ta pa lahko vodijo v konflikt 

(Lipičnik, 1996). 

Konflikte je potrebno razrešiti, sicer je velika verjetnost, da se bodo pokazali na 

psihosomatskem področju članov tima, njihovi motivaciji za timsko delo, komunikaciji in 

vzdušju v timu. Edina pot k njihovemu uspešnemu reševanju je odkrit pogovor, zrelo soočanje 

in tolerantnost (Polak, 1998). Konfliktom se laže ognemo, če določimo skupne norme oz. 
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pravila, ki se nanašajo na skupne cilje in pričakovanja ter določajo vedenje v timu (Polak, 

2012a).  

3.2 Strategije reševanja medosebnih konfliktov 

Že v otroštvu se naučimo strategij za reševanje konfliktov, ki jih kasneje uporabljamo več ali 

manj avtomatično. Te lahko ozavestimo, se naučimo še drugih in jih uporabljamo zavestno, 

glede na cilj, ki ga želimo doseči – za doseganje osebnega cilja, zaradi katerega smo se znašli 

v konfliktu, ali za ohranitev dobrih medosebnih odnosov (Lamovec, 1993). Osnovne strategije 

reševanja problemov in konfliktov je mogoče in zaželeno timsko oblikovati in jih sprejeti v 

okviru procesa postavljanja pravil tima, s čimer si člani zagotavljajo varnejše vzdušje, večjo 

predvidljivost in manjšo napetost v timu (Polak, 2012a).  

T. Lamovec (1993) našteva in opisuje pet strategij reševanja konfliktov: 

1. Umik: osebe, pri katerih prevladuje strategija umika, se izogibajo konfliktom, spornim 

temam in ljudem v konfliktu. V razrešitev konflikta ne zaupajo. Zaradi občutka 

nemoči se psihično in fizično izmikajo soočenju. Odpovedo se svojim osebnim ciljem 

ter odnosu. 

2. Prevlada: osebe, za katere je značilna omenjena strategija, imajo močno željo po 

prevladi in vsiljevanju lastne oblike rešitve konflikta. Za udeležence se ne zanimajo. 

Zmaga, po kateri hrepenijo, jim daje občutek ponosa in uspeha. Konflikte rešujejo z 

napadom na nasprotnika in dokazovanjem premoči s preplahom ali zasipom z 

argumenti. Bolj kot odnos z drugimi so jim pomembni osebni cilji, katere želijo doseči 

za vsako ceno. 

3. Zglajevanje: za osebe s prevladujočo strategijo zglajevanja je značilna želja po 

priljubljenosti pri drugih. Zaradi strahu do prizadetja drugega in kvarjenja odnosa 

želijo čimprej doseči skladnost ter zgladiti konflikte. Osebnim ciljem se odrekajo v 

prepričanju, da s tem rešujejo odnos, namreč verjamejo, da konflikti odnosu škodijo. 

Temeljnega pomena za njih je odnos, osebni cilji se jim zdijo manj pomembni.  

4. Kompromis: tisti, pri katerih prevladuje ta strategija, iščejo kompromise zaradi srednje 

zainteresiranosti za lastne cilje in odnos. Pripravljeni so se delno odpovedati lastnim 

ciljem ter hkrati v to skušajo prepričati tudi druge. Iščejo neko srednjo pot in rešitev, s 

katero bi obe strani nekaj pridobili, kljub temu da ta ni ravno idealna za nobeno stran. 

5. Konfrontacija: za osebe, ki pri reševanju konfliktov posegajo po strategiji 

konfrontacije, je značilno visoko vrednotenje tako odnosa kot tudi ciljev. Konflikte 

dojemajo kot možnost za izboljšanje odnosa. Prepričani so, da je konflikte potrebno in 

možno rešiti, zato iščejo rešitve, ki bi omogočale uresničitev lastnih in tujih ciljev. 

Sprejemljiva se jim zdi le tista rešitev, ki razreši čustvene napetosti in zadovolji obe 

strani. 

Wilmot in Hocker (1998) navajata podobne strategije reševanja konfliktov, in sicer 

izogibanje, tekmovanje, kompromis, prilagajanje ter sodelovanje. Izogibanje temelji na 

zanikanju konfliktov in izogibanju soočenja z njimi. Za tekmovanje je značilno agresivno in 

nesodelovalno vedenje, pomembna je le lastna zmaga. Pri kompromisu vsak član nekaj 

pridobi in nekaj izgubi. Ko se posameznik odreče svojim željam, da ugaja drugemu, govorimo 
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o strategiji prilagajanja. Največjo vpletenost oseb pa zahteva strategija sodelovanja (T. 

Lamovec (1993) jo poimenuje konfrontacija). Člani se pri sodelovanju ne kritizirajo in 

izpodbijajo, temveč skrbijo za lastne cilje in cilje drugih ter si prizadevajo za izboljšanje 

odnosa.   

Tudi Lipičnik (1996) omenja podobne strategije reševanja konfliktov glede na odnos 

udeležencev v konfliktu. Poudarja, da je pri reševanju konflikta pomembno, da ne vsiljujemo 

svojih mnenj, temveč mnenja med seboj usklajujemo, kar pa dosežemo tako, da iz dveh 

različnih mnenj oblikujemo novo, ki zajema osnovne poteze prejšnjih dveh. Kot najslabšo 

strategijo opisuje izogibanje konfliktom, pri katerem se kaže nizka zaskrbljenost zase in za 

druge udeležence. Posledica nereševanja in izogibanja konfliktom se lahko pokaže v strahu 

pred novimi konflikti, občutku prizadetosti, nezaupanju, potrebi po maščevanju, čustveni 

oddaljenosti med vpetimi v konflikt, naraščanju napetosti itd. (Brajša, 1993). Vse to lahko 

negativno vpliva na dogajanje in doživljanje v timu, hkrati pa je ogrožena tudi uspešnost 

timskega dela (Polak, 2012a). Jovan (1987) poleg izogibanja konfliktom za neustrezne 

strategije reševanja konfliktov označuje tudi zanikanje konfliktov, nepremišljen izstop iz tima, 

nadvlado in pritisk, prepričevanje in siljenje, sklicevanje na avtoriteto ustanove ali vodstva ter 

navidezni kompromis. Kot najustreznejšo strategijo reševanja konfliktov pri timskem delu pa 

izpostavi priznanje konflikta in pripravljenost za njegovo analizo in reševanje.  

Gordon (1970, v Brajša, 1993) je oblikoval tri metode reševanja konfliktov:  

1. »Jaz dobivam, ti pa izgubljaš« 

Rešitev konflikta je enostranska, zato pri partnerju vzbuja občutke jeze. Te rešitve ne 

sprejema in nasprotuje njeni realizaciji. Značilen je neenakovreden odnos 

udeležencev. 

2. »Ti dobivaš, jaz pa izgubljam« 

Prav tako je rešitev enostranska. Ugodna je za drugo osebo, zato je naše vedenje 

permisivno in ne želimo sodelovati pri uresničevanju. Vodenje dopuščamo drugemu. 

3. »Vsi dobivamo« 

Je metoda, ki vsem udeležencem omogoča zadovoljstvo, saj se člani ne delijo na 

poražence in zmagovalce kakor pri prvi in drugi metodi. Vsi sodelujejo pri 

uresničevanju rešitve. 

Prvi dve metodi, ki jih poimenuje tudi »zmaga–poraz«, pri udeležencih izzoveta vedno večje 

sovraštvo in manjšo verjetnost kompromisa. Odločitve se sprejemajo pod prisilo, sodelovanje 

med člani v timu pa je onemogočeno.  

V nadaljevanju bom predstavila strategijo konfrontacije in pogajanja, ki od posameznikov 

zahteva precej spretnosti ter predstavlja zanesljivo pot za konstruktivno reševanje konfliktov. 

Poteka v sedmih zaporednih stopnjah, ki jih opisuje T. Lamovec (1993).  

 Prva je konfrontacija (soočenje) s problemom, ki vključuje razjasnjevanje in 

proučevanje spornih točk ter prav tako tudi narave, potreb in čustev vseh udeležencev. 

V njej moramo obvladati določene spretnosti, kot so izražanje svojih opažanj o 

vedenju drugega, izražanje čustvenih reakcij na opažena vedenja, izražanje želja po 
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razumevanju drugega, sprejemanje čustev drugega ter na koncu podajanje lastne 

interpretacije njegovega vedenja, potem, ko že točno razumemo njegova stališča in 

čustva. 

 Sledi skupna opredelitev konflikta, torej po tem, ko obe strani podata svoji 

interpretaciji problema in izmenjata povratni informaciji, poiščeta vidike konflikta, ki 

so skupni obema. Osredotočiti se moramo na bistvene elemente konflikta in jih čim 

bolj natančno opisati, na koncu pa narediti povzetek dejanj, ki ustvarjajo in ohranjajo 

konflikt.  

 Po skupni opredelitvi konflikta je pomembno, da vsako spremembo v stališčih in 

čustvih nemudoma sporočimo partnerju, torej izražanje sprememb v stališčih in 

čustvih. 

 Naslednje je izražanje pripravljenosti za sodelovanje, kajti vsak udeleženec mora 

jasno izraziti pripravljenost za sodelovanje pri reševanju konflikta, torej kaj je zmožen 

in pripravljen storiti v ta namen. 

 Za tem sledi prevzemanje perspektive drugega. Konflikt moramo biti zmožni videti iz 

zornih kotov vseh udeležencev, zato se moramo seznaniti kako na konflikt gledajo 

drugi. Tako pridemo do odgovorov, v čem se pogledi na konflikt razlikujejo, v čem so 

si enaki, katera dejanja se nam ne zdijo sprejemljiva ter katera naša dejanja se drugim 

udeležencem ne zdijo sprejemljiva.  

 Usklajevanje motivacije za pogajanje je naslednje, kar moramo storiti. Razlika v 

motiviranosti udeležencev je pogosta ovira pri reševanju konfliktov, saj dokler oba 

udeleženca nista zares motivirana za reševanje konflikta, se ga običajno ne da rešiti.  

 Zadnja stopnja pa je doseganje sporazuma. Sporazum vključuje dejanja, za katera so 

se udeleženci dogovorili, da jih bodo izvajali, ter dejanja, za katera so se dogovorili, 

da jih bodo opustili. Sprejemljiv mora biti vsem udeležencem, ti pa morajo zagotoviti, 

da se ga bodo držali. V sporazumu mora biti določeno skupno stališče v zvezi z 

rešitvijo problema; načini, na katere bodo sami v prihodnje ravnali drugače, ter načine, 

na katere bodo drugi v prihodnje ravnali drugače; način, kako bodo ponovno 

vzpostavili sodelovanje v primeru, da se kdo ne bo držal sporazuma ter kdaj se bodo 

ponovno pogovorili o problemu in ocenili, če je ta ustrezno rešen ali so potrebne 

kakšne spremembe. 

Konflikte je potrebno reševati v timu, prav tako je pomembno, da so pri reševanju prisotni vsi, 

ki so udeleženi v konfliktu, saj je v nasprotnem primeru pogled na konflikt preveč pristranski. 

O podrobnostih konflikta se ne sme govoriti zunaj tima, saj je sicer ogroženo zaupanje članov, 

kar uničuje povezanost tima. Strokovnjakom s področja timskega dela se zdi bolj kot samo 

odpravljanje konfliktov pomemben predvsem sam proces reševanja konfliktov, saj ta 

pripomore k razvoju tima in povezanosti med člani (Polak, 2007). Pri reševanju konfliktov je 

prav tako zelo pomembno, da so udeleženi v konfliktu iskreno motivirani za reševanje 

problema, kajti sama motivacija bistveno vpliva na rešitev konflikta (Brajša, 1993). 
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Chivers (1995, v Polak 2007) za reševanje konfliktov v timu priporoča naslednje korake:  

1. Razjasnitev značilnosti konflikta (kako se konflikt kaže, npr. v neprimernem vedenju, 

negativnih stališčih ali v drugih posledicah); 

2. Analiza vplivov konflikta na skupno delo in dogajanje v timu; 

3. Analiza prednosti, ki jih bo timu prinesla rešitev konflikta; 

4. Vključitev vseh v konflikt vpletenih ljudi; 

5. Zagotavljanje aktivnega pristopa h konfliktom; različnim argumentom in mnenjem o 

konfliktu aktivno prisluhnejo vsi člani tima; 

6. Izražanje razumevanja za različne vzroke konfliktov; 

7. Vključevanje tudi zunanjih ljudi v reševanje konflikta, če se tim s tem strinja (npr. 

članov drugih timov, šolskih svetovalnih delavcev, vodstvo šole, zunanjih 

strokovnjakov); 

8. Pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovanih sprememb, povezanih z odpravo 

konflikta; 

9. Opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku, timu in 

ustanovi kot celoti. 

Gordon (1970, v Brajša, 1993) navaja, da je za uspešno reševanje konfliktov potrebno aktivno 

poslušanje, iskrena sporočila, spoštovanje potreb drugih, zaupanje, sprejemanje novega, 

vztrajnost, odločnost, izogibanje ravnanju »zmaga–poraz«, uporaba jaz- sporočil ter 

sprejemanje konfrontacije. T. Lamovec (1993) pa je mnenja, da je konstruktivno reševanje 

konfliktov možno v primeru točnega zaznavanja konflikta, jasnega in točnega 

sporazumevanja (učinkovita in neprekinjena komunikacija), vzpostavitve zaupanja, ki je prvi 

pogoj za konstruktivno reševanje konfliktov, ter sodelovanja vseh udeleženih pri reševanju 

problemov. Prav tako Brajša (1993) izpostavlja, da je sodelovanje edini pravi način reševanja 

konflikta, saj z njim izmenjujemo informacije, iščemo združujoče rešitve ter razvijamo 

situacije, v katerih vsi dobivajo. 

T. Lamovec (1993) povzema, da je za uspešno reševanje medosebnih konfliktov potrebno 

obvladati naslednje: 

- zavedati se moramo lastnih strategij reševanja konfliktov, 

- konfliktne situacije moramo znati točno zaznavati, 

- svoja čustva in stališča moramo izražati jasno, 

- znati moramo prevzeti perspektivo drugega, 

- izurjeni moramo biti v uporabi različnih strategij (umik, prevlada, zglajevanje, 

kompromis in konfrontacija) in izvajanju vseh stopenj konfrontacije in pogajanja, 

- vedeti moramo, kdaj se podati v konfrontacijo in česa se pri njej izogniti, 

- znati se moramo držati doseženega sporazuma. 

Uspešno reševanje problemov in konfliktov je v veliki meri odvisno od posameznika, 

njegovih sposobnosti, spretnosti, strategij in motiviranosti. 
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4 MOTIVI ZA IZBIRO ŠTUDIJA IN POSREDNO POKLICA 

Motivi so dejavniki, ki vplivajo na odločitev o poklicni izbiri. Na odločitev običajno poleg 

posameznikovega poznavanja poklica, za katerega se zanima, vplivajo informacije staršev, 

učiteljev, svetovalnih delavcev, kariernih svetovalcev, strokovnjakov, vrstnikov, znancev in 

drugih. Odločitev za študij pa je odvisna tudi od posameznikove osebnosti oz. njegovih 

osebnostnih lastnosti (Polak in Devjak, 2014). Psihološke ali notranje teorije se osredotočajo 

na posameznika, ki naj bi bil glede na svoj značaj glavni dejavnik pri odločitvi za izbiro 

poklica. Nepsihološke ali zunanje teorije pa poklicno odločitev pripisujejo posameznikovemu 

okolju, kar pomeni, da nanjo vplivajo zunanji dejavniki in ne posameznikove sposobnosti, 

zmožnosti, motivi, interesi, vrednote, karakter in druge osebnostne lastnosti. Odločitev za 

poklic naj bi bila rezultat okoliščin, v katerih se znajde posameznik med odločitvijo, lahko pa 

nanjo vpliva ekonomski dejavnik (npr. višina zaslužka pri opravljanju poklica) ali pa 

posameznikova družbena pripadnost in njegov socialni status v družbi (t.i. sociološki 

dejavniki) (Devjak, Devjak in Polak, 2014). N. Trunk Širca in E. Krč (2010, v Devjak idr., 

2014) med zunanje dejavnike prištevata vpliv šole, družine, vrstnikov in medijev ter potrebe 

trga delovne sile, stanje v gospodarstvu in stanje v družbi. Kljub temu A. Polak in T. Devjak 

(2014) opozarjata, da je točno ločevanje dejavnikov na psihološke ali nepsihološke precej 

nenatančno, saj naj bi se vse psihološke dimenzije vedno oblikovale v odvisnosti od 

sociokulturnega konteksta, v katerem živimo. Kateri dejavniki (notranji ali zunanji) 

prevladajo pri izbiri poklica, je odvisno od vsakega posameznika posebej (Devjak idr., 2014). 

V. Žerovnik (1997) opozarja, da bi morala biti vsaka odločitev posameznika o izbiri študija in 

posredno poklica dobro premišljena ter nikakor slučajna ali podrejena volji drugih. 

Nepravilna odločitev je kasneje lahko vzrok hudih osebnih stisk, nezainteresiranosti za delo in 

manjše uspešnosti. Pri odločanju je nujno potrebno poglabljanje vase, spoznavanje samega 

sebe in iskanje ciljev, ki jih želimo uresničiti.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

5 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE 
Že v času študija morajo študenti razviti nekatere ključne kompetence, ki so potrebne za 

kompetentno opravljanje pedagoškega poklica in s katerimi oblikujejo svojo poklicno vlogo. 

Številni avtorji navajajo, da je posedovanje in nadgrajevanje kompetenc zelo pomembno, saj 

to vpliva na naš osebnostni in profesionalni razvoj (Polak in Zukić, 2016). Eden od ciljev 

programa Predšolska vzgoja je pripraviti študente na kakovostno delo z otroki ter sodelovanje 

s sodelavci, starši in drugimi strokovnjaki. Timsko delo je torej nujna kompetenca sodobnega 

vzgojitelja, ki jo je potrebno nenehno razvijati. Ker delo v vrtcu temelji na timskem pristopu, 

je pomembno, da študentje že v času študija pridobijo čim več izkušenj sodelovanja ter 

razvijejo določene spretnosti timskega dela. Razvite spretnosti pripomorejo k večji 

učinkovitosti timskega dela in bistveno vplivajo na kakovost pedagoškega dela z otroki. V 

času študija v procesu oblikovanja kompetenc ima pomembno vlogo praktično usposabljanje, 

pri katerem se študenti seznanjajo z različnimi vzgojnimi pristopi, načini sodelovanja in 

oblikami timskega dela. Za kakovostno doseganje želenih kompetenc pa sta nujno potrebna 

redna evalvacija ter reflektiranje lastnega dela in praktičnega usposabljanja (Polak in Zukić, 

2016). Tudi del Bele knjige (2011) nas opominja na to, kako pomembna je kakovostna 

izobrazba in kasnejše izpopolnjevanje strokovnih delavcev za ohranjanje kakovostnega 

sistema vzgoje in izobraževanja.  

Pri timskem delu člani tima naletijo na ovire, probleme in konflikte. Z njimi se je potrebno 

soočiti ter se jih naučiti konstruktivno reševati. Pri vsakem posamezniku obstaja ena ali več 

strategij reševanja konfliktov, ki jih izbira glede na cilj, ki ga želi doseči. Konflikte moramo 

dojemati kot del komunikacije, odnosa med ljudmi ter ne kot nekaj slabega, uničujočega za 

odnos. Če jih rešujemo na primeren način, lahko iz njih potegnemo marsikaj dobrega in imajo 

pozitiven učinek na razvoj tima. 

S sodelovanjem ter timskim delom s kolegi med študijem imam različne izkušnje. Na 

učinkovitost timskega dela in končni rezultat so nedvomno pomembno vplivale tudi naše 

spretnosti timskega dela ter načini soočanja z ovirami, problemi in konflikti. Ker se kot 

posamezniki razlikujemo v uporabi različnih strategij reševanja konfliktov ter razvitih 

spretnostih timskega dela, sem se odločila, da v empiričnem delu raziščem, katere od teh 

prevladujejo pri študentih predšolske vzgoje. Prav tako so me te zanimale tudi v povezavi z 

njihovimi motivi za izbiro študija.  

V empiričnem delu sem: 

- raziskala pogostost uporabe določenih strategij reševanja konfliktov pri študentih 

predšolske vzgoje; 

- raziskala, katere spretnosti timskega dela študenti predšolske vzgoje najpogosteje 

prakticirajo; 
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- raziskala, kako se strategije reševanja konfliktov povezujejo s spretnostmi timskega 

dela;  

- primerjala spretnosti timskega dela in strategije reševanja konfliktov z motivi za študij 

ter ugotavljala, kako se te med seboj statistično povezujejo. 

Empirični del raziskave je del širše mednarodne primerjalne raziskave, ki jo na vzorcu 

slovenskih študentov izvajata dr. A. Polak in dr. P. Gradišek v sodelovanju z raziskovalkami 

Pedagoške fakultete Univerze na Reki.  

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
RV1: Katere strategije reševanja konfliktov najpogosteje uporabljajo študenti predšolske 

vzgoje? 

RV2: Katere spretnosti timskega dela najpogosteje uporabljajo študenti predšolske vzgoje? 

RV3: Kakšna je statistična povezanost med strategijami reševanja konfliktov in spretnostmi 

timskega dela? 

RV4: Kako se spretnosti timskega dela povezujejo z motivi študentov za študij? 

RV5: Kako se strategije reševanja konfliktov povezujejo z motivi študentov za izbiro študija? 

7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Empirična raziskava je zasnovana na kvantitativnem raziskovanju. Uporabila sem kavzalno-

neeksperimentalno metodo raziskovanja.  

7.1 Raziskovalni vzorec 

Vzorec raziskave je bil namenski. Sestavlja ga 80 študentov visokošolskega študijskega 

programa prve stopnje Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki so v 

študijskih letih 2017/18 in 2018/19 obiskovali 1. letnik rednega ali izrednega študija. 

V nadaljevanju predstavljam strukturo vzorca glede na spol, starost, vrsto zaključene srednje 

šole in delovno dobo oz. praktične izkušnje anketirancev (slike 1–4): 

Spol anketirancev 

V raziskavo je vključenih 80 študentov predšolske vzgoje, od tega 3 moški (3,75 %) in 76 

žensk (95 %). En anketiranec (1,25 %) v anketnem vprašalniku ni opredelil svojega spola. 
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Slika 1: Predstavitev vzorca glede na spol anketirancev 

Starost anketirancev 

Starost anketirancev sem zaradi lažje obdelave podatkov oblikovala v pet kategorij. Najbolj 

zastopano starostno skupino predstavljajo študenti, stari  od 19 do 21 let (83,75 %). Sledijo 

študenti, stari od 22 do 24 let (8,75 %). Tretjo skupino predstavljajo študenti, starejši od 30 let 

(5 %), po en študent (1,25 %) pa je v starostnih skupinah od 25 do 27 let ter od 28 do 30 let. 

 
Slika 2: Predstavitev vzorca glede na starost anketirancev 

Vrsta zaključene srednje šole anketirancev 

Največ anketiranih študentov predšolske vzgoje je končalo srednjo strokovno šolo (83,75 %), 

sledijo anketiranci z zaključeno gimnazijo (10 %), strokovno šolo in gimnazijo pa ima 

dokončanih 5 % anketiranih. En anketiranec (1,25 %) ni podal svojega odgovora. 
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Slika 3: Predstavitev vzorca glede na vrsto zaključene srednje šole anketirancev 

Praktične izkušnje oz. delovna doba anketirancev 

Na vprašanje o delovni dobi oz. praktičnih izkušnjah so anketiranci odgovarjali tako, da so na 

za to označeno mesto vpisali število mesecev delovne dobe ali izkušenj v praksi. Zaradi 

preglednejše obdelave podatkov sem število mesecev delovne dobre/prakse oblikovala v šest 

kategorij. Prvo kategorijo predstavljata dva študenta brez izkušenj v praksi (2,5 %). Največji 

delež anketirancev ima od enega do pet mesecev delovnih izkušenj (58,75 %). Od šest do 

deset mesecev izkušenj v praksi ima 22,5 % anketirancev, sledijo tisti z od 11 do 20 mesecev 

izkušenj (6,25 %) in dva študenta z 21 do 30 mesecev izkušenj oz. delovne dobe (2,5 %). Le 

eden od sodelujočih v raziskavi (1,25 %) ima več kot 30 mesecev prakse oz. delovne dobe. 

Pet anketirancev (6,25 %) ni podalo odgovora. Ker večina anketiranih obiskuje redni študij 

predšolske vzgoje, so se ti odgovori pri večini nanašali na praktično usposabljanje, 

organizirano med šolanjem, ali na delo preko študentskega servisa, na delovno dobo pa le v 

primerih, ko so ti študenti po srednji šoli prekinili šolanje in nekaj časa delali kot vzgojitelji 

predšolskih otrok. 

 
Slika 4: Predstavitev vzorca glede na praktične izkušnje/delovno dobo anketirancev 
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Opis vzorca glede na motive za izbiro študija 

Za natančnejši opis vzorca me je zanimalo, kateri motivi za izbiro študija prevladujejo v 

vzorcu raziskave. Omenjeno spremenljivko sem proučila z namenom, da jo uporabim kot 

neodvisno spremenljivko pri raziskovanju odnosa med spretnostmi timskega dela ter 

strategijami reševanja konfliktov z motivi za izbiro študija (RV4 in RV5). Anketiranci so pri 

vsaki trditvi izbrali odgovor, ki ustreza njihovemu mnenju, pri čemer so izbirali med (a) ne 

drži, (b) delno drži, (c) večinoma drži in (d) popolnoma drži. Izračunala sem srednje vrednosti 

posameznih trditev ter jih razdelila na notranje in zunanje motive. Rezultati analize motivov 

za izbiro študija so prikazani na slikah 5 in 6, podrobneje pa še v tabeli 26 v prilogi. 

 
Slika 5: Povprečne ocene vplivanja različnih motivov na izbiro študija študentov predšolske 

vzgoje 

Študenti v vzorcu raziskave so se v največji meri odločili za študij predšolske vzgoje zaradi 

ustvarjalnosti, ki jim jo bo omogočal izbran poklic (M = 3,66). Pri tej trditvi so bili odgovori 

študentov vzorca tudi najbolj enotni (SD = 0,55). Na izbiro študija je prav tako v veliki meri 

vplivala močna želja po delu z otroki/mladino (M = 3,60) ter mnenje, da jim bodo tako vzgled 
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V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega razvoja.

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic.

Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv.

Vedno sem si želel postati to, za kar študiram.

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje izobraževanje.

Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje.

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji.

V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev.

Moji straši so želeli, da dosežem ta poklic.

Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status.

Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven.

Ta poklic je prisoten tudi v moji družini.

Da študiram za ta poklic, je čisto naključje.

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran program.
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(M = 3,55). Študenti tudi menijo, da jim bo izbran poklic omogočal strokovni razvoj in 

avtonomnost (M = 3,44). Najmanj je k izbiri študija prispevalo dejstvo, da se jim ni uspelo 

vpisati v prvotno izbran program (M = 1,29) ter da so se za ta študij odločili po naključju (M = 

1,37). Manj pomemben dejavnik za izbiro študija anketirancev v vzorcu je bila prisotnost 

poklica v družini (M = 1,71), čeprav so se pri tej trditvi odgovori anketirancev najbolj 

razlikovali (SD = 1,10). 

 
Slika 6: Ocene notranjih in zunanjih motivov za izbiro študija študentov predšolske vzgoje v 

izbranem vzorcu 

Zbrani rezultati kažejo, da so pri izbiri študija anketiranih študentov predšolske vzgoje 

prevladovali notranji motivi. To pomeni, da je v večji meri odločala želja po opravljanju 

pedagoškega poklica in delu z otroki, njihove potrebe, interesi, vrednote in drugi psihološki 

dejavniki. Študenti v raziskovalnem vzorcu se torej za študij niso odločali nepremišljeno, 

slučajno ali po volji drugih, kar pomeni, da anketirance izbrano področje veseli in zanima ter 

v njem vidijo svoje poslanstvo. Vse to pa pomembno vpliva na kakovost in uspešnost 

opravljanja poklica. Omenjena karakteristika vzorca se ujema z izsledki empirične raziskave 

(Devjak idr., 2014), ki tudi kažejo, da so se študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

za poklic v prvi vrsti odločali na podlagi notranjih motivov. 

7.2 Raziskovalni instrument 

Rezultate empiričnega dela sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sta ga v 

sodelovanju z Natašo Vlah, raziskovalko s Pedagoške fakultete Univerze na Reki, oblikovali 

dr. Alenka Polak in dr. Polona Gradišek s Pedagoške fakultete UL. 

Vprašalnik na začetku vključuje socio-demografski sklop vprašanj (starost, spol, meseci 

delovne dobe/prakse, letnik in program študija, vrsta zaključene srednje šole). Temu sledijo 

trije sklopi trditev (ocenjevalne lestvice), namenjenih proučevanju motivov za izbiro študija, 

medosebnih konfliktov in spretnosti timskega dela ter dve vprašanji, ki se nanašata na oceno 

3,32 

2,32 

1

2

3

4

5

Notranji motivi Zunanji motivi



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-28- 
 

dosedanjega timskega dela in motiviranost zanj. Sklop o motivih za izbiro študija obsega 22 

trditev, od tega se jih 11 nanaša na notranje motive ter 11 na zunanje motive. Anketiranci so 

pri vsaki trditvi izbirali med štirimi odgovori (ne drži, delno drži, večinoma drži, popolnoma 

drži). Avtorica tega dela vprašalnika je A. Polak. 

Naslednji sklop (ocenjevalna lestvica) obsega 32 trditev o medosebnih konfliktih, avtorja sta 

Wilmot in Hocher (1998). Posamezne trditve označujejo določene strategije reševanja 

konfliktov, ki so izogibanje (trditve 1–7), tekmovanje (trditve 8–16), kompromis (trditve 17–

20), prilagajanje (trditve 21–26) in sodelovanje (trditve 27–32). Anketiranci so na 5-

stopenjski lestvici (nikoli – redko – včasih – pogosto – vedno) ocenili, kako pogosto se 

odzivajo na naveden način. 

Spretnosti timskega dela sem preverjala z 20 trditvami (vprašalnik A. Polak, 2012). 

Anketiranci so s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice (od 1 – nikoli do 5 – vedno) 

ocenili, kako pogosto uporabljajo določene opise vedenja pri sodelovanju v timu. S faktorsko 

analizo sem preverjala, ali lahko trditve delimo na posamezne sklope spretnosti, predstavljene 

v teoretičnem delu. Rezultati so pokazali le en faktor, zato sem trditve v nadaljnjih analizah 

obravnavala celostno in jih poimenovala spretnosti timskega dela v vrtcu. Omenjenim 

trditvam sledita še dve vprašanji, pri prvem so anketiranci ocenili svoje dosedanje timsko 

delo, pri drugem pa svojo motiviranost za timsko delo.  

Zanesljivost vprašalnika sem preverila s Cronbachovim alfa koeficientom, ki za sklop o 

motivih za študij znaša α = 0,82, za sklop o strategijah reševanja medosebnih konfliktov α = 

0,79, za sklop o spretnostih timskega dela pa α = 0,93. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko 

trdimo, da je vprašalnik dovolj zanesljiv.  

7.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v študijskih letih 2017/18 in 2018/19. Zbrane anketne 

vprašalnike sem vnesla v računalniški program Microsoft Excel 2010 in jih nato prenesla v 

IBM SPSS verzije 22. Podatki vprašalnika so obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne 

statistike. Pri tem sem uporabila frekvenčno distribucijo (f, f %), osnovno deskriptivno 

statistiko, korelacijsko analizo (Pearsonov korelacijski koeficient za ugotavljanje statistične 

povezanosti spremenljivk), faktorsko analizo za ugotavljanje latentne strukture vprašalnika o 

spretnostih timskega dela ter Cronbachov Alfa koeficient za ugotavljanje zanesljivosti 

instrumenta. Podatki so prikazani v tabelah in slikah.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 Najpogosteje uporabljene strategije reševanja medosebnih konfliktov 

pri študentih predšolske vzgoje  

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja (RV1) me je zanimalo, katere strategije reševanja 

medosebnih konfliktov prevladujejo pri študentih predšolske vzgoje. Anketiranci so pogostost 

uporabe posamezne strategije ocenjevali z ocenami od ena do pet (nikoli–vedno). Odgovore 

predstavljam v tabeli 27 (v prilogi) ter slikah 7–12. 

 
Slika 7: Aritmetične sredine sklopov strategij reševanja medosebnih konfliktov anketiranih 

študentov predšolske vzgoje 

Iz slike 7 lahko razberemo, da je najpogosteje uporabljena strategija reševanja medosebnih 

konfliktov pri študentih predšolske vzgoje strategija sodelovanja (M = 3,78), sledi ji 

kompromis (M = 3,45), prilagajanje (M = 2,99), izogibanje (M = 2,75), na zadnjem mestu po 

pogostosti uporabe pa je strategija tekmovanja (M = 2,70). Povprečni oceni zadnjih dveh 

strategij sta si precej blizu, kar pomeni, da ju anketirani študenti podobno pogosto 

uporabljajo.  

V nadaljevanju rezultate predstavljam še natančneje. 
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Slika 8: Aritmetične sredine za strategijo izogibanja pri reševanju medosebnih konfliktov 

anketiranih študentov predšolske vzgoje 
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Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo.

Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam
svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.

Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z
izbrano osebo o svojih mislih in občutkih.

Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo.

Izogibam se srečanju z izbrano osebo.

Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano
osebo.

Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati
zase, da se ji ne bi zamerila.

IZOGIBANJE 
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Slika 9: Aritmetične sredine za strategijo tekmovanja pri reševanju medosebnih konfliktov 

anketiranih študentov predšolske vzgoje 

 

 
Slika 10: Aritmetične sredine za strategijo kompromisa pri reševanju medosebnih konfliktov 

anketiranih študentov predšolske vzgoje 
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Močno zagovarjam svoja stališča.

Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z
izbrano osebo.

Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče.

Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja
sprejeta.

S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana
oseba sprejela odločitev v mojo korist.

S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba
sprejela odločitev v mojo korist.

Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da
zmagam v tekmovalni situaciji.

Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran,
povzdignem glas.

S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne
sprejmejo mojega stališča.

TEKMOVANJE 
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Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti
kompromis.

Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt
premaknili z mrtve točke.

Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt
premaknili z mrtve točke.

Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela
"vzemi ali pusti".

KOMPROMIS 
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Slika 11: Aritmetične sredine za strategijo prilagajanja pri reševanju medosebnih konfliktov 

anketiranih študentov predšolske vzgoje 

 

 
Slika 12: Aritmetične sredine za strategijo sodelovanja pri reševanju medosebnih konfliktov 

anketiranih študentov predšolske vzgoje 

Iz slik 8–12 je razvidno, da poskušajo anketirani študenti v konfliktnih situacijah najpogosteje 

s pogovorom najti kompromis (M = 4,01). To pomeni, da so se večinoma pripravljeni delno 
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Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe.

Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane
osebe.

Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe.

Običajno se prilagajam željam izbrane osebe.

Popuščam željam izbrane osebe.

Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene
privilegije.

PRILAGAJANJE 
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Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve,
ki so za oba sprejemljive.

Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar
naju skrbi glede nekega problema, da bi rešila

problem na najboljši možen način.

Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije,
da lahko skupaj rešiva problem.

Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla
rešitve za probleme, ki zadovoljujejo najina

pričakovanja.

Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane
osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev.

Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema
odgovarja, poskušam raziskati problem.
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odpovedati svojemu cilju, da bi našli neko srednjo rešitev, s katero bi vsi udeleženci v 

konfliktu nekaj pridobili. Za anketirance je prav tako značilno, da sodelujejo z osebo v 

konfliktu, da bi sprejeli odločitve, ki so sprejemljive za oba (M = 3,93), ter se poskušajo 

pogovoriti o vsem, kar jih skrbi glede nekega problema, da bi rešili problem na najboljši 

možen način (M = 3,84). Pogosto si z udeleženci v konfliktu izmenjujejo resnične 

informacije, da lahko skupaj rešijo problem (M = 3,82) ter poskušajo sodelovati, da bi našli 

rešitve za probleme, ki zadovoljujejo pričakovanja vseh v konfliktu (M = 3,75). Izmed 

naštetih strategij se prva, najvišje ocenjena trditev, nanaša na strategijo kompromisa, ostale 

štiri pa na strategijo sodelovanja. Iz slik 8–12 je očitno tudi, da anketiranci ob konfliktnih 

situacijah najmanj pogosto reagirajo na način s prevladanjem svojih argumentov, dokler drugi 

ne sprejmejo njihovega stališča (M = 2,18), kar uvrščamo v strategijo tekmovanja. 

Tekmovanje je tudi sicer uvrščeno na zadnje mesto po pogostosti uporabe pri študentih 

predšolske vzgoje. 

Na podlagi rezultatov ugotavljam, da študenti predšolske vzgoje za reševanje konfliktov 

uporabljajo primerne strategije, saj te zagotavljajo konstruktivno reševanje konfliktov. 

Strategija sodelovanja, pri kateri udeleženci iščejo skupne rešitve, se tudi v literaturi pojavlja 

kot najprimernejša strategija za učinkovito reševanje konfliktov. Iršič (2005) jo označuje za 

precej zahtevno strategijo reševanja konfliktov, saj je zanjo potrebno precej časa in napora, 

vendar nas pogosto pripelje do kakovostnih rešitev. M. Zrinski (2004) poudarja, da je 

medsebojno sodelovanje pri reševanju konfliktov v timu nujno, saj z njim člani krepijo 

samozavest in občutek pripadnosti. To, da med anketiranci prevladuje strategija sodelovanja, 

kaže, da jim je poleg osebnih ciljev pomembno tudi ohranjanje dobrih medosebnih odnosov. 

Poleg tega pa je za tiste, ki uporabljajo omenjeno strategijo, značilno, da na konflikte gledajo 

kot na izzive in priložnosti (Brajša, 1993). 

Najmanjši standardni odklon, ki znaša SD = 0,80, je izračunan pri trditvi strategije 

kompromisa Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke. To 

nakazuje, da so bili študenti pri ocenjevanju te trditve najbolj enotni. Največji standardni 

odklon, SD = 1,13, pa se je pokazal pri trditvah Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano 

osebo ter Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni 

situaciji. Študenti so bili najmanj skladni pri trditvah izogibanja in tekmovanja, najbolj pa pri 

trditvah prilagajanja in sodelovanja. Menim, da je večje razhajanje pri omenjenih strategijah 

posledica različnih pojmovanj, ki jih imajo študenti o konfliktih. Konfliktov se namreč 

izogibajo zlasti tisti, ki konflikte pojmujejo kot nekaj škodljivega in negativnega.  

8.2 Najpogosteje uporabljene spretnosti timskega dela pri študentih 

predšolske vzgoje 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem (RV2) sem želela ugotoviti, katere spretnosti timskega 

dela najpogosteje uporabljajo študenti predšolske vzgoje. Ob vsaki trditvi so anketiranci 

ocenjevali, kako pogosto velja za njih opisano vedenje. Pogostost uporabe spretnosti timskega 

dela so ocenjevali na pet-stopenjski lestvici (od 1 – nikoli do 5 – vedno). Na sliki 13 so 

prikazane povprečne ocene posameznih spretnosti timskega dela (trditev) anketiranih 
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študentov predšolske vzgoje, v tabeli 28 (v prilogi) pa tudi število odgovorov (N) na 

posamezno trditev ter standardni odklon (SD). 
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Slika 13: Aritmetične sredine spretnosti timskega dela anketiranih študentov predšolske 

vzgoje 
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Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno
uresničujem.

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za
uveljavitev svojih idej.

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli
skupen dogovor.

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge
preostalih članov tima.

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za
njihove ideje.

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo
delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre.

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne
probleme, ki bi bile primerne za vse.

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in
uveljavljanju njihovih idej.

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno
mnenje.

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge,
mnenja in ideje.

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 
nasprotujočih si – mnenj. 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam
spremenljivim okoliščinam.

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih
idej in/ali zadolžitev.

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po
potrebi prilagajam drugim.

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z
drugimi člani v timu.

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali
nezadovoljstvo.

Napake in /ali neuspehi pri timskem delu mi
predstavljajo vir novih spoznanj.

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne
pripombe.

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z
vsebino dela in /ali odnosi v timu.

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s
področja timskega dela.
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Študenti predšolske vzgoje menijo, da skoraj vedno spoštujejo skupne odločitve in dogovore, 

ter jih dosledno uresničujejo (M = 4,41). Te trditve nihče ni ocenil z oceno manjšo od 3, kar 

pomeni, da anketiranci pogosto posegajo po tej spretnosti. Anketirani študenti si prizadevajo 

tudi za to, da imajo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej (M = 4,40). 

Pripravljeni so se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor (M = 4,38). Prav tako so 

odprti za dobronamerno kritiko in predloge ostalih članov tima (M = 4,20), pogosto pa tudi 

spremljajo delo drugih članov tima in se zanimajo za njihove ideje (M = 4,18). Po mnenju 

študentov so njihove spretnosti najmanj razvite na področju spremljanja in seznanjanja s 

strokovnimi in znanstvenimi spoznanji v zvezi s timskim delom (M = 3,46). Slabše ocenjujejo 

ustno in/ali pisno izražanje svojih opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali odnosi v timu (M = 

3,55), težave pa imajo tudi s podajanjem kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih 

tima (M = 3,55). 

Del ugotovitev se ujema z izkušnjami iz prakse, ki jih ugotavlja A. Polak (2012a), in sicer je 

slovenskim strokovnim delavcem v vrtcih najtežje ustno ali pisno izražati svoja opažanja o 

dogajanju in odnosih v timu ter da je njihovo spremljanje strokovne literature s področja 

timskega dela nezadostno. Menim, da je razlog za to, da anketirani študenti predšolske vzgoje 

najmanj pogosto spremljajo in se seznanjajo s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela morda ta, da imajo ti v času študija veliko študijskih obveznosti in 

študija druge strokovne literature za izpite in seminarje, ter jim zato za branje o timskem delu 

zmanjkuje časa. Da anketiranci manjkrat izražajo svoja opažanja, povezana z vsebino dela 

in/ali odnosi v timu ter podajajo kritične, vendar smiselne pripombe na timskih srečanjih, pa 

lahko pripišemo temu, da so kot mnogi slovenski pedagoški delavci (Polak, 2012b), pogosto 

pod močnim vplivom bojazni, da se bodo zamerili kolegom, zato so njihova opažanja pogosto 

presplošna in premalo poglobljena.  

Gledano na splošno so rezultati spodbudni, saj so vse povprečne ocene pogostosti pojavljanja 

spretnosti nad 3, kar pomeni, da študenti predšolske vzgoje po nobeni od njih ne posegajo 

redko. Torej lahko sklenemo, da imajo študenti predšolske vzgoje po njihovem mnenju v 

povprečju dobro razvite spretnosti timskega dela. Prav tako raziskava o kompetencah 

študijskega programa Predšolska vzgoja (Devjak idr., 2006) kaže, da so sedanji diplomanti 

dobro usposobljeni za sodelovanje s sodelavci oz. za timsko delo. Takšne rezultate pripisujem 

tudi načinu študija, saj je vanj redno vključen pristop timskega dela v sklopu seminarjev in vaj 

pri različnih študijskih predmetih. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je tema timsko 

delo prisotna v predmetih s področja pedagoške psihologije, svoje znanje pa smo preizkusili 

tudi v praksi s samostojno vajo Timsko delo z zunanjim strokovnjakom. Poleg tega smo imeli 

v tretjem letniku na voljo izbirni predmet timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Področje 

timskega dela je vsebovano v delu predavanj tudi v podiplomskem študiju. A. Polak (2012b, 

str. 68) namreč zagovarja, da je »vključevanje timskega dela kot teme in kot pristopa 

raziskovalnega, seminarskega in samostojnega dela študentov – prihodnjih pedagoških 

delavcev, prava pot za razvijanje te kompetence kot nujne kompetence sodobnih pedagogov«.  

Študenti predšolske vzgoje so bili najbolj enotni v mnenju, da preostale člana tima podpirajo 

pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej – tu so odgovori najmanj variirali (SD = 0,59). 
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Najbolj razpršeni odgovori so bili pri trditvi Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela (SD = 0,98). Menim, da bi bilo študente potrebno bolje 

ozaveščati, kako pomembno je, da se s samostojnim študijem strokovne in znanstvene 

literature redno seznanjamo s spoznanji s področja timskega dela. Ta nam namreč omogočajo 

boljše razumevanje samega sebe in drugih, spodbujajo našo radovednost ter kritično mišljenje 

(Polak, 2007), s tem pa se povečuje tudi naša motivacija za timsko delo. 

8.2.1 Samozaznavanje uspešnosti dosedanjega timskega dela in motiviranost 

zanj v povezavi s spretnostmi timskega dela študentov predšolske vzgoje 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja sem naknadno raziskala, kakšne so samozaznave  

uspešnosti dosedanjega timskega dela študentov in njihova motiviranost zanj. S Pearsonovim 

koeficientom korelacije sem izračunala tudi statistično povezanost teh samozaznav s 

spretnostmi timskega dela. Rezultate predstavljam v nadaljevanju. 

Samozaznava uspešnosti dosedanjega timskega dela 

Sodelujoči študenti so ocenili svoje dosedanje timsko delo s splošno oceno (a) neuspešno, (b) 

delno uspešno ali (c) zelo uspešno. Iz slike 14 je razvidno, da je največje število anketirancev 

(N = 47) oz. 58,75 % vzorca svoje dosedanje timsko delo ocenilo s splošno oceno zelo 

uspešno. 38,75 % anketiranih študentov je svoje timsko delo ocenilo kot delno uspešno. Le 

eden izmed študentov (1,25 %) ga je ocenil z oceno neuspešno. 

 
Slika 14: Samozaznava (ocena) uspešnosti lastnega dosedanjega timskega dela anketiranih 

študentov predšolske vzgoje 

Več kot polovica anketirancev je torej s svojim dosedanjim timskim delom zelo zadovoljna, 

kar pomeni, da se v timu dobro znajdejo in uspešno sodelujejo ter imajo z njim pozitivne 

izkušnje. Dobra tretjina anketiranih študentov svoje timsko delo ocenjuje nekoliko bolj 

kritično ter verjetno na tem področju vidijo še možnosti za izboljšanje. Sklepam, da ima 

anketiranec, ki je svoje dosedanje timsko delo ocenil kot neuspešno, z njim negativne 

izkušnje, ki pa so lahko vzrok njegove osebne nemotiviranosti za timsko delo, negativnega 

1,25 

38,75 

58,75 

1,25 
0

20

40

60

80

100

O
d

st
o

te
k 

Ocena  uspešnosti dosedanjega timskega dela 
anketirancev 

neuspešno

delno uspešno

zelo uspešno

brez odgovora



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-38- 
 

vrednotenja pomena timskega dela ali pa nepripravljenosti preostalih članov tima za 

sodelovanje. 

Motiviranost za timsko delo 

Lastno motiviranost za timsko delo so študenti ocenili z eno od treh splošnih ocen (a) sploh 

nisem motiviran, (b) včasih sem motiviran, odvisno od sestave tima, (c) vedno sem motiviran 

za timsko delo). Rezultati so prikazani v sliki 15. Kar 70,0 % študentov se strinja, da je 

njihova motiviranost za timsko delo odvisna od sestave tima. Da so za timsko delo vedno 

motivirani, ocenjuje 27,5 % anketiranih, 2,5 % vseh pa meni, da za timsko delo sploh niso 

motivirani.  

 
Slika 15: Ocena lastne motiviranosti za timsko delo anketiranih študentov predšolske vzgoje 

Rezultati kažejo, da je veliki večini anketirancem ključnega pomena, v kakšnem timu delujejo 

in je od tega odvisna tudi njihova motiviranost za timsko delo. Ni presenetljivo, da je 

motivacija za timsko delo večja, če sodelujemo s posamezniki, ki so visoko motivirani za 

dosego skupnega cilja in v timu delujejo učinkovito. A. Polak (2012a) omenja, da je 

motivacija za timsko delo povezana s potrebami (po Maslowu), ki jih posameznik zadovoljuje 

znotraj tima, npr. potreba po varnosti, sprejetosti, potrditvi, priznanju in samouresničevanju. 

Te potrebe pa lahko posameznik uresničuje le v primeru kakovostne dinamike medosebnih 

odnosov v timu. V nasprotnem primeru, če navedene potrebe niso zadovoljene, nam 

motivacija za timsko delo s časom upade. Motivacija vsakega posameznika za timsko delo pa 

je pomemben dejavnik, ki omogoča, da je tim učinkovit (Polak, 2012a). 

Na motiviranost za izvajanje timskega dela prav tako pogosto vplivajo posameznikove 

izkušnje, na podlagi katerih oblikujemo osebna pojmovanja, stališča in pričakovanja o 

timskem delu ter razvijamo spretnosti timskega dela. Če je posameznik do timskega dela 

naravnan pozitivno, ga doživlja pozitivno ter je zanj motiviran, ga bo tudi v neposredni 

pedagoški praksi izvajal pogosteje. Strah zaradi nepoznavanja timskega dela in neizkušenost 

sta pogosto vzrok za odklanjanje timskega dela (Polak, 2014). A. Polak (2012b) je mnenja, da 

je posameznike za timsko delo potrebno motivirati predvsem z reflektiranjem osebnih 

izkušenj, s pomočjo katerih se zavedo pomembnosti zadovoljevanja potreb v timu in 

prednosti, ki jih prinaša timsko delo. Poleg poznavanja in zavedanja prednosti timskega dela, 

2,5 

70 

27,5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

O
d

st
o

te
k 

Motiviranost anketirancev za timsko delo 

Sploh nisem motiviran/-a
za timsko delo

Včasih sem motiviran/-a za
timsko delo, odvisno od
sestave tima

Za timsko delo sem vedno
motiviran/-a



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-39- 
 

pozitivnih konkretnih izkušenj s timskim delom ter pozitivnih povratnih informacij, k 

motivaciji za timsko delo pripomore tudi izobraževanje za timsko delo. Pomembna pa je še 

vloga študijskega oz. delovnega okolja visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Ti namreč 

študentom predstavljajo vzor sodelovalne ali individualistične kulture (Polak, 2014).  

Samozaznavanje dosedanjega timskega dela v povezavi z motiviranostjo za timsko delo 

Zanimalo me je, kako se samozaznavanje (ocena) dosedanjih izkušenj s timskim delom 

statistično povezuje z motiviranostjo za timsko delo. Pearsonov koeficient korelacije je 

pokazal, da sta ti dve meri statistično pomembno pozitivno povezani (r = 0,32; p < 0,00), 

povezanost je šibka (tabela 1). Študenti, ki svoje dosedanje timsko delo ocenjujejo kot 

uspešnejše, so v večji meri motivirani za timsko delo. Uspeh timskega dela je povezan z 

motivacijo članov tima. Če smo za timsko delo vedno visoko motivirani, je velika verjetnost, 

da bomo v timu delovali uspešno in nas bo to pripeljalo do kakovostnih rezultatov. Jasno je, 

da tim ne bo dosegel veliko, dokler ne bodo njegovi člani motivirani za delovanje k skupnemu 

cilju. In obratno, motivacija je prav gotovo odvisna od preteklih uspehov in izkušenj s 

področja timskega dela, torej če so bili ti doslej pozitivni, imamo običajno večjo motivacijo za 

izvajanje timskega dela. 

Samozaznavanje dosedanjega timskega dela v povezavi z motiviranostjo za timsko delo 

in s spretnostmi timskega dela 

Želela sem raziskati tudi povezanost med spretnostmi timskega dela (v celoti), samozaznavo 

(oceno) timskega dela ter motiviranostjo za timsko delo. Rezultate prikazujem v tabeli 1.   

Tabela 1: Pearsonovi koeficienti korelacije med spretnostmi timskega dela, oceno 

dosedanjega timskega dela in motiviranostjo za timsko delo 

 
Ocena dosedanjega 

timskega dela 

Motiviranost za timsko 

delo 

Spretnosti timskega dela 0,33
**

 0,33
**

 

Ocena dosedanjega 

timskega dela 
- 0,32

**
 

** p < 0,01 

Spretnosti timskega dela v vrtcu ter ocena motiviranosti sta pozitivno povezani, kar pomeni, 

da so za timsko delo v večji meri motivirani tisti anketirani študenti predšolske vzgoje, ki 

imajo bolje razvite spretnosti timskega dela. Za razvijanje lastnih spretnosti timskega dela je 

potrebna predvsem notranja motivacija (Polak, 2012a). Zato predpostavljam, da imajo tisti z 

večjo motivacijo za razvijanje spretnosti tudi večjo motivacijo za uporabo teh v praksi ter 

posledično timsko delo. Razvite spretnosti pa vplivajo tudi na učinkovitost timskega dela, 

zato bolj kot jih imamo razvite, bolj smo učinkoviti, kar pa vsekakor pripomore k naši 

motiviranosti za timsko delo. 

Spretnosti timskega dela v vrtcu se prav tako pomembno povezujejo z oceno dosedanjega 

timskega dela študentov (tabela 1). To pomeni, da študenti, ki imajo bolje razvite spretnosti 
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timskega dela, svoje dosedanje timsko delo zaznavajo (ocenjujejo) kot bolj uspešno. Tudi v 

teoriji številni avtorji pojasnjujejo, da spretnosti timskega dela prispevajo k večji učinkovitosti 

timskega dela; bolj razvite kot ima posameznik spretnosti timskega dela, večja je možnost, da 

tim deluje učinkovito in uspešno (Hughes in Jones, 2011; Lamovec, 1993; Polak 2007, 

2012b).  

8.3 Povezanost strategij reševanja medosebnih konfliktov s spretnostmi 

timskega dela 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja (RV3) sem s pomočjo računanja Pearsonovega 

koeficienta korelacije preverila statistično povezanost med strategijami reševanja konfliktov 

ter spretnostmi timskega dela v vrtcu. Korelacije sem najprej računala med posameznimi 

sklopi strategij reševanja konfliktov ter posameznimi spretnostmi timskega dela v vrtcu 

(tabela 2), nato pa še med vsako trditvijo o spretnostih in strategijah posebej (tabele 3–7). 

Tabela 2: Povezanost med spretnostmi timskega dela in strategijami reševanja konfliktov 

(Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Strategije reševanja konfliktov Spretnosti timskega dela 

Izogibanje -0,02 

Tekmovanje  0,04 

Kompromis  0,19 

Prilagajanje -0,14 

Sodelovanje    0,23* 

* p < 0,05 

Iz tabele 2 je razvidno, da se le strategija sodelovanja statistično pomembno povezuje s 

spretnostmi timskega dela. To pomeni, da imajo študenti, pri katerih prevladuje strategija 

sodelovanja, bolj razvite tudi spretnosti timskega dela, kar ni presenetljivo, saj so te potrebne 

za uspešno sodelovanje. Za reševanje konfliktov s sodelovanjem so potrebni medsebojno 

zaupanje, odkrit odnos, spoštovanje, ustrezna komunikacija, dogovarjanje in skrb za druge. 

Ostale strategije reševanja konfliktov se s spretnostmi timskega dela v našem vzorcu 

anketirancev statistično pomembno ne povezujejo. V literaturi sicer pogosto omenjajo 

povezanost spretnosti s strategijo kompromisa, za katero je značilno prilagajanje ter 

upoštevanje in uresničevanje skupnih dogovorov (Krueger, 1990, v Polak, 1999).  

S Pearsonovim koeficientom korelacije sem preverila povezanost med posameznimi 

trditvami, ki označujejo določene strategije reševanja konfliktov, in spretnostmi timskega dela 

v vrtcu, prikazano po sklopih (tabele 3–7). Zaradi večje preglednosti v tabelah predstavljam le 

statistično pomembne koeficiente korelacije, v celoti pa rezultate korelacijske analize navajam 

v prilogi (tabele 31–35). 
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Tabela 3: Povezanost med posameznimi spretnostmi timskega dela in trditvami, ki označujejo 

strategijo izogibanja (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Spretnosti timskega dela IZO 1 IZO 2 IZO 3 IZO 5 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 
  

-0,30
**

 -0,40
**

 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. 0,29
*
 

 
-0,30

**
 

 
Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni dogovor. 0,23

*
 0,26

*
 

  
Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. 0,26

*
 

 
-0,38

**
 -0,36

**
 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem. 
  

-0,22
*
 

 
Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani 

v timu. 
0,33

**
 0,23

*
 -0,36

**
 -0,28

*
 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 
0,31

**
 0,34

**
 

  

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev 

svojih idej. 
0,27

*
 0,33

**
 

 
-0,26

*
 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 
   

-0,25
*
 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi 

bile primerne za vse. 
0,37

**
 

 
-0,31

**
 -0,25

*
 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. 0,30
**

 
 

-0,30
**

 -0,33
**

 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih 

spoznanj. 
0,27

*
 

 
-0,28

*
 

 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 
0,29

*
 0,30

**
 -0,24

*
 

 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela 

in/ali odnosi v timu. 
0,26

*
 

 
-0,29

**
 

 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge preostalih članov 

tima.  
0,26

*
 -0,25

*
 

 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela. 
0,32

**
 

   

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo delo in/ali da 

se mi zdijo njihove ideje dobre. 
0,23

*
 

 
-0,24

*
 

 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih 

idej.  
0,27

*
 -0,42

**
 -0,23

*
 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si 

– mnenj. 
0,30

**
 

 
-0,33

**
 -0,32

**
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: IZO 1: Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.  

IZO 2: Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo.  

IZO 3: Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo.  

IZO 5: Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila. 

Pri trditvah, ki označujejo strategijo izogibanja Izogibam se srečanju z izbrano osebo, 

Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo o svojih mislih in občutkih ter 

Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo ni bilo pomembne povezanosti z nobeno od 

spretnostmi timskega dela. Največ spretnosti se pomembno povezuje s sledečima trditvama 

izogibanja (povezujeta se s 14 od 20 spretnosti): negativna povezanost s trditvijo Poskušam ne 

izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo ter pozitivna povezanost s trditvijo Poskušam 

preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase. Za 
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študente, ki večkrat izrazijo svoje nestrinjanje z izbrano osebo, je torej značilno, da pogosteje 

prakticirajo spretnosti, kot so: dajanje kritičnih, vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima, 

spremljanje dela drugih članov in zanimanje za njihove ideje, spoštovanje in uresničevanje 

skupnih odločitev in dogovorov itd. (tabela 3). A. Polak (2012a) opozarja, da je nestrinjanje v 

timu pogosto povezano z napačnim ali pomanjkljivim razumevanjem izrečenega, zato 

predlaga razjasnjevanje s preverjanjem vsebine. To lahko storimo s pomočjo vprašanj, katerih 

odgovori prispevajo k boljšemu razumevanju vsebine. V primeru, da se posameznik ne strinja 

z izbrano osebo, se mi zdi pomembno, da ji to takoj odkrito pove. Če to zadržuje zase, lahko 

odnos oslabi, ustvarja se vzdušje neiskrenosti, nezaupanja, prihaja do napetosti, 

nezadovoljstva, pasivnosti in nemotiviranosti za delo. Z izražanjem nestrinjanja pa lahko 

nestrinjanje hitreje razjasnita ter se pogovorita o ostalih možnostih. Vzrok bojazni pred 

izražanjem svojega nestrinjanja z izbrano osebo je tudi strah pred zamero. Tudi sama se 

strinjam, da se je s konflikti potrebno čimprej soočiti, čeprav Iršič (2005) opozarja, da 

razreševanje ni smiselno, kadar menimo, da bomo s tem po nepotrebnem izgubljali čas in 

energijo. V tem primeru bi bila strategija zadrževanja konflikta zase lahko tudi smiselna. 
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Tabela 4: Povezanost med posameznimi spretnostmi timskega dela in trditvami, ki označujejo 

strategijo tekmovanja (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Spretnosti timskega dela TEK 1 TEK 2 TEK 3 TEK 4 TEK 5 TEK 7 TEK 9 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar 

smiselne pripombe.    
0,28*   0,45** 

Spremljam delo drugih članov tima in se 

zanimam za njihove ideje. 
-0,23* -0,32** 

  

-

0,30** 
 0,29** 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu 

dosegli skupni dogovor.  
-0,31** -0,27* 

 
   

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in 

strokovno mnenje.    
0,28*   0,32** 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem.  
-0,24* 

 
0,22*    

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter 

odnose z drugimi člani v timu.     
  0,30** 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam.  
-0,27* 

  
  0,27* 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake 

možnosti za uveljavitev svojih idej.     
  0,26* 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje 

in/ali nezadovoljstvo.    
0,23*   0,29** 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za 

skupne probleme, ki bi bile primerne za vse.  
-0,41** 

 
0,24*  -0,24* 0,28* 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem 

predloge, mnenja in ideje.    
0,33**   0,32** 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj.    
0,28*   0,27* 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev.  
-0,25* 

 
0,37**   0,25* 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, 

povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu.    
0,23*   0,39** 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in 

predloge preostalih članov tima.    
0,34**   0,31** 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a 

njihovo delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje 

dobre. 
 

-0,29** 
 

0,25*   0,23* 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej.    
0,26*   0,25* 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – 

tudi nasprotujočih si – mnenj.  
-0,36** 

 
0,23*   0,30** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: TEK 1: Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta.  

TEK 2: S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 3: S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist. 

TEK 4: Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo.  

TEK 5: Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni situaciji. 

TEK 7: Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas. 

TEK 9: Močno zagovarjam svoja stališča. 
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Med trditvama, ki sta značilni za strategijo tekmovanja, Vztrajam pri tem, da v konfliktu 

zmaga moje stališče in S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega 

stališča ter posameznimi spretnostmi timskega dela ni pomembne povezanosti. Največ 

posameznih spretnosti se pomembno pozitivno povezuje s trditvijo Močno zagovarjam svoja 

stališča (povezuje se s 16 od 20 spretnosti). Torej svoja stališča močno zagovarjajo tisti 

anketiranci, ki na srečanjih tima dajejo kritične, vendar smiselne pripombe; so pripravljeni 

zastopati svoje osebno mnenje; v timu sproščeno izražajo svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo; pri oblikovanju skupnih odločitev dajejo predloge, mnenja in ideje; ustno 

in/ali pisno izražajo svoja opažanja, povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu itd. (glej 

tabelo 4). Čeprav trditev o močnem zagovarjanju svojih stališč Wilmot in Hocker (1998) 

označujeta kot značilno za strategijo tekmovanja, ki jo v splošnem dojemam za neustrezno, 

menim, da zagovarjanje svojih stališč ni negativna lastnost. Pomembno se mi zdi, da znamo 

zagovarjati svoja stališča, saj s tem odražamo zrelost in kažemo na to, da imamo izoblikovano 

mnenje o stvareh ter da stojimo za svojimi prepričanji in dejanji. Iršič (2005) meni, da je 

pomembno, da pri stvareh, ki so za nas ključnega pomena, ne popuščamo, saj bi v tem 

primeru ostali nezadovoljni in naše temeljne potrebe ne bi bile zadovoljene. Vendar opozarja, 

da to ne pomeni, da moramo svoje interese uveljaviti na račun drugega ter da je edina rešitev 

ta, da eden popusti. Ob tem, ko vsak uveljavlja svoje in hkrati upošteva drugega, lahko skupaj 

odkrijeta način, ki bo obema uresničil, kar jima je pomembno. Skratka menim, da je močno 

zagovarjanje stališč koristno, vendar ne v vseh situacijah, na agresiven način ter za vsako 

ceno. Vedno je treba prisluhniti tudi drugim, jih spoštovati in biti pripravljen sprejemati 

njihova stališča, saj lahko nezanimanje za druge ter vsiljevanje lastnih prepričanj pripelje do 

uničenja odnosa. 

Tabela 5: Povezanost med posameznimi spretnostmi timskega dela in trditvami, ki označujejo 

strategijo kompromisa (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Spretnosti timskega dela KOM 2 KOM 3 KOM 4 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu 

dosegli skupni dogovor.  
0,26* 

 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam. 
0,23* 0,33** 

 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti 

za uveljavitev svojih idej. 
0,25* 0,27* 

 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse.  
0,25* 

 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela.   
0,26* 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej.  
0,23* 

 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – 

tudi nasprotujočih si – mnenj.  
0,26* 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: KOM 2: Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke.  
KOM 3: Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis.  

KOM 4: Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela »vzemi ali pusti«. 
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Pri strategiji kompromisa se le ena trditev statistično pomembno ne povezuje z nobeno od 

spretnosti timskega dela v vrtcu, tj. Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z 

mrtve točke. Trditev Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis se (sicer šibko) 

povezuje z največ spretnostmi (tj. 6 od 20). To pomeni, da anketirani študenti predšolske 

vzgoje, ki z izbrano osebo s pogovorom poskušajo najti kompromis, pogosteje posegajo po 

sledečih spretnostih: prilagajanje izbrani osebi z namenom dosege skupnega dogovora; 

prizadevanje k oblikovanju rešitev za probleme, ki bi bile primerne za vse; prizadevanje za 

enake možnosti vseh članov v timu pri uveljavitvi svojih idej; prilagajanje spremenljivim 

okoliščinam pri odločanju in sprejemanju odgovornosti itd. (glej tabelo 5). Kdor sklepa 

kompromise, je vedno delno prikrajšan, vendar pa na koncu kljub temu pride do rešitve, s 

katero nekaj pridobi. Za kompromis je značilno prilagajanje ter upoštevanje in uresničevanje 

skupnih dogovorov, kar pa je nujno potrebno za delovanje v timu ter se kaže kot ključna 

lastnost učinkovitega tima. Da je prilagodljivost ena temeljnih pozitivnih lastnosti članov 

tima, ki prispevajo k uspešnosti reševanja konfliktov, potrjujejo tudi rezultati raziskave M. 

Zrinski (2004), v kateri so slovenske vzgojiteljice in učiteljice, ki timsko delujejo v prvem 

razredu osnovne šole, ocenile prilagodljivost kot drugo najpomembnejšo lastnost pri 

reševanju konfliktov, takoj za sodelovalno naravnanostjo. Medsebojno sodelovanje in 

prilagajanje članov v timu je ključ do konstruktivnega reševanja problemov in konfliktov ter 

omogoča nadaljnje uspešno delovanje tima (Zrinski, 2004). 

Tabela 6: Povezanost med posameznimi spretnostmi timskega dela in trditvami, ki označujejo 

strategijo prilagajanja (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Spretnosti timskega dela PRI 2 PRI 3 PRI 4 PRI 6 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 
-0,24* -0,27* 

 

 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam 

za njihove ideje.  
-0,28* 

 

 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu 

dosegli skupni dogovor.    
0,25* 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter 

odnose z drugimi člani v timu. 
-0,26* -0,34** 

 

 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam.  
-0,26* 

 

 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti 

za uveljavitev svojih idej.  
-0,28* -0,23* 

 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje.  
-0,23* 

 

 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: PRI 2: Običajno se prilagajam željam izbrane osebe.  

PRI 3: Popuščam željam izbrane osebe.  

PRI 4: Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene privilegije. 
PRI 6: Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 

Rezultati kažejo, da se dve trditvi, ki sodita k strategiji prilagajanja Običajno poskušam 

zadovoljiti potrebe izbrane osebe in Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe ne povezujeta 

pomembno s posameznimi spretnostmi timskega dela. Z njimi pa se največkrat povezuje 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-46- 
 

trditev Popuščam željam izbrane osebe (pomembno se povezuje s 6 od 20 spretnosti), vendar 

gre pri vseh za negativno šibko povezanost. To pomeni, da anketiranci, ki popuščajo željam 

izbrane osebe, na srečanjih tima manj pogosto podajajo utemeljene kritične pripombe; redkeje 

spremljajo in analizirajo lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v timu; pri oblikovanju 

skupnih odločitev redkeje dajejo predloge, mnenja in ideje; ne sledijo delu drugih članov tima 

in se ne zanimajo za njihove ideje itd. (glej tabelo 6). Kadar želi posameznik v timu pretirano 

ugajati drugim članom in se jim zato nenehno podreja, se ne počuti upoštevanega, kar lahko 

vodi do občutka nemoči in izkoriščanja (Iršič, 2005). Menim, da nas včasih pritisk s strani 

članov tima, s katerimi smo v konfliktu, žene k temu, da se podredimo drugim. Dejstvo pa je, 

da se moramo s konflikti in pritiski naučiti znati soočati ter se na njih odzvati na ustrezen 

način. 
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Tabela 7: Povezanost med posameznimi spretnostmi timskega dela in trditvami, ki označujejo 

strategijo sodelovanja (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Spretnosti timskega dela SOD 1 SOD 2 SOD 3 SOD 4 SOD 5 SOD 6 

Spremljam delo drugih članov tima in se 

zanimam za njihove ideje. 
0,31** 0,29** 

 
0,25* 

 
 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu 

dosegli skupni dogovor.    
0,28* 0,29**  

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in 

strokovno mnenje.    
0,25*   

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem.    
0,22*   

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter 

odnose z drugimi člani v timu.  
0,24* 

 
0,32**   

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam.   
0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake 

možnosti za uveljavitev svojih idej.  
0,29** 0,27* 0,35** 0,33** 0,22* 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za 

skupne probleme, ki bi bile primerne za vse.    
0,31** 0,31** 0,23* 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev.    
0,23*   

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, 

povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu. 
0,23* 

  
0,30**   

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in 

predloge preostalih članov tima.    
0,23* 

 
 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a 

njihovo delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje 

dobre. 
   

0,24* 

 

 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej.    
0,33** 

 
 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih 

– tudi nasprotujočih si – mnenj.    
0,30** 

 
0,25* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: SOD 1: Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, poskušam raziskati problem.  

SOD 2: Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev.  

SOD 3: Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za probleme, ki zadovoljujejo najina pričakovanja.  

SOD 4: Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da lahko skupaj rešiva problem.  

SOD 5: Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju skrbi glede nekega problema, da bi rešila problem na 

najboljši možen način.  

SOD 6: Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so za oba sprejemljive. 

Sodelovanje je edina strategija reševanja medosebnih konfliktov, pri kateri se vse trditve 

povezujejo s posameznimi spretnostmi timskega dela. Z največ spretnostmi (tj. 14 od 20) se 

povezuje trditev Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da lahko skupaj rešiva 

problem. Gre za pozitivno šibko povezanost. Torej tisti, ki z izbrano osebo izmenjujejo 

resnične informacije, da bi lahko skupaj rešili problem, pogosto uporabljajo naslednje 

spretnosti timskega dela: spremljanje in analiziranje lastnega doživljanja ter odnosov z 

drugimi člani; prizadevanje za enake možnosti vseh članov v timu pri uveljavljanju svojih 

idej; prizadevanje k oblikovanju rešitev za skupne probleme, ki bi bile primerne za vse; ustno 
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in/ali pisno izražanje svojih opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali odnosi v timu; 

podpiranje članov tima pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej itd. (glej tabelo 7). 

Izmenjava resničnih informacij ter nasploh odprta in iskrena komunikacija močno 

pripomorejo k učinkovitemu reševanju problemov in konfliktov. T. Lamovec (1993) omenja, 

da je prekinjena, zmedena komunikacija, ki vsebuje laži in grožnje, pogost pojav 

posameznikov v konfliktni situaciji. Vendar se moramo zavedati, da s prikrito, lažno 

komunikacijo in informacijami, konstruktivno reševanje konfliktov s strategijo sodelovanja ni 

mogoče. Odločilnega pomena je jasno in odkrito sporazumevanje ter medsebojno zaupanje 

med člani tima. 

Med vsemi trditvami, ki označujejo določene strategije reševanja konfliktov in spretnostmi 

timskega dela, sem ugotovila najmočnejšo povezanost (r = 0,45) med trditvijo, ki jo uvrščamo 

v strategijo tekmovanja Močno zagovarjam svoja stališča, ter spretnostjo dajanja kritičnih, 

vendar smiselnih pripomb na srečanjih tima. To pomeni, da anketirani študenti, ki močneje 

zagovarjajo svoja stališča, na srečanjih tima večkrat dajejo tudi kritične in smiselne pripombe. 

Ta trditev se prav tako povezuje z največ spretnostmi timskega dela (tj. 16 od 20). Spretnost V 

timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi prilagajam drugim se edina statistično 

pomembno ne povezuje z nobeno od trditev strategij reševanja medosebnih konfliktov.  

Ugotovila sem, da obstajajo statistično pomembne povezave med posameznimi trditvami 

spretnosti timskega dela v vrtcu ter trditvami, ki označujejo posamezne strategije reševanja 

medosebnih konfliktov, vendar če pogledam skupne rezultate, sem ugotovila edino statistično 

pomembno povezanost spretnosti timskega dela le s strategijo sodelovanja. 

8.4 Povezanost spretnosti timskega dela z motivi za izbiro študija 

študentov predšolske vzgoje 

V raziskavi sem ugotavljala tudi povezanost spretnosti timskega dela z motivi za izbiro 

študija. Preverila sem jo s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Ugotavljala sem 

povezanost med tremi posameznimi sklopi (spretnosti timskega dela v vrtcu, notranji in 

zunanji motivi za študij) ter med posameznimi trditvami. Dobljene rezultate predstavljam v 

tabelah 8–10. 

Tabela 8: Povezanost med spretnostmi timskega dela ter notranjimi in zunanjimi motivi 

(Pearsonov koeficient korelacije) 

  Spretnosti timskega dela 

Notranji motivi     0,42** 

Zunanji motivi 0,20 

** p < 0,01 

Rezultati kažejo, da se spretnosti timskega dela z zunanjimi motivi za izbiro študija ne 

povezujejo statistično pomembno (r = 0,20, p > 0,09), vendar pa obstaja srednje visoka 

povezanost med spretnostmi timskega dela in notranjimi motivi za izbiro študija (r = 0,42, p < 

0,00). To pomeni, da imajo tisti študenti predšolske vzgoje, ki so jih k izbiri študija in 
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posredno poklica v večini vodili notranji motivi, bolj razvite spretnosti timskega dela. 

Predvidevam, da imajo ti študenti večji interes za opravljanje svojega poklica ter tudi višjo 

motivacijo za pridobivanje, razvijanje in uporabo spretnosti timskega dela. 

8.4.1 Spretnosti timskega dela v povezavi z notranjimi motivi študentov za izbiro 

študija 

V tabeli 9 prikazujem Pearsonove korelacijske koeficiente med posameznimi spretnostmi 

timskega dela ter notranjimi motivi za izbiro študija. Zaradi večje preglednosti prikazujem le 

statistično pomembne koeficiente korelacije, tabela z vsemi rezultati korelacijske analize pa je 

v prilogi (tabela 36). 
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Tabela 9: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in 

notranjimi motivi za izbiro študija 

Spretnosti timskega dela NM 1 NM 2 NM 4 NM 5 NM 6 NM 7 NM 8 NM 9 NM 10 NM 11 

Na srečanjih tima dajem 

kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

  0,28* 0,27* 0,26* 0,28* 0,46** 0,26* 0,29** 0,30** 0,29** 

Spremljam delo drugih 

članov tima in se zanimam 

za njihove ideje. 

    0,26*     0,28* 0,24*   0,37** 0,34** 

Pripravljen/-a sem se 

prilagajati, da bi v timu 

dosegli skupni dogovor. 

    0,22         0,27*   0,40** 

Pripravljen/-a sem zastopati 

svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

    0,32**   0,36** 0,36** 0,23* 0,33** 0,37** 0,29** 

Skupne odločitve in 

dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem. 

    0,32** 0,22* 0,28* 0,32** 0,33** 0,35** 0,42** 0,52** 

Spremljam in analiziram 

lastno doživljanje ter odnose 

z drugimi člani v timu. 

    0,28*   0,29** 0,38**     0,27*   

Pri odločanju in sprejemanju 

odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

    0,26*       0,24* 0,24* 0,29** 0,33** 

Prizadevam si, da imamo v 

timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

    0,23*         0,24* 0,27* 0,26* 

V timu sproščeno izražam 

svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

              0,26*     

Prizadevam si k oblikovanju 

takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne 

za vse. 

    0,35**   0,35**   0,24* 0,34** 0,26* 0,27* 

Pri oblikovanju skupnih 

odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

  0,38** 0,48** 0,30** 0,46** 0,39** 0,40** 0,36** 0,46** 0,40** 

Napake in/ali neuspehi pri 

timskem delu mi 

predstavljajo vir novih 

spoznanj. 

0,23*   0,30** 0,25*   0,36** 0,25* 0,37** 0,25* 0,37** 

Preostalim članom tima 

pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 

0,26* 0,27* 0,35** 0,23* 0,29* 0,41**   0,33** 0,32** 0,37** 

Ustno in/ali pisno izražam 

svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v 

timu. 

          0,40**       0,24* 

Sem odprt/-a za 

dobronamerno kritiko in 

predloge preostalih članov 

tima. 

          0,28*     0,26* 0,26* 
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Seznanjam se s strokovnimi 

in z znanstvenimi spoznanji 

s področja timskega dela. 

    0,26* 0,28*   0,22*   0,23* 0,29** 0,36** 

Sodelavcem v timu 

pokažem, da sem opazil/-a 

njihovo delo in/ali da se mi 

zdijo njihove ideje dobre. 

    0,30**         0,29* 0,25* 0,42** 

V timu imam občutek 

samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

            0,26* 0,33** 0,26* 0,39** 

Preostale člane tima 

podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 

        0,33** 0,32**   0,35**   0,25* 

Zavzemam se za sproščeno 

izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

  0,30** 0,35**   0,31** 0,41** 0,25*   0,27*   

            * p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: NM 1: Vedno sem si želel postati to, za kar študiram.  

NM 2: Imam močno željo delati z otroki/mladino.  

NM 4: Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo. 

NM 5: V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega razvoja.  

NM 6: Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic.  

NM 7: Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino.  

NM 8: Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj.  

NM 9: Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj.  

NM 10: Ta poklic mi bo omogočal, da sem ustvarjalen(-na).  

NM 11: Ta poklic mi bo omogočal, da sem avtonomen(-na). 

Z največ spretnostmi timskega dela v vrtcu se povezujejo naslednji notranji motivi: Ta poklic 

mi bo omogočal, da sem avtonomen(-na) (statistično pomembno se povezuje s 17 od 20 

spretnosti), Ta poklic mi bo omogočal, da sem ustvarjalen(-na) (povezuje se s 16 od 20 

spretnosti), Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj (povezuje se s 15 od 20 spretnosti). 

Študenti, pri katerih je na izbiro študija vplivala možnost avtonomnosti, ustvarjalnosti ter 

strokovnega razvoja v izbranem poklicu, pogosteje podajajo kritične pripombe, zastopajo 

svoje mnenje, se držijo skupnih odločitev in dogovorov, podajajo predloge, mnenja in ideje, 

nudijo pomoč preostalim članom in se pogosteje seznanjajo s strokovnimi in znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela itd. (tabela 9). 

Z največ notranjimi motivi, tj. 9 od 11, pa se povezujejo naslednje tri spretnosti: Na srečanjih 

tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe, Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem 

predloge, mnenja in ideje ter Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej 

in/ali zadolžitev. Študenti, ki te tri spretnosti pogosteje prakticirajo, so torej v večji meri 

izbrali študij predšolske vzgoje zato, ker si želijo vplivati na otroke/mladino in pri tem 

dosegati delovno zadovoljstvo, strokovni razvoj, želijo si biti ustvarjalni in avtonomni, 

verjamejo, da se lahko v izbranem poklicu razvijajo ter menijo, da so rojeni za ta poklic. 

Motiv Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv se edini ne povezuje z nobeno od spretnosti 

timskega dela, zato ga v tabelo 9 niti nisem vključila (NM 3). Najmočnejša povezanost (r = 

0,52) je izračunana med spretnostjo spoštujem in uresničujem skupne odločitve in dogovore 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-52- 
 

ter notranjim motivom, da izbran poklic posamezniku omogoča avtonomnost. To pomeni, da 

študenti, ki so ob izbiri študija verjeli, da jim bo izbran poklic omogočal avtonomnost, 

pogosteje spoštujejo in uresničujejo skupne odločitve in dogovore. To pomeni, da so tudi tisti, 

ki bi bili v svojem poklicu radi avtonomni, pripravljeni tudi na sodelovanje z drugimi, za 

katerega je potrebno spoštovanje in dosledno uresničevanje skupnih dogovorov. Torej se 

zavedajo pomena soodvisnosti ter pozitivnega učinka timskega delovanja. Vzgojitelj naj bi bil 

avtonomen delavec, ki zna uspešno timsko delovati. Skupaj s sodelavci je odgovoren za 

kakovost izvajanih dejavnosti, zato je spoštovanje skupnih odločitev in dosledno 

uresničevanje dogovorov ključnega pomena. Na ta način člani izkazujejo pripadnost timu, 

hkrati pa preprečujejo nastanek medsebojnih konfliktov. 

8.4.2 Spretnosti timskega dela v povezavi z zunanjimi motivi študentov za izbiro 

študija 

Kljub temu, da se spretnosti timskega dela (gledano celostno) z zunanjimi motivi za izbiro 

študija ne povezujejo statistično pomembno, sem ugotovila nekatere pomembne povezanosti 

med posameznimi spretnostmi in motivi (tabela 10). V spodnji tabeli prikazujem le statistično 

pomembne koeficiente korelacije, tabela z vsemi rezultati korelacijske analize pa je v prilogi 

(tabela 37). 
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Tabela 10: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in 

zunanjimi motivi za izbiro študija 

Spretnosti timskega dela ZM 2 ZM 3 ZM 4 ZM 5 ZM 7 ZM 8 ZM 9 ZM 10 ZM 11 

Na srečanjih tima dajem kritične, 

vendar smiselne pripombe. 
  0,36

**
         0,28

*
     

Spremljam delo drugih članov tima 

in se zanimam za njihove ideje. 
  0,32

**
         0,23

*
     

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da 

bi v timu dosegli skupni dogovor. 
  0,24

*
     

 
  0,26

*
     

Pripravljen/-a sem zastopati svoje 

osebno in strokovno mnenje. 
  0,33

**
     -0,24

*
   0,28

*
     

Skupne odločitve in dogovore 

spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

  0,44
**

     -0,41
**

   0,33
**

   -0,24
*
 

Spremljam in analiziram lastno 

doživljanje ter odnose z drugimi 

člani v timu. 

  0,23
*
     -0,23

*
   0,26

*
   -0,29

*
 

Pri odločanju in sprejemanju 

odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

  0,42
**

     -0,30
**

   0,28
*
   

 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi 

enake možnosti za uveljavitev svojih 

idej. 

  0,34
**

     
 

  
 

-0,25
*
 

 

Prizadevam si k oblikovanju takih 

rešitev za skupne probleme, ki bi 

bile primerne za vse. 

  0,43
**

     -0,23
*
   0,32

**
   

 

Pri oblikovanju skupnih odločitev 

dajem predloge, mnenja in ideje. 
  0,49

**
     -0,31

**
   0,32

**
   

 

Napake in/ali neuspehi pri timskem 

delu mi predstavljajo vir novih 

spoznanj. 

  0,33
**

     
 

0,23
*
 0,45

**
   

 

Preostalim članom tima pomagam 

pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 

  0,29
**

   0,26
*
 

  
0,36

**
   

 

Ustno in/ali pisno izražam svoja 

opažanja, povezana z vsebino dela 

in/ali odnosi v timu. 

  0,22
*
     

   
  -0,23

*
 

Sem odprt/-a za dobronamerno 

kritiko in predloge preostalih članov 

tima. 

  0,30
**

     
  

0,26
*
     

Seznanjam se s strokovnimi in z 

znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela. 

0,29
**

 
 

  0,23
*
 

 
0,24

*
 0,35

**
     

Sodelavcem v timu pokažem, da sem 

opazil/-a njihovo delo in/ali da se mi 

zdijo njihove ideje dobre. 

  0,31
**

     
 

  0,36
**

     

V timu imam občutek samostojnosti, 

čeprav se po potrebi prilagajam 

drugim. 

  0,26
*
     

 
  0,37

**
     

Preostale člane tima podpiram pri 

izražanju in uveljavljanju njihovih 

idej. 

  0,28
*
     

 
  0,29

*
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Zavzemam se za sproščeno izražanje 

različnih – tudi nasprotujočih si – 

mnenj. 

  0,39
**

 -0,22
*
   -0,30

**
   0,30

**
     

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: ZM 2: Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status.  

ZM 3: Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  

ZM 4: V tem poklicu so privlačni delovni pogoji.  

ZM 5: Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic.  

ZM 7: Da študiram za ta poklic, je čisto naključje.  

ZM 8: V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev.  

ZM 9: Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje izobraževanje.  

ZM 10: Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven.  

ZM 11: Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran program. 

Z največ posameznimi spretnostmi se povezuje zunanji motiv Menim, da bom tako vzgled 

otrokom/mladini (pomembno se povezuje z 18 od 20 spretnosti). Sledita mu motiv Ta poklic 

mi bo omogočal nadaljnje izobraževanje (povezuje se s 17 od 20 spretnosti) in motiv Da 

študiram za ta poklic, je čisto naključje (povezuje se s 7 od 20 spretnosti), ki pa je s sedmimi 

spretnostmi v negativni povezanosti. Če povzamem, so anketirani študenti, ki so se za izbran 

študij odločili po čistem naključju, pri sodelovanju v timu redkeje pripravljeni zastopati svoje 

osebno in strokovno mnenje; manj pogosto spremljajo in analizirajo lastno doživljanje ter 

odnose z drugimi člani v timu; zanje je značilno tudi manjše prilagajanje spremenljivim 

okoliščinam pri odločanju in sprejemanju odgovornosti; prav tako pri oblikovanju skupnih 

odločitev redkeje dajejo predloge, mnenja in ideje itd. (tabela 10). Za tiste, pri katerih pa je pri 

odločitvi za izbran poklic v veliki meri odločal motiv, da bodo z opravljanjem svojega poklica 

vzgled otrokom/mladini ter da si bodo s tem poklicem omogočili nadaljnje izobraževanje, pa 

je značilno, da pogosteje podajajo kritične pripombe; se prilagajajo, da bi v timu dosegli 

skupen dogovor; zastopajo svoje mnenje; spoštujejo ter dosledno uresničujejo skupne 

odločitve; zavzemajo se za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj; 

odprti so za dobronamerno kritiko in predloge preostalih članov tima itd. (tabela 10). 

S štirimi spretnostmi se statistično pomembno povezuje največje število zunanjih motivov, tj. 

4 od 11: spretnost doslednega uresničevanja in spoštovanja skupnih odločitev in dogovorov; 

spretnost spremljanja in analiziranja lastnega doživljanja ter odnosov z drugimi člani v timu; 

seznanjanje s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela ter spretnost 

zavzemanja za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj. Torej za tiste, ki 

mnogokrat dosledno uresničujejo in spoštujejo skupne odločitve in dogovore ter pri timskem 

delu pogosto spremljajo in analizirajo lastno doživljanje in odnose z drugimi člani v timu, ne 

velja, da so si študij predšolske vzgoje izbrali iz čistega naključja ter da se jim ni uspelo 

vpisati v prvotno izbran program. Velja pa, da jih je pri odločitvi za izbran študij vzpodbudilo 

to, da bodo vzgled otrokom/mladini ter da jim bo poklic omogočal nadaljnje izobraževanje. 

Pri tistih anketirancih, ki se pogosto seznanjajo s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela, je na izbiro študija v večji meri vplivala želja staršev; mnenje, da ima 

pedagoški poklic v naši družbi visok status in da jim bo izbran poklic omogočal nadaljnje 

izobraževanje ter da so v tem poklicu velike možnosti za zaposlitev. Spretnost zavzemanja za 

sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj, bolj prevlada pri tistih 
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anketirancih, ki jih je k izbiri študija vodilo mnenje, da bodo vzgled otrokom/mladini ter da 

jim bo poklic omogočal nadaljnje izobraževanje. Študija pa si nikakor niso izbrali po 

naključju ali ker bi bili v tem poklicu privlačni delovni pogoji. 

Z nobeno od spretnosti se statistično pomembno ne povezujeta naslednja dva zunanja motiva: 

Ta poklic je prisoten tudi v moji družini ter Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje, zato 

tudi nista prikazana v tabeli 9. Prav tako v tabeli ni prikazana spretnost V timu sproščeno 

izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo, saj se pomembno ne povezuje z nobenim od 

zunanjih motivov. Najvišjo pozitivno povezanost (r = 0,49; p < 0,01) sem ugotovila med 

spretnostjo dajanja predlogov, mnenj in idej pri oblikovanju skupnih odločitev ter zunanjim 

motivom, da bo posameznik z opravljanjem izbranega poklica vzgled otrokom/mladini. To 

pomeni, da je pri anketiranih študentih, ki ocenjujejo, da pri timskem delu pri oblikovanju 

skupnih odločitev pogosteje dajejo predloge, mnenja in ideje, na izbiro študija predšolske 

vzgoje v veliki meri vplivalo mnenje, da bodo z opravljanjem izbranega poklica vzgled 

otrokom/mladini. Zdi se, da se ti študenti zavedajo odgovornosti poklica vzgojitelja 

predšolskih otrok. S svojim ravnanjem in delom bomo bodoči vzgojitelji predšolskih otrok 

vsekakor pomemben zgled otrokom in tega se moramo zavedati. V kolikor se tega zavedamo, 

bomo pri timskem delu s sodelavci bolj učinkovito in aktivno sodelovali, dajali predloge, 

mnenja in ideje z namenom, da bi otrokom omogočili čim kakovostnejšo predšolsko vzgojo 

na vseh področjih ter jim zagotovili pogoje za njihov optimalen razvoj. 

Dobljeni rezultati so torej pokazali, da obstaja statistično pomembna korelacija le med 

sklopom spretnosti timskega dela in sklopom notranjih motivov. Poleg tega sem podrobno 

analizirala povezanost posameznih spretnosti timskega dela s posameznimi trditvami o 

motivih za izbiro študija. Pričakovano se je vseh dvajset spretnosti izraziteje statistično 

povezovalo z notranjimi kot pa z zunanjimi motivi za izbiro študija.  

Pomembne povezanosti med uporabo spretnosti timskega dela in zunanjimi motivi za izbiro 

študija študentov predšolske vzgoje nisem ugotovila, oz. sklepam, da so spretnosti timskega 

dela slabše razvite pri študentih, ki so jih pri izbiri študija vodili zunanji motivi. Takšen 

rezultat sem tudi pričakovala, saj menim, da študenti, ki so se za študij odločili po naključju 

ali zaradi drugih zunanjih vplivov, ne čutijo potrebe po prakticiranju timskega dela, za razliko 

od študentov, ki jih k študiju in usposabljanju za ta poklic žene njihova želja in interesi, da 

postanejo kakovostni pedagoški delavci. 

8.5 Povezanost strategij reševanja medosebnih konfliktov z motivi za 

izbiro študija študentov predšolske vzgoje 

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti povezanost med strategijami 

reševanja konfliktov ter motivi študentov za izbiro študija predšolske vzgoje. Tudi to sem 

preverjala s Pearsonovim koeficientom korelacije. Korelacijo sem preverila med tremi 

posameznimi sklopi (strategije reševanja konfliktov, notranji in zunanji motivi) ter prav tako 

med posameznimi trditvami znotraj teh treh sklopov spremenljivk. Rezultate predstavljam v 

nadaljevanju (tabele 11–21).  
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Tabela 11: Pearsonovi koeficienti korelacije med strategijami reševanja konfliktov ter 

notranjimi in zunanjimi motivi za izbiro študija 

Strategije reševanja konfliktov Notranji motivi Zunanji motivi 

Izogibanje -0,11     0,30
**

 

Tekmovanje -0,22  0,08 

Kompromis  0,78 -0,03 

Prilagajanje -0,17 -0,14 

Sodelovanje  0,06   -0,25
*
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

Tabela 11 kaže, da se strategije reševanja konfliktov z notranjimi motivi za izbiro študija ne 

povezujejo statistično pomembno, kar pomeni, da notranji motivi nimajo pomembnega vpliva 

na pogostost uporabe določenih strategij reševanja konfliktov. Medtem, ko je iz tabele 

razvidno, da med zunanjimi motivi in strategijo izogibanja obstaja šibka pozitivna 

povezanost, med strategijo sodelovanja in zunanjimi motivi pa šibka in negativna. To pomeni, 

da študenti, pri katerih so pri njihovi izbiri študija prevladovali večinoma zunanji motivi, pri 

reševanju konfliktov pogosteje posegajo po strategiji izogibanja ter redkeje po strategiji 

sodelovanja. Torej jim osebni cilji in medosebni odnosi niso pomembni, saj s tem kažejo 

nizko zaskrbljenost zase in za druge. Konfliktom se raje izognejo, kakor da bi se z njimi 

soočili ter jih rešili s sodelovanjem. 

8.5.1 Strategije reševanja medosebnih konfliktov v povezavi z notranjimi motivi 

študentov za izbiro študija 

V tabelah (12–16) prikazujem statistično pomembne Pearsonove koeficiente korelacije med 

posameznimi trditvami, ki označujejo določene strategije reševanja konfliktov ter notranjimi 

motivi. Vsi rezultati korelacijske analize pa so predstavljeni v prilogi (tabele 38–42). 

Tabela 12: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo izogibanja ter 

notranjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Notranji motivi IZO 1 IZO 3 IZO 5 

Vedno sem si želel postati to, za kar študiram. 
 

-0,26
*
 

 
Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo. 0,29

**
 

 
-0,29

**
 

V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega razvoja.  
  

-0,23
*
 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic. 
 

-0,32
**

 -0,31
**

 

Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino. 0,34
**

 -0,39
**

 -0,30
**

 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj. 
  

-0,25
*
 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: IZO 1: Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.  

IZO 3: Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo.  

IZO 5: Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila. 

Pri strategiji izogibanja se tri trditve statistično pomembno povezujejo z notranjimi motivi: 

Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati 
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zase; Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo; Svoje nestrinjanje z izbrano 

osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila. Vendar gre pri drugi in tretji trditvi za 

negativno statistično povezanost, za razliko od prve, kjer je statistična povezanost pozitivna. 

Največ notranjih motivov (tj. 5 od 11) se statistično pomembno povezuje s tretjo trditvijo, kar 

pomeni, da svoje nestrinjanje z izbrano osebo redkeje zadržujejo zase tisti anketirani študenti, 

ki imajo močnejšo željo po vplivu na otroke/mladino in katere je pri izbiri študija/poklica v 

večji meri vodilo prepričanje, da so za izbran poklic rojeni, da jim bo ta omogočal delovno 

zadovoljstvo, osebnostni razvoj in dobre možnosti poklicnega razvoja. 

Tabela 13: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo tekmovanja ter 

notranjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Notranji motivi TEK 2 TEK 4 TEK 5 TEK 6 TEK 7 TEK 8 TEK 9 

Vedno sem si želel postati to, za kar 

študiram.  
0,23* 

 
    

Šolanje na pedagoški fakulteti je 

zame izziv. 
   -0,26

*
    

Ta poklic mi bo omogočal delovno 

zadovoljstvo. 
-0,35** 

  
-0,32**  -0,29**  

V tem poklicu imam dobre možnosti 

poklicnega razvoja.    
-0,25* -0,29**  -0,29**  

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta 

poklic. 
-0,31** 

  
 -0,29* -0,24*  

Študiram, ker želim vplivati na 

otroke/mladino. 
-0,25* 

  
   0,28* 

Ta poklic mi bo omogočal 

osebnostni razvoj. 
-0,26* 

  
-0,26*  -0,26*  

Ta poklic mi bo omogočal strokovni 

razvoj.  
   -0,25*    

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

ustvarjalen(-na). 
-0,32** 0,22*      

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

avtonomen(-na). 
-0,26*       

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: TEK 2: S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 4: Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo.  

TEK 5: Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni situaciji.  

TEK 6: Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče.  

TEK 7: Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas.  

TEK 8: S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega stališča.  

TEK 9: Močno zagovarjam svoja stališča. 

Trditvi Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta ter S svojo strokovnostjo 

želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist, ki označujeta strategijo 

tekmovanja, se statistično pomembno ne povezujeta z nobenim od notranjih motivov. Izstopa 

trditev S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist, ki 

se statistično pomembno negativno povezuje s 6 od 11 notranjih motivov. Študenti, ki želijo s 

svojo avtoriteto doseči, da bi sodelavec sprejel odločitev v njihovo korist, se niso odločili za 

študij predšolske vzgoje zato, ker bi menili, da so rojeni za ta poklic, ali da jim bo izbran 
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poklic omogočal delovno zadovoljstvo, osebnostni razvoj, avtonomnost in ustvarjalnost, prav 

tako pa jim ni pretirano mar za vpliv na otroke/mladino. Ugotovitev torej kaže, da 

uveljavljanje svoje avtoritete z namenom doseganja lastnega cilja ni značilno vedenje za tiste, 

ki so se za študij predšolske vzgoje v prvi vrsti odločali na podlagi zgoraj naštetih psiholoških 

motivov. 

Tabela 14: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo kompromisa ter 

notranjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Notranji motivi 
Z izbrano osebo poskušam s pogovorom 

najti kompromis. 

Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo. 0,24* 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj. 0,23* 

* p < 0,05 

V sklopu strategije kompromisa se le ena od trditev statistično pomembno pozitivno 

povezuje z dvema notranjima motivoma za izbiro študija. Rezultati kažejo, da so se anketirani 

študenti, za katere je značilno, da v konfliktni situaciji z izbrano osebo poskušajo s 

pogovorom najti kompromis, za izbran študij/poklic v veliki meri odločili, ker si želijo biti 

zadovoljni na delovnem mestu in se ob tem tudi osebnostno razvijati. Kot sem že omenila, 

menim, da je kompromis ustrezna strategija, ki pripomore k delovnemu zadovoljstvu ter 

osebnostnemu razvoju posameznika. Z njo namreč vzdržujemo ter krepimo odnose z drugimi. 

Zadovoljujoči medosebni odnosi pa so eden glavnih pogojev za osebno srečo in uspeh v 

mnogih poklicih, poleg tega pa so tudi temeljnega pomena za osebnostni razvoj (Lamovec, 

1993). 

Tabela 15: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo prilagajanja ter 

notranjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Notranji motivi 
Popuščam željam izbrane 

osebe. 

Ponavadi upoštevam 

nasvete izbrane osebe. 

Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo. -0,25* 
 

V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega 

razvoja.   
-0,25* 

Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino. -0,24* 
 

* p < 0,05 

Negativno statistično povezanost sem ugotovila pri dveh trditvah, ki označujeta strategijo 

prilagajanja. To sta Popuščam željam izbrane osebe ter Ponavadi upoštevam nasvete izbrane 

osebe. Rezultat pomeni, da nasvete izbrane osebe redkeje upoštevajo anketiranci, ki so se za 

izbran študij odločili, ker menijo, da imajo v poklicu dobre možnosti poklicnega razvoja. Prav 

tako je za anketirance, ki se v konfliktnih situacijah pogosto vedejo na način, da ne popuščajo 

željam izbrane osebe, pogosteje značilno, da so se za študij predšolske vzgoje odločili, ker 

menijo, da jim bo poklic omogočal delovno zadovoljstvo in ker želijo vplivati na otroke. 

Menim, da če bi posamezniki vedno popuščali željam izbrane osebe, upoštevali njene nasvete 

oz. bi se ji nenehno prilagajali, bi ostali nezadovoljni, njihove potrebe, želje in interesi pa 

neizpolnjeni. Vse to pa bi posamezniku preprečevalo delovno zadovoljstvo. 
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Tabela 16: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo sodelovanja ter 

notranjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Notranji motivi 
Z izbrano osebo si izmenjujem resnične 

informacije, da lahko skupaj rešiva problem. 

Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj.  0,23* 

* p < 0,05 

Med trditvami v sklopu strategije sodelovanja se le ena trditev statistično pomembno 

povezuje z enim od notranjih motivov. Rezultat pomeni, da si tisti anketirani študenti, pri 

katerih je na izbiro študija v večji meri vplivalo mnenje, da jim bo izbran poklic omogočal 

strokovni razvoj, z osebo v konfliktu pogosteje izmenjujejo resnične informacije, da bi lahko 

skupaj rešila problem. 

Več kot polovica vseh strategij reševanja konfliktov (tj. 18 od 32) se ne povezuje z nobeno od 

trditev, ki se nanašajo na notranje motive za izbiro študija. Prav tako se motiv Imam močno 

željo delati z otroki/mladino ne povezuje z nobeno od strategij. Najvišji, sicer negativen, 

koeficient korelacije (r = -0,39) sem ugotovila med strategijo izogibanja Poskušam ne izraziti 

svojega nestrinjanja z izbrano osebo ter notranjim motivom Študiram, ker želim vplivati na 

otroke/mladino. Študenti, pri katerih je na izbiro študija/poklica močno vplivala želja po 

vplivu na otroke/mladino, pogosteje poskušajo izraziti svoje nestrinjanje z izbrano osebo. 

Ugotovitev kaže na to, da se anketiranci zavedajo, da z izogibanjem konfliktov ne bodo 

ustrezno vplivali na otroke. Otroci v skupini namreč začutijo napetost in nezadovoljstvo obeh 

sodelavcev, ki jo prinaša nerazreševanje konfliktov, saj se ta nedvomno odraža pri njunem 

sodelovanju in delu v oddelku. Dejstvo je, da smo si med seboj različni ter imamo različna 

mnenja in poglede. Zato je pomembno, da se o morebitnih nestrinjanjih takoj, ko jih zaznamo, 

tudi pogovorimo. Sproščeno izražanje nestrinjanja je ena ključnih spretnosti timskih delavcev. 

Z razjasnjevanjem in pogovorom sodelavca poiščeta skupno rešitev ter naprej delujeta 

usklajeno. Takšno ravnanje je otrokom tudi dober zgled. Nenehno strinjanje z vsem pa lahko 

kaže na posameznikovo pasivnost, in če je posameznik pasiven, svojega dela ne opravlja 

učinkovito, otrokom ne predstavlja dobrega zgleda oz. ima nanje lahko celo neustrezen vpliv.  

Med notranjimi motivi prevladuje trditev Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo, saj 

se statistično pomembno povezuje z največ strategijami reševanja konfliktov (tj. 7 od 32), 

vendar med njimi obstaja šibka statistična povezanost. Večina koeficientov korelacije je 

negativnih, razen v primeru trditve, ki sodi k strategiji izogibanja (Poskušam preprečiti 

širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase) ter trditvijo, ki 

označuje kompromis (Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis). To pomeni, 

da bolj kot je anketirance pri izbiri študija vodilo to, da jim bo izbran poklic omogočal 

delovno zadovoljstvo, manj pogosto posegajo po strategijah tekmovanja, prilagajanja in 

večinoma tudi izogibanja, pogosteje pa po strategiji kompromisa. Zanje je značilno, da z 

izbrano osebo poskušajo najti kompromis ter da konflikt raje zadržijo zase, da se ne bi še 

povečal. Menim, da je delovno zadovoljstvo v veliki meri odvisno od načina reševanja 

problemov in konfliktov med sodelavci v timu. K pozitivnemu doživljanju dela in delovnega 
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mesta zagotovo pripomore tudi to, da konflikte rešujemo na ustrezen način, torej s 

sodelovanjem in iskanjem kompromisov. 

Rezultati torej kažejo, da se nekatere strategije reševanja konfliktov statistično pomembno 

povezujejo z notranjimi motivi za študij. Pri večini gre za negativno statistično povezanost, 

razen pri strategijah kompromisa in sodelovanja. Če pa strategije reševanja konfliktov in 

notranje motive za študij obravnavamo celostno – kot sklope, pa med njimi ni statistično 

pomembne povezanosti (tabela 11). 

8.5.2 Strategije reševanja medosebnih konfliktov v povezavi z zunanjimi motivi 

študentov za izbiro študija 

V tabelah 17–21 prikazujem statistično pomembne Pearsonove korelacijske koeficiente med 

posameznimi trditvami, ki označujejo določene strategije reševanja konfliktov ter zunanjimi 

motivi za izbiro študija. Vsi rezultati korelacijske analize pa so predstavljeni v prilogi (tabele 

43–47). 

Tabela 17: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo izogibanja ter 

zunanjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Zunanji motivi IZO 1 IZO 2 IZO 3 IZO 4 IZO 5 IZO 6 IZO 7 

Menim, da bom tako vzgled 

otrokom/mladini.     
 -0,35**   

V tem poklicu so privlačni delovni 

pogoji. 
   0,38**   0,28* 

Da študiram za ta poklic, je čisto 

naključje.   
0,30**  0,39**   

V tem poklicu so velike možnosti za 

zaposlitev.    
0,27*   0,24* 

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje 

izobraževanje. 
0,28* 0,23* 

 
    

Ta študij se mi je zdel lahek in manj 

zahteven.    
 0,24* 0,25*  

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno 

izbran program.   
0,35**  0,38** 0,24*  

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: IZO 1: Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.  

IZO 2: Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo.  

IZO 3: Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo.  

IZO 4: Izogibam se srečanju z izbrano osebo.  

IZO 5: Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila.  

IZO 6: Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo o svojih mislih in občutkih.  

IZO 7: Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo. 

Rezultati kažejo, da se vse trditve, ki so značilne za strategijo izogibanja, statistično 

pomembno povezujejo z vsaj enim od zunanjih motivov. Pri vseh gre za pozitivno 

povezanost, razen pri trditvi Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se 

ji ne bi zamerila in zunanjim motivom Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini, je 

povezanost negativna. Omenjena trditev, ki označuje izogibanje, je prav tako izstopajoča, saj 
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se v primerjavi z ostalimi povezuje z največ zunanjimi motivi (tj. 4 od 11). To pomeni, da je 

za anketirane študente, ki so se na študij predšolske vzgoje vpisali po naključju, zaradi 

predvidene nižje zahtevnosti študija ali ker se jim ni uspelo vpisati v prvotno izbran program, 

značilno, da svoje nestrinjanje z izbrano osebo pogosteje poskušajo zadržati zase, da se ji ne 

bi zamerili. Za te študente motiv, da bodo kot vzgojitelji zgled otrokom, ni bil pomemben.  

Tabela 18: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo tekmovanja ter 

zunanjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Zunanji motivi TEK 1 TEK 2 TEK 3 TEK 4 TEK 5 TEK 6 TEK 8 

Pedagoški poklic ima v naši družbi 

visok status. 
 0,24*  0,24*    

Menim, da bom tako vzgled 

otrokom/mladini.   
-0,39** -0,25*  -0,25* -0,25* -0,29** 

Moji starši so želeli, da dosežem ta 

poklic.  
0,29*       

Poklic mi bo omogočal dostojno 

preživetje. 
   0,22*    

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje 

izobraževanje.  
-0,27* 

 
 -0,25* -0,25* -0,28* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: TEK 1: Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta.  

TEK 2: S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 3: S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 4: Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo.  

TEK 5: Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni situaciji.  

TEK 6: Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče.  

TEK 8: S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega stališča. 

Pri strategiji tekmovanja se dve trditvi ne povezujeta statistično pomembno z nobenim od 

zunanjih motivov, in sicer Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas ter 

Močno zagovarjam svoja stališča. Z največ zunanjimi motivi (tj. 3 od 11) se povezuje trditev 

S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist. Torej 

anketiranci, za katere pogosto velja, da s svojo avtoriteto želijo doseči, da bi izbrana oseba 

sprejela odločitev v njihovo korist, študija predšolske vzgoje niso izbrali, ker bi menili, da 

bodo tako vzgled otrokom. Nanje je v veliki meri vplivalo mnenje, da ima pedagoški poklic v 

naši družbi visok status ter da jim bo poklic omogočal nadaljnje izobraževanje. Prav ta trditev 

se je pri omenjeni strategiji reševanja konfliktov najpogosteje povezovala z notranjimi motivi, 

vendar z vsemi negativno. Če primerjam ugotovitve obeh, vidim, da se spoznanja ujemajo: 

posamezniki, ki so se pri izbiri študija/poklica precej bolj zanašali na socialni položaj v družbi 

in možnost nadaljnjega izobraževanja kakor pa na njihove notranje dejavnike, pogosteje 

izkoriščajo svojo moč v namen, da bi bil njihov cilj sprejet. 
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Tabela 19: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo kompromisa ter 

zunanjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Zunanji motivi KOM 1 KOM 2 KOM 3 KOM 4 

Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status.    0,24* 

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  
   

-0,23* 

Da študiram za ta poklic, je čisto naključje.    0,24* 

V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev. -0,23* -0,32** -0,27*  

Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven.  -0,22* 
  

 

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran program.    0,27* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: KOM 1: Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke.  

KOM 2: Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke.  

KOM 3: Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis.  

KOM 4: Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela »vzemi ali pusti«. 

Vse trditve, ki sodijo v sklop strategije oblikovanja kompromisa, se statistično pomembno 

povezujejo z vsaj enim zunanjim motivom. Trditev Da bi dosegel kompromis, se poslužujem 

načela »vzemi ali pusti« se pomembno povezuje z največ zunanjimi motivi (povezuje se s 4 

od 11 zunanjih motivov). Kaže pa, da študenti, ki so se za študij predšolske vzgoje odločili po 

naključju ali ker se niso uspeli vpisati na prvotno izbran program, ter tisti, ki menijo, da ima 

pedagoški poklic visok družbeni status, se pri reševanju konfliktov pogosteje poslužujejo 

načela »vzemi ali pusti«, z namenom, da dosežejo kompromis. Omenjenega načela se redkeje 

poslužujejo tisti, ki jih je k izbiri študija vodilo mnenje, da bodo v bodočem poklicu vzgled 

otrokom. 

Tabela 20: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo prilagajanja ter 

zunanjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Zunanji motivi PRI 1 PRI 3 PRI 4 PRI 5 PRI 6 

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  
 

-0,30** -0,23*   

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji.    -0,25* -0,24* 

Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic. 0,24*     

V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev.    -0,26* -0,22* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: PRI 1: Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane osebe.  

PRI 3: Popuščam željam izbrane osebe.  

PRI 4: Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene privilegije.  

PRI 5: Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe.  

PRI 6: Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 

Trditev, ki sodi v sklop strategije prilagajanja Običajno se prilagajam željam izbrane osebe 

se edina z nobenim od zunanjih motivov statistično pomembno ne povezuje. Največ motivov 

(tj. 2 od 11) se statistično pomembno povezuje s trditvama Ponavadi upoštevam nasvete 

izbrane osebe ter Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. Pri vseh teh gre za nizko, 

negativno statistično povezanost. Rezultat kaže, da je anketirane študente, ki v konfliktnih 
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situacijah pogosteje upoštevajo nasvete osebe, s katero so v konfliktu in poskušajo zadovoljiti 

njena pričakovanja, k izbiri študija v manjši meri vodil motiv, da so v tem poklicu privlačni 

delovni pogoji ter da bodo imeli v tem poklicu velike možnosti za zaposlitev. 

Tabela 21: Povezanost med posameznimi trditvami, ki označujejo strategijo sodelovanja ter 

zunanjimi motivi (Pearsonovi koeficienti korelacije) 

Zunanji motivi SOD 1 SOD 2 SOD 3 SOD 5 

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji.  -0,25*   

V tem poklicu so velike možnosti za 

zaposlitev. 
-0,25* -0,37** -0,26*  

Ta študij se mi je zdel lahek in manj 

zahteven. 
 -0,23*  -0,25* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: SOD 1: Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, poskušam raziskati problem.  

SOD 2: Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev.  

SOD 3: Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za probleme, ki zadovoljujejo najina pričakovanja.  

SOD 5: Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju skrbi glede nekega problema, da bi rešila problem na 

najboljši možen način. 

Dve trditvi, ki sodita v sklop strategije sodelovanja, se statistično pomembno ne povezujeta z 

nobenim od zunanjih motivov. To sta Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da 

lahko skupaj rešiva problem ter Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so za 

oba sprejemljive. Pri vseh ostalih obstaja šibka negativna povezanost. Najpogosteje se z 

zunanjimi motivi statistično pomembno povezuje trditev Svoje ideje poskušam povezati z 

idejami izbrane osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev (povezuje se s 3 od 11 zunanjih 

motivov). Študenti, za katere velja ta strategija, so ob izbiri študija v večji meri menili, da bo 

študij manj zahteven, ter da so v poklicu privlačni delovni pogoji in velike možnosti za 

zaposlitev.  

Rezultati kažejo, da se 5 od 32 trditev s področja strategij reševanja konfliktov z nobenim od 

zunanjih motivov za izbiro študija ne povezuje statistično pomembno. Prav tako se motiv Ta 

poklic je prisoten tudi v moji družini statistično pomembno ne povezuje z nobeno od trditev 

posameznih strategij reševanja medosebnih konfliktov. Najvišja korelacijska povezanost (r = 

0,39) je med trditvijo strategije izogibanja Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam 

zadržati zase, da se ji ne bi zamerila ter zunanjim motivom Da študiram za ta poklic, je čisto 

naključje. Povezanost je pozitivna ter na zgornji meji pomembnosti. Študenti, ki so se po 

naključju odločili za študij predšolske vzgoje, svoje nestrinjanje z izbrano osebo pogosteje 

poskušajo zadržati zase, da se ji ne bi zamerili. 

Zunanji motiv V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev se največkrat statistično 

pomembno povezuje s posameznimi trditvami strategij reševanja konfliktov (povezuje se z 10 

od 32 trditev). Ne povezuje se le s strategijo tekmovanja. Med vsemi temi je povezanost šibka 

negativna, razen pri strategiji izogibanja je statistična povezanost šibka in pozitivna. To 

pomeni, da se anketiranci, na katere je pri izbiri študija predšolske vzgoje v veliki meri 

vplivalo mnenje, da imajo v izbranem poklicu velike možnosti za zaposlitev, pogosteje 
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izogibajo srečanju in diskusiji z izbrano osebo v konfliktu. Redkeje pa s pogovorom 

poskušajo najti kompromis ter poiščejo ali predlagajo neko srednjo rešitev, da bi konflikt 

premaknili z mrtve točke. Manj pogosto tudi poskušajo zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe 

ali upoštevajo njene nasvete; prav tako z osebo v konfliktu redkeje poskušajo sodelovati, zato 

se manj trudijo pri raziskovanju problema in svojih idej ne povezujejo z idejami osebe v 

konfliktu, skratka ni jim toliko mar, da bi našli skupno rešitev za probleme, ki bi zadovoljila 

pričakovanja vseh. Takšen način dela in spopadanja s konflikti je neučinkovit ter ne ustvarja 

zadovoljujočih medosebnih odnosov. T. Lamovec (1993) namreč navaja, da so uspešni 

medosebni odnosi možni le, če obvladamo določene spretnosti, med katere sodi tudi področje 

konstruktivnega reševanja medosebnih konfliktov. 

Posamezne trditve, ki opredeljujejo določene strategije reševanja konfliktov, se pozitivno ali 

negativno povezujejo z zunanjimi motivi izbire študija. Ko pa spremenljivke obravnavamo po 

sklopih, se le strategiji izogibanja in sodelovanja pomembno povezujeta z zunanjimi motivi za 

izbiro študija. Stopnja povezanosti je močnejša pri strategiji izogibanja in je pozitivna, za 

razliko od povezanosti pri strategiji sodelovanja. In če na koncu te rezultate primerjam z 

rezultati povezanosti med strategijami reševanja konfliktov in notranjimi motivi, je očitno, da 

se strategije reševanja medosebnih konfliktov v večji meri povezujejo z zunanjimi motivi za 

izbiro študija,  čeprav gre pri teh za večinoma neustrezne strategije reševanja konfliktov.  

 

Na konflikte se odzivamo na podlagi lastnih ciljev in vrednot in na tej osnovi tudi izbiramo 

načine soočenja s konflikti oz. njihovega reševanja. Če pa svojih interesov, želja in 

življenjskih ciljev nimamo izoblikovanih oz. ozaveščenih ter nas zato v večji meri motivirajo 

zunanji dejavniki, se to v konfliktnih situacijah lahko odraža na način, da nas je konfliktov 

strah in se jim zato izogibamo. Z njimi se ne znamo ustrezno soočiti in ne čutimo potrebe po 

sodelovanju. Prav to se po zgornjih ugotovitvah odraža kot značilnost tistih, ki so svoj študij 

oz. poklic izbirali po čistem naključju, zaradi želja drugih ali drugih nepsiholoških 

dejavnikov. 
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9 SKLEP 

Timsko delo je pomembna profesionalna kompetenca, zato se v literaturi pojavlja kot 

pomemben dejavnik profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. Pomembno je, da se 

bodoči pedagoški delavci že v času študija seznanijo s timskim delom ter pridobijo z njim čim 

več izkušenj. Izobraževanje in usposabljanje za timsko delo mora potekati postopno in 

sistematično v sklopu predavanj, vaj, seminarjev, prebiranjem strokovne literature s področja 

timskega dela ter z izkušenjskim in reflektivnim učenjem v praksi. Na ta način študenti 

oblikujejo stališča do timskega dela in spoznajo prednosti, ki jih to lahko prinaša. Vsaka 

izkušnja s timskim delom v času študija lahko študentom pripomore k razvoju njihovih 

spretnosti timskega dela. Poleg tega se pri sodelovanju v timu zagotovo srečajo tudi z 

medosebnimi konflikti, ki so lahko priložnost za prepoznavanje njihovih lastnih strategij 

reševanja konfliktov. Dobro je, da te ozavestijo in se naučijo še drugih ter jih uporabljajo 

zavestno, glede na cilj, ki ga želijo doseči. Pomembno je, da ozavestijo, da je od njihovega 

soočanja s konflikti in ravnanja ter  ravnanja drugih članov tima odvisno tudi, ali  bo konflikt 

k obstoječim odnosom prispeval pozitivno ali pa bo imel negativni vpliv. Spretnosti timskega 

dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov sta dva ključna dejavnika, ki pomembno 

vplivata na uspešnost in učinkovitost timskega dela, zato sem se odločila, da ju v empiričnem 

delu diplomskega dela z raziskavo pri študentih predšolske vzgoje podrobneje raziščem. V 

zaključku bom povzela najpomembnejše ugotovitve raziskave v okviru svojega diplomskega 

dela in na njihovi osnovi oblikovala določene sklepe. 

Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se je nanašalo na pogostost uporabe določenih strategij 

reševanja medosebnih konfliktov. Rezultati so spodbudni, saj kažejo, da študenti pogosteje 

uporabljajo strategije, ki so naravnane k razrešitvi problemov in konfliktov. Najpogosteje 

uporabljena strategija reševanja medosebnih konfliktov je strategija sodelovanja, kar kaže na 

to, da so anketiranci kljub konfliktu pripravljeni na sodelovanje. Za konstruktivno reševanje 

konfliktov je potrebno dogovarjanje in iskrena komunikacija, česar pa se anketiranci glede na 

rezultate pogosto poslužujejo. 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem (RV2) sem raziskala, katerih spretnosti se pri timskem 

delu najpogosteje poslužujejo anketirani študenti. Rezultati so pokazali, da ti najpogosteje 

spoštujejo skupne odločitve in dogovore ter jih dosledno uresničujejo, prizadevajo se za enake 

možnosti vseh članov tima, prilagajajo se, da bi v timu dosegli skupni dogovor, odprti so za 

dobronamerno kritiko in predloge ter pogosto spremljajo delo drugih članov tima in se za njih 

zanimajo. Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju so rezultati zelo spodbudni, saj kažejo, da 

imajo anketiranci v povprečju dobro razvite spretnosti timskega dela;  po nobeni od naštetih v 

vprašalniku ne posegajo nikoli ali redkeje. To pomeni, da se anketirani študenti, kljub temu da 

so šele na začetku študija, dobro znajdejo v timu in v njem prakticirajo vrsto spretnosti, ki 

pripomorejo k timski učinkovitosti. Z raziskavo sem ugotovila, da so spretnosti timskega dela 

odvisne tudi od motiviranosti za timsko delo ter ocene dosedanjih izkušenj s timskim delom. 

Namreč tisti, ki imajo bolje razvite spretnosti timskega dela svoje dosedanje timsko delo 

ocenjujejo kot uspešnejše in so zanj bolj motivirani. Na njihovo motiviranost v veliki meri 

vpliva tudi to, v kakšnem timu delujejo. Menim, da bi bilo pri samozaznavanju uspešnosti 
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dosedanjega timskega dela zanimivo preučiti, kateri dejavniki so prispevali k določeni oceni 

anketirancev. 

Na osnovi rezultatov, dobljenih v okviru tretjega raziskovalnega vprašanja (RV3) sem 

ugotovila, da se spretnosti timskega dela statistično pomembno povezujejo le s strategijo 

sodelovanja. Študenti, pri katerih prevladuje strategija sodelovanja, imajo bolj razvite tudi 

spretnosti timskega dela, kar ni presenetljivo, saj so te v pomoč pri konstruktivnem reševanju 

konfliktov. Kljub temu obstajajo nekatere statistično pomembne povezave med posameznimi 

trditvami spretnosti timskega dela ter trditvami, ki označujejo posamezne strategije reševanja 

medosebnih konfliktov, toda če te trditve združimo v posamezne sklope strategij, ta 

povezanost postane statistično nepomembna. 

V okviru diplomskega dela sem raziskala tudi povezanost med spretnostmi timskega dela in 

motivi anketiranih študentov za izbiro študija (RV4). Ugotovitve kažejo, da med zunanjimi 

motivi in spretnostmi timskega dela ne obstaja statistično pomembna povezanost. Študenti, 

katere so k izbiri študija vodili notranji motivi, imajo bolj razvite tudi spretnosti timskega 

dela. Rezultat pripisujem temu, da imajo slednji verjetno večji interes za opravljanje tega 

poklica ter motivacijo za pridobivanje, razvijanje in uporabo spretnosti timskega dela.  

To raziskovalno vprašanje me je spodbudilo k temu, da v okviru poznavanja raziskovalnega 

vzorca raziščem tudi, kateri motivi so k izbiri študija vodili večino anketiranih študentov. 

Rezultat je pokazal, da na dodiplomski študij predšolske vzgoje v veliki večini vstopajo 

notranje motivirani posamezniki, saj so nanje najpogosteje vplivali: želja po delu z otroki, 

možnosti za ustvarjalnost, strokovni razvoj, avtonomnost in delovno zadovoljstvo. Zunanjim 

dejavnikom so pripisali manjši vpliv na izbiro študija oz. poklica, pri tem pa izstopata le dve 

trditvi, in sicer da bodo pri svojem delu otrokom zgled ter možnost nadaljnjega izobraževanja, 

ki sta pri anketiranih študentih močno vplivali na izbiro študija in posredno poklica. 

Z zadnjim, petim raziskovalnim vprašanjem (RV5) sem ugotavljala statistično povezanost 

med strategijami reševanja konfliktov in motivi anketirancev za izbiro študija. Rezultat je 

pokazal, da notranji motivi nimajo pomembnega vpliva na pogostost uporabe določenih 

strategij reševanja konfliktov, medtem ko se zunanji motivi pomembno povezujejo s strategijo 

izogibanja ter strategijo sodelovanja. In sicer tisti anketirani študenti, katere so pri izbiri za 

izbran študij in posredno poklic v večini vodili zunanji motivi, se konfliktom raje izognejo, 

kakor da bi jih rešili s sodelovanjem. 

Omejitev empirične raziskave v okviru tega diplomskega dela vidim predvsem v vzorcu. Med 

anketiranci namreč obstajajo nekatere razlike v starosti in praktičnih izkušnjah, saj so vanj 

vključeni tudi izredni študenti. Izvedeno raziskavo bi lahko izboljšala tako, da bi rezultate 

podkrepila z večjim vzorcem in jim s tem povečala zanesljivost. Možnosti za nadaljnje 

raziskovanje je veliko. V prihodnjih raziskavah bi lahko raziskala razlike na področju 

spretnosti timskega dela in strategij reševanja medosebnih konfliktov med rednimi študenti na 

začetku in koncu dodiplomskega študija predšolske vzgoje ter s tem ugotovila, v kolikšni meri 

študenti med študijem na tem področju napredujejo. To bi bilo zanimivo raziskati tudi med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v praksi ter rezultate med seboj primerjati. 
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Menim, da timsko delo prevečkrat dojemamo kot nekaj povsem samoumevnega. Velikokrat 

se ne zavedamo vseh razsežnosti timskega dela in mnogih prednosti, ki nam jih to lahko 

prinaša. Želim si, da bi moje diplomsko delo (bodočim) strokovnim delavcem pripomoglo k 

zavedanju o pomembnosti timskega dela, poznavanju njegovih prednosti, spretnosti ter 

ustreznih strategij pri soočanju s konflikti. O vsem tem je potrebno študente ozaveščati že v 

času dodiplomskega študija in jih za to ustrezno motivirati. Kljub temu, da je raziskava 

pokazala, da imajo študenti v povprečju dobro razvite spretnosti timskega dela ter da za 

razreševanje konfliktov uporabljajo ustrezne strategije, moramo stremeti k temu, da se 

študente tekom študija na primerne strategije sistematično navaja in jih razvija. Rezultati 

kažejo, da so izboljšave potrebne predvsem na področju seznanjanja študentov s strokovnimi 

in znanstvenimi spoznanji o timskem delu. Kljub temu, da je to v veliki meri odvisno od 

osebne notranje motivacije posameznika, menim, da bi to lahko izboljšali s pogostejšim 

vključevanjem tovrstnih spoznanj v predavanja in druge oblike študijskih obveznosti. Glede 

na rezultate je opaziti tudi, da se študenti med seboj razlikujejo v pojmovanju konfliktov, zato 

je predvsem tistim, ki se konfliktov bojijo ali uporabljajo neustrezne strategije reševanja le-

teh, potrebno predstaviti strokovno primerne načine in smernice soočanja z njimi, primere 

dobre prakse in učinke uspešno rešenih konfliktov. Tako bi strokovno prispevali k razvoju in 

oblikovanju novih spretnosti timskega dela in strategij reševanja konfliktov v timu ter razvili 

učinkovitejše pristope k razvijanju kompetentnosti za timsko delo.  
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11.1 Priloga 1 

VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE PEDAGOŠKE FAKULTETE 

 

Spoštovani,  

zbiramo podatke o izkušnjah in mnenju bodočih učiteljev in vzgojiteljev – študentov Pedagoške 

fakultete. Prosimo vas, da čim bolj iskreno odgovorite na vprašanja v vprašalniku, ki je pred vami. 

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 10–15 minut. Navodila za izpolnjevanje so zapisana pred 

vsako skupino vprašanj. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov, saj nas zanima vaše mnenje. Zaradi 

statističnih analiz pa je zelo pomembno, da odgovorite na čisto vsa vprašanja. Vprašalnik je anonimen 

in lahko kadarkoli prenehate z izpolnjevanjem. V kolikor bi želeli, lahko dobite povratno informacijo 

o dobljenih rezultatih. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v raziskavi!   

Dr. Alenka Polak, dr. Polona Gradišek (Pedagoška fakulteta UL) in raziskovalci Pedagoške fakultete 

Univerze v Reki 

 

Splošni podatki:  

1. Starost (v letih): ________   2. Spol (obkrožite):     M     Ž     3.  Meseci delovne dobe 

(prakse?): _______ 

4. Letnik študija: _________  

5. Program študija (označite s križcem):    

a)  □ dodiplomski      □ podiplomski 

b) □ učiteljske smeri   □ predšolska vzgoja    

6. Vrsta zaključene srednje šole:  a) strokovna šola    b) gimnazija 

 

7. V nadaljevanju so navedene trditve, ki lahko opisno izražajo vaše razloge, zakaj ste se odločili za 

izbrani študij in posredno poklic.  Pri vsaki trditvi izberite odgovor, ki ustreza vašemu mnenju, pri 

čemer lahko izbirate med  ne drži, delno drži, večinoma drži in  popolnoma drži  (izbrani odgovor 

označite z  X). 

 
ne drži 

delno 

drži  

večinoma 

drži  

popolnoma 

drži  

1. Vedno sem si želel postati to, za kar študiram.      

2. Ta poklic je prisoten tudi v moji družini.     

3. Imam močno željo delati z otroki/mladino.     

4. Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv.     

5. Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status.     

6. Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo.     

7. V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega 

razvoja. 

    

8. Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.     

9. V tem poklicu so privlačni delovni pogoji.      

10. Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic.     

11. Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic.     

12. Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje.     

13. Da študiram za ta poklic, je čisto naključje.     

14. Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino.     

15. V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev.     

16. Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj.     
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17. Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj.      

18. Ta poklic mi bo omogočal, da sem ustvarjalen(-

na). 

    

19. Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje 

izobraževanje. 

    

20. Ta poklic mi bo omogočal, da sem avtonomen(-

na). 

    

21. Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven.     

22. Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran 

program.  

    

 

8. Medosebni konflikti 

Prosimo vas, da pomislite na konflikt z eno osebo iz vaše družine ali s fakultete (v nadaljevanju 

»izbrana oseba«), ki ste ga imeli v zadnjem mesecu. Ko boste odgovarjali na vprašanja v vprašalniku, 

imejte v mislih to osebo in vajin konflikt. Vprašalnik sestavlja 32 trditev o tem konfliktu, ki jih 

natančno preberite in označite, kako pogosto odreagirate na navedeni način.  

 nikoli redko včasih pogosto vedno 

1. Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj 

konflikt z izbrano osebo zadržati zase. 

1 2 3 4 5 

2. Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo. 1 2 3 4 5 

3. Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo. 1 2 3 4 5 

4. Izogibam se srečanju z izbrano osebo. 1 2 3 4 5 

5. Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, 

da se ji ne bi zamerila. 

1 2 3 4 5 

6. Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo 

o svojih mislih in občutkih. 

1 2 3 4 5 

7. Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo. 1 2 3 4 5 

8. Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta. 1 2 3 4 5 

9. S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela 

odločitev v mojo korist.  

1 2 3 4 5 

10. S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba 

sprejela odločitev v mojo korist. 

1 2 3 4 5 

11. Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano 

osebo. 

1 2 3 4 5 

12. Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da 

zmagam v tekmovalni situaciji. 

1 2 3 4 5 

13. Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče. 1 2 3 4 5 

14. Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem 

glas. 

1 2 3 4 5 

15. S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne 

sprejmejo mojega stališča. 

1 2 3 4 5 

16. Močno zagovarjam svoja stališča. 1 2 3 4 5 

17. Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z 

mrtve točke. 

1 2 3 4 5 

18. Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt 

premaknili z mrtve točke. 

1 2 3 4 5 

19. Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis. 1 2 3 4 5 

20. Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela »vzemi ali 

pusti«. 

1 2 3 4 5 

21. Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane osebe. 1 2 3 4 5 
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22. Običajno se prilagajam željam izbrane osebe. 1 2 3 4 5 

23. Popuščam željam izbrane osebe. 1 2 3 4 5 

24. Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene 

privilegije. 

1 2 3 4 5 

25. Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe. 1 2 3 4 5 

26. Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 1 2 3 4 5 

27. Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, 

poskušam raziskati problem. 

1 2 3 4 5 

28. Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da 

bi lahko skupaj sprejela odločitev. 

1 2 3 4 5 

 nikoli redko včasih pogosto vedno 

29. Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za 

probleme, ki zadovoljujejo najina pričakovanja. 

1 2 3 4 5 

30. Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da 

lahko skupaj rešiva problem. 

1 2 3 4 5 

31. Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju 

skrbi glede nekega problema, da bi rešila problem na najboljši 

možen način.  

1 2 3 4 5 

32. Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so 

za oba sprejemljive. 

1 2 3 4 5 

 

9. Timsko delo 

V različnih situacijah timskega dela (npr. na fakulteti pri seminarskih nalogah, predstavitvah idr.) se 

člani tima različno vedejo. Pri vsakem od naslednjih opisov vedenja iskreno in točno ocenite, kako 

pogosto opis velja za vas, kadar sodelujete v timu.  

 

 nikoli redko včasih pogosto vedno 

1. Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 1 2 3 4 5 

2. Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. 1 2 3 4 5 

3. Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni 

dogovor. 

1 2 3 4 5 

4. Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. 1 2 3 4 5 

5. Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

1 2 3 4 5 

6. Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi 

člani v timu. 

1 2 3 4 5 

7. Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

1 2 3 4 5 

8. Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev 

svojih idej. 

1 2 3 4 5 

9. V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 1 2 3 4 5 

10. Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki 

bi bile primerne za vse. 

1 2 3 4 5 

11. Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge,  

mnenja in ideje. 

1 2 3 4 5 

12. Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir 

novih spoznanj. 

1 2 3 4 5 

13. Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 

1 2 3 4 5 

14. Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino 

dela in/ali odnosi v timu. 

1 2 3 4 5 
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15. Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge preostalih 

članov tima. 

1 2 3 4 5 

16. Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 

1 2 3 4 5 

17. Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo delo in/ali 

da se mi zdijo njihove ideje dobre. 

1 2 3 4 5 

18. V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 

1 2 3 4 5 

19. Preostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju 

njihovih idej. 

1 2 3 4 5 

20. Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj.  

1 2 3 4 5 

 

Kako bi na splošno ocenili svoje dosedanje timsko delo? (obkrožite) 

 

a) neuspešno b) delno uspešno c) zelo uspešno 

 

Kako bi ocenili svojo motiviranost za timsko delo? (obkrožite) 

a) Sploh nisem motiviran/-a za timsko delo. 

b) Včasih sem motiviran za timsko delo, odvisno od sestave tima. 

c) Za timsko delo sem vedno motiviran/-a. 

 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje!  
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11.2 Priloga 2 

Tabela 22: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na spol 

SPOL f f (%) 

Ženski 76 95 

Moški 3 3,75 

Brez odgovora 1 1,25 

Skupaj 80 100 

 

Tabela 23: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na starost 

STAROST f f (%) 

19–21 let 67 83,75 

22–24 let 7 8,75 

25–27 let 1 1,25 

28–30 let 1 1,25 

Več kot 30 let 4 5 

Skupaj 80 100 

 

Tabela 24: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na vrsto zaključene 

srednje šole 

VRSTA ZAKLJUČENE SREDNJE ŠOLE f f (%) 

Strokovna šola 67 83,75 

Gimnazija 8 10 

Strokovna šola in gimnazija 4 5 

Brez odgovora 1 1,25 

Skupaj 80 100 

 

Tabela 25: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na praktične 

izkušnje/delovno dobo anketirancev 

MESECI PRAKSE/DELOVNE DOBE f f (%) 

Nič  2 2,5 

1–5 mesecev 47 58,75 

6–10 mesecev 18 22,5 

11–20 mesecev 5 6,25 

21–30 mesecev 2 2,5 

Več kot 30 mesecev 1 1,25 

Brez odgovora 5 6,25 

Skupaj 80 100 
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Tabela 26: Aritmetične sredine in standardni odkloni notranjih in zunanjih motivov za izbiro 

študija anketiranih študentov predšolske vzgoje 

MOTIVI TRDITVE N M SD 

  

N
O

T
R

A
N

J
I 

M
O

T
IV

I 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem ustvarjalen(-na). 79 3,66 0,55 

Imam močno željo delati z otroki/mladino. 80 3,60 0,59 

Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj. 80 3,44 0,67 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem avtonomen(-na). 80 3,44 0,67 

Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo. 80 3,43 0,71 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj. 80 3,40 0,67 

Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino. 79 3,24 0,66 

V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega razvoja. 80 3,23 0,73 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic. 79 3,18 0,76 

Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv. 79 3,05 0,64 

Vedno sem si želel postati to, za kar študiram. 80 2,90 ,95 

 

 

Z
U

N
A

N
J

I 
M

O
T

IV
I 

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini. 80 3,55 0,59 

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje izobraževanje. 80 3,30 0,70 

Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje. 80 3,01 0,79 

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji. 80 2,70 0,82 

V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev. 80 2,24 0,72 

Moji straši so želeli, da dosežem ta poklic. 80 2,21 1,03 

Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status. 80 2,20 0,74 

Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven. 80 1,88 0,79 

Ta poklic je prisoten tudi v moji družini. 80 1,71 1,10 

Da študiram za ta poklic, je čisto naključje. 79 1,37 0,70 

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran program. 80 1,29 0,75 
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Tabela 27: Aritmetične sredine in standardni odkloni strategij reševanja medosebnih 

konfliktov anketiranih študentov predšolske vzgoje 

STRATEGIJE TRDITVE N M SD 

  

IZ
O

G
IB

A
N

J
E

 

Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo. 80 3,53 0,98 

Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z 

izbrano osebo zadržati zase. 
80 3,44 0,93 

Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo o svojih 

mislih in občutkih. 
80 2,74 1,05 

Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo. 79 2,56 1,13 

Izogibam se srečanju z izbrano osebo. 78 2,45 1,09 

Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo. 79 2,32 0,95 

Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi 

zamerila. 
80 2,20 0,96 

  

T
E

K
M

O
V

A
N

J
E

 

Močno zagovarjam svoja stališča. 80 3,64 0,86 

Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo. 80 3,53 0,83 

Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče. 80 2,79 1,10 

Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta. 79 2,63 0,88 

S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela 

odločitev v mojo korist. 
79 2,63 0,98 

S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v 

mojo korist. 
80 2,36 0,93 

Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v 

tekmovalni situaciji. 
79 2,28 1,13 

Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas. 78 2,28 1,03 

S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega 

stališča. 
80 2,18 0,85 

  

K
O

M
P

R
O

M
IS

 

Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis. 80 4,01 0,88 

Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke. 79 3,62 0,84 

Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve 

točke. 
79 3,57 0,80 

Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela "vzemi ali pusti". 80 2,59 1,03 

  

P
R

IL
A

G
A

J
A

N
J

E
 Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe. 79 3,28 0,82 

Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane osebe. 79 3,19 0,88 

Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 80 3,13 0,91 

Običajno se prilagajam željam izbrane osebe. 79 3,05 0,85 

Popuščam željam izbrane osebe. 80 2,70 0,83 

Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene privilegije. 79 2,61 0,90 

  

S
O

D
E

L
O

V
A

N
J

E
 

Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so za oba 

sprejemljive. 
80 3,93 0,82 

Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju skrbi glede 

nekega problema, da bi rešila problem na najboljši možen način. 
79 3,84 0,91 

Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da lahko skupaj 

rešiva problem. 
79 3,82 0,93 

Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za probleme, 

ki zadovoljujejo najina pričakovanja. 
79 3,75 0,91 

Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da bi lahko 

skupaj sprejela odločitev. 
80 3,73 0,90 

Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, poskušam 

raziskati problem. 
80 3,64 0,92 
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Tabela 28: Aritmetične sredine in standardni odkloni spretnosti timskega dela anketiranih 

študentov predšolske vzgoje 

SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA N M SD 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem. 80 4,41 0,67 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev svojih idej. 80 4,40 0,72 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupen dogovor. 80 4,38 0,75 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge preostalih članov tima. 80 4,20 0,79 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove ideje. 80 4,18 0,76 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo delo in/ali da se mi zdijo njihove 

ideje dobre. 
79 4,15 0,72 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki bi bile primerne za vse. 80 4,15 0,81 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju njihovih idej. 77 4,13 0,59 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. 80 4,10 0,82 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in ideje. 79 4,09 0,85 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj. 80 4,09 0,77 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam spremenljivim okoliščinam. 80 3,98 0,62 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali zadolžitev. 78 3,81 0,88 

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi prilagajam drugim. 80 3,79 0,94 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi člani v timu. 80 3,79 0,77 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 80 3,73 0,76 

Napake in /ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih spoznanj. 80 3,70 0,74 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 80 3,55 0,83 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino dela in /ali odnosi v timu. 80 3,55 0,94 

Seznanjam se s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja timskega dela. 80 3,46 0,98 

 

Tabela 29: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih študentov predšolske 

vzgoje glede na oceno uspešnosti svojega dosedanjega timskega dela 

OCENA DOSEDANJEGA TIMSKEGA DELA f f (%) 

Neuspešno 1 1,25 

Delno uspešno 31 38,75 

Zelo uspešno 47 58,75 

Brez odgovora 1 1,25 

Skupaj 80 100 

 

Tabela 30: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih študentov predšolske 

vzgoje glede na oceno o lastni motiviranosti za timsko delo 

MOTIVIRANOST ZA TIMSKO DELO f f (%) 

Sploh nisem motiviran/-a za timsko delo. 2 2,5 

Včasih sem motiviran/-a za timsko delo, odvisno 

od sestave tima. 
56 70 

Za timsko delo sem vedno motiviran/-a. 22 27,5 

Skupaj 80 100 
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Tabela 31: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in 

trditvami, ki označujejo strategijo izogibanja (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela IZO 1 IZO 2 IZO 3 IZO 4 IZO 5 IZO 6 IZO 7 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 
0,20 0,19 -0,30

**
 -0,09 -0,40

**
 -0,09 -0,11 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 
0,29

*
 0,22 -0,30

**
 -0,06 -0,17 0,11 -0,07 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 
0,23

*
 0,26

*
 -0,02 -0,09 0,12 -0,05 -0,03 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 
0,26

*
 0,08 -0,38

**
 -0,02 -0,36

**
 -0,10 -0,06 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih 

dosledno uresničujem. 
0,22 0,15 -0,22

*
 -0,08 -0,15 -0,06 -0,09 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose 

z drugimi člani v timu. 
0,33

**
 0,23

*
 -0,36

**
 -0,06 -0,28

*
 -0,01 -0,03 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se 

prilagajam spremenljivim okoliščinam. 
0,31

**
 0,34

**
 -0,11 -0,03 -0,18 -0,05 -0,07 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti 

za uveljavitev svojih idej. 
0,27

*
 0,33

**
 -0,16 -0,06 -0,26

*
 -0,08 -0,07 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 
0,12 -0,03 -0,10 0,16 -0,25

*
 0,00 0,18 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 
0,37

**
 0,09 -0,31

**
 -0,09 -0,25

*
 -0,09 -0,07 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 
0,30

**
 0,22 -0,30

**
 -0,10 -0,33

**
 -0,06 -0,12 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi 

predstavljajo vir novih spoznanj. 
0,27

*
 0,20 -0,28

*
 -0,00 -0,18 -0,12 -0,12 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi 

njihovih idej in/ali zadolžitev. 
0,29

*
 0,30

**
 -0,24

*
 0,02 -0,01 0,03 -0,05 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 
0,26

*
 0,16 -0,29

**
 0,09 -0,19 -0,03 0,05 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 
0,19 0,26

*
 -0,25

*
 -0,08 -0,12 0,03 -0,11 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi 

spoznanji s področja timskega dela. 
0,32

**
 0,05 -0,20 0,05 -0,06 -0,13 0,07 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 
0,23

*
 0,16 -0,24

*
 -0,01 -0,12 0,05 0,08 

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 
0,14 0,10 -0,19 0,05 -0,14 0,05 0,09 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 
0,22 0,27

*
 -0,42

**
 -0,04 -0,23

*
 0,05 0,08 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 
0,30

**
 0,21 -0,33

**
 -0,18 -0,32

**
 -0,03 -0,10 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: IZO 1: Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.  

IZO 2: Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo.  

IZO 3: Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo.  

IZO 4: Izogibam se srečanju z izbrano osebo. 

IZO 5: Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila. 

IZO 6: Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo o svojih mislih in občutkih. 

IZO 7: Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo. 
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Tabela 32: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in      

trditvami, ki označujejo strategijo tekmovanja (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela TEK 1 TEK 2 TEK 3 TEK 4 TEK 5 TEK 6 TEK 7 TEK 8 TEK 9 

Na srečanjih tima dajem kritične, 

vendar smiselne pripombe. 
-0,13 -0,11 -0,01 0,28* 0,04 0,02 -0,06 -0,01 0,45** 

Spremljam delo drugih članov tima 

in se zanimam za njihove ideje. 
-0,23* -0,32** -0,19 0,20 -0,30** -0,17 -0,10 -0,05 0,29** 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da 

bi v timu dosegli skupni dogovor. 
-0,19 -0,31** -0,27* 0,07 -0,07 -0,21 -0,16 -0,03 -0,04 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje 

osebno in strokovno mnenje. 
-0,10 -0,21 -0,02 0,28* 0,05 -0,07 -0,02 0,03 0,32** 

Skupne odločitve in dogovore 

spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

-0,17 -0,24* -0,12 0,22* -0,10 -0,10 -0,08 -0,04 0,20 

Spremljam in analiziram lastno 

doživljanje ter odnose z drugimi 

člani v timu. 

-0,02 -0,19 0,08 0,20 -0,10 -0,02 -0,17 0,08 0,30** 

Pri odločanju in sprejemanju 

odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

-0,04 -0,27* -0,16 0,15 -0,15 -0,08 -0,10 -0,04 0,27* 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi 

enake možnosti za uveljavitev svojih 

idej. 

-0,08 -0,18 -0,13 0,20 -0,16 -0,13 -0,13 -0,05 0,26* 

V timu sproščeno izražam svoje 

nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 
0,04 0,02 0,05 0,23* 0,19 0,17 0,00 0,08 0,29** 

Prizadevam si k oblikovanju takih 

rešitev za skupne probleme, ki bi 

bile primerne za vse. 

-0,19 -0,41** -0,19 0,24* -0,14 -0,22 -0,24* -0,18 0,28* 

Pri oblikovanju skupnih odločitev 

dajem predloge, mnenja in ideje. 
0,04 -0,14 -0,01 0,33** 0,01 -0,03 -0,06 0,02 0,32** 

Napake in/ali neuspehi pri timskem 

delu mi predstavljajo vir novih 

spoznanj. 

-0,11 -0,14 0,07 0,28* -0,11 -0,06 0,04 -0,04 0,27* 

Preostalim članom tima pomagam 

pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 

-0,01 -0,25* -0,08 0,37** 0,04 -0,07 0,04 0,11 0,25* 

Ustno in/ali pisno izražam svoja 

opažanja, povezana z vsebino dela 

in/ali odnosi v timu. 

-0,08 -0,20 -0,04 0,23* -0,11 -0,07 0,04 0,16 0,39** 

Sem odprt/-a za dobronamerno 

kritiko in predloge preostalih članov 

tima. 

-0,13 -0,17 -0,11 0,34** -0,08 -0,05 0,04 0,08 0,31** 

Seznanjam se s strokovnimi in z 

znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela. 

-0,07 -0,13 -0,00 0,15 -0,05 -0,06 -0,13 -0,01 0,14 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem 

opazil/-a njihovo delo in/ali da se mi 

zdijo njihove ideje dobre. 

-0,11 -0,29** -0,05 0,25* -0,14 -0,11 0,00 0,10 0,23* 

V timu imam občutek samostojnosti, 

čeprav se po potrebi prilagajam 

drugim. 

-0,05 -0,04 0,14 0,05 0,05 -0,01 0,06 -0,05 0,08 

Preostale člane tima podpiram pri 

izražanju in uveljavljanju njihovih 

idej. 

-0,11 -0,19 -0,12 0,26* 0,05 -0,06 -0,08 -0,05 0,25* 

Zavzemam se za sproščeno izražanje 

različnih – tudi nasprotujočih si – 

mnenj. 

-0,17 -0,36** -0,19 0,23* -0,17 -0,19 -0,17 -0,10 0,30** 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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LEGENDA: TEK 1: Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta.  

TEK 2: S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 3: S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist. 

TEK 4: Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo.  

TEK 5: Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni situaciji. 

TEK 6: Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče. 

TEK 7: Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas. 

TEK 8: S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega stališča. 

TEK 9: Močno zagovarjam svoja stališča. 

 

Tabela 33: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in 

trditvami, ki označujejo strategijo kompromisa (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela KOM 1 KOM 2 KOM 3 KOM 4 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 0,08 -0,02 0,11 -0,06 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove 

ideje. 
0,18 0,20 0,21 -0,07 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni 

dogovor. 
0,06 0,19 0,26* 0,06 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno mnenje. 0,02 -0,04 0,12 0,02 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 
0,03 0,02 0,16 -0,12 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z drugimi 

člani v timu. 
0,03 0,11 0,15 -0,10 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 
0,18 0,23* 0,33** -0,06 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za uveljavitev 

svojih idej. 
0,14 0,25* 0,27* -0,07 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 0,06 -0,00 0,04 0,19 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne probleme, ki 

bi bile primerne za vse. 
-0,07 0,09 0,25* -0,05 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja in 

ideje. 
0,07 0,10 0,15 -0,05 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir novih 

spoznanj. 
0,06 -0,02 0,07 -0,02 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 
-0,01 0,15 0,19 0,02 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z vsebino 

dela in/ali odnosi v timu. 
0,13 0,22 0,21 0,05 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge preostalih 

članov tima. 
-0,03 0,07 0,22 -0,01 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 
0,05 0,05 0,17 0,26* 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo delo in/ali 

da se mi zdijo njihove ideje dobre. 
0,12 0,20 0,16 0,08 

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 
-0,02 -0,12 -0,07 -0,01 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju 

njihovih idej. 
-0,01 0,19 0,23* -0,00 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi nasprotujočih 

si – mnenj. 
-0,04 0,16 0,26* -0,15 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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LEGENDA: KOM 1: Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke. 

KOM 2: Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke. 

KOM 3: Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis. 

KOM 4: Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela »vzemi ali pusti«. 

 

Tabela 34: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in 

trditvami, ki označujejo strategijo prilagajanja (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela PRI 1 PRI 2 PRI 3 PRI 4 PRI 5 PRI 6 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne 

pripombe. 
-0,04 -0,24* -0,27* -0,17 0,00 -0,06 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za 

njihove ideje. 
-0,11 -0,17 -0,28* -0,16 0,04 0,08 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 
0,09 0,15 0,02 0,10 0,10 0,25* 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 
-0,05 -0,17 -0,20 -0,15 -0,06 0,03 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 
-0,07 -0,20 -0,21 -0,13 -0,00 0,12 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 
-0,07 -0,26* -0,34** -0,14 -0,09 -0,03 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 
-0,09 -0,22 -0,26* -0,09 0,09 0,14 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 
-0,10 -0,18 -0,28* -0,23* 0,09 0,16 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 
-0,02 -0,12 -0,19 -0,08 -0,08 -0,17 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 
-0,00 -0,10 -0,18 -0,15 -0,01 -0,01 

Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 
0,10 -0,12 -0,23* -0,13 -0,06 0,07 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo 

vir novih spoznanj. 
-0,09 -0,14 -0,17 -0,10 0,02 0,04 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 
0,15 0,06 0,00 0,15 0,00 0,21 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 
0,02 -0,04 -0,1 -0,05 0,10 0,04 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge 

preostalih članov tima. 
-0,06 -0,17 -0,14 -0,10 0,01 0,13 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 
0,12 0,16 0,02 0,08 0,05 0,11 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo 

delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 
-0,02 -0,06 -0,14 -0,14 0,02 0,09 

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 
-0,19 -0,18 -0,18 -0,20 -0,09 -0,13 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in 

uveljavljanju njihovih idej. 
-0,15 -0,09 -0,21 -0,15 -0,08 -0,03 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 
-0,08 -0,13 -0,18 -0,06 -0,04 0,09 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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LEGENDA: PRI 1: Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane osebe. 

PRI 2: Običajno se prilagajam željam izbrane osebe.  

PRI 3: Popuščam željam izbrane osebe.  

PRI 4: Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene privilegije. 

PRI 5: Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe. 
PRI 6: Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 

 

Tabela 35: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spretnostmi timskega dela in 

trditvami, ki označujejo strategijo sodelovanja (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela SOD 1 SOD 2 SOD 3 SOD 4 SOD 5 SOD 6 

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar smiselne pripombe. 0,10 0,12 0,03 0,19 0,09 0,14 

Spremljam delo drugih članov tima in se zanimam za njihove 

ideje. 
0,31** 0,29** 0,18 0,25* 0,18 0,16 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu dosegli skupni 

dogovor. 
0,20 0,12 0,17 0,28* 0,29** 0,11 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in strokovno 

mnenje. 
0,02 0,09 0,02 0,25* 0,15 0,22 

Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 
0,02 0,09 0,03 0,22* 0,14 0,20 

Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 
0,16 0,24* 0,17 0,32** 0,10 0,19 

Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 
0,14 0,19 0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 

Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 
0,20 0,29** 0,27* 0,35** 0,33** 0,22* 

V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 
0,11 0,05 0,05 0,16 0,15 0,13 

Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne za vse. 
0,11 0,14 0,06 0,31** 0,31** 0,23* 

 Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem predloge, mnenja 

in ideje. 
0,12 0,12 0,03 0,22 0,07 0,19 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi predstavljajo vir 

novih spoznanj. 
0,19 0,12 0,08 0,22 0,04 0,17 

Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi njihovih idej 

in/ali zadolžitev. 
0,11 0,10 0,15 0,23* -0,01 0,07 

Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v timu. 
0,23* 0,14 0,17 0,30** 0,08 0,20 

Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in predloge preostalih 

članov tima. 
0,08 0,08 0,08 0,23* 0,07 0,18 

Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 
0,12 0,06 -0,04 0,16 0,13 0,08 

Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a njihovo delo 

in/ali da se mi zdijo njihove ideje dobre. 
0,20 0,11 0,09 0,24* 0,06 0,17 

V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 
-0,03 -0,13 -0,17 0,00 -0,02 0,08 

Preostale člane tima podpiram pri izražanju in uveljavljanju 

njihovih idej. 
0,16 0,14 0,16 0,33** 0,12 0,19 

Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 
0,17 0,20 0,11 0,30** 0,08 0,25* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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LEGENDA: SOD 1: Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, poskušam raziskati problem.  

SOD 2: Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev.  

SOD 3: Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za probleme, ki zadovoljujejo najina pričakovanja.  

SOD 4: Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da lahko skupaj rešiva problem.  

SOD 5: Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju skrbi glede nekega problema, da bi rešila problem na 

najboljši možen način.  

SOD 6: Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so za oba sprejemljive.   
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Tabela 36:   Pearsonovi koeficienti korelacije med spretnostmi timskega dela in notranjimi motivi 

za študij (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela NM 1 NM 2 NM 3 NM 4 NM 5 NM 6 NM 7 NM 8 NM 9 NM 10 NM 11 

Na srečanjih tima dajem kritične, 

vendar smiselne pripombe. 
0,09 0,28* -0,08 0,27* 0,26* 0,28* 0,46** 0,26* 0,29** 0,30** 0,29** 

Spremljam delo drugih članov tima 

in se zanimam za njihove ideje. 
0,10 0,19 0,17 0,26* 0,09 0,21 0,28* 0,24* 0,20 0,37** 0,34** 

Pripravljen/-a sem se prilagajati, 

da bi v timu dosegli skupni 

dogovor. 

0,07 0,14 -0,09 0,22 0,10 0,13 0,08 0,13 0,27* 0,21 0,40** 

Pripravljen/-a sem zastopati svoje 

osebno in strokovno mnenje. 
0,19 0,16 0,04 0,32** 0,17 0,36** 0,36** 0,23* 0,33** 0,37** 0,29** 

Skupne odločitve in dogovore 

spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

-0,15 0,17 -0,11 0,32** 0,22* 0,28* 0,32** 0,33** 0,35** 0,42** 0,52** 

Spremljam in analiziram lastno 

doživljanje ter odnose z drugimi 

člani v timu. 

0,14 0,17 -0,06 0,28* 0,11 0,29** 0,38** 0,09 0,11 0,27* 0,21 

Pri odločanju in sprejemanju 

odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

0,04 0,11 -0,09 0,26* 0,15 0,20 0,17 0,24* 0,24* 0,29** 0,33** 

Prizadevam si, da imamo v timu 

vsi enake možnosti za uveljavitev 

svojih idej. 

-0,02 0,08 -0,04 0,23* 0,04 0,19 0,10 0,21 0,24* 0,27* 0,26* 

V timu sproščeno izražam svoje 

nestrinjanje in/ali nezadovoljstvo. 
-0,02 -0,05 -0,10 0,07 0,09 0,11 0,11 0,17 0,26* 0,14 0,19 

 Prizadevam si k oblikovanju takih 

rešitev za skupne probleme, ki bi 

bile primerne za vse. 

0,12 0,10 0,09 0,35** 0,14 0,35** 0,22 0,24* 0,34** 0,26* 0,27* 

Pri oblikovanju skupnih odločitev 

dajem predloge, mnenja in ideje. 
0,07 0,38** -0,06 0,48** 0,30** 0,46** 0,39** 0,40** 0,36** 0,46** 0,40** 

Napake in/ali neuspehi pri 

timskem delu mi predstavljajo vir 

novih spoznanj. 

0,23* 0,22 -0,08 0,30** 0,25* 0,13 0,36** 0,25* 0,37** 0,25* 0,37** 

Preostalim članom tima pomagam 

pri izpeljavi njihovih idej in/ali 

zadolžitev. 

0,26* 0,27* -0,07 0,35** 0,23* 0,29* 0,41** 0,17 0,33** 0,32** 0,37** 

Ustno in/ali pisno izražam svoja 

opažanja, povezana z vsebino dela 

in/ali odnosi v timu. 

0,12 0,08 -0,15 0,14 0,06 0,14 0,40** 0,01 0,12 0,08 0,24* 

Sem odprt/-a za dobronamerno 

kritiko in predloge preostalih 

članov tima. 

0,06 0,20 0,01 0,14 0,03 0,11 0,28* 0,11 0,14 0,26* 0,26* 

Seznanjam se s strokovnimi in z 

znanstvenimi spoznanji s področja 

timskega dela. 

0,11 0,19 0,13 0,26* 0,28* 0,15 0,22* 0,12 0,23* 0,29** 0,36** 

Sodelavcem v timu pokažem, da 

sem opazil/-a njihovo delo in/ali da 

se mi zdijo njihove ideje dobre. 

0,08 0,12 -0,05 0,30** 0,10 0,19 0,12 0,22 0,29* 0,25* 0,42** 

V timu imam občutek 

samostojnosti, čeprav se po potrebi 

prilagajam drugim. 

0,05 0,10 -0,03 0,14 0,16 0,18 0,17 0,26* 0,33** 0,26* 0,39** 

Preostale člane tima podpiram pri 

izražanju in uveljavljanju njihovih 

idej. 

0,14 0,11 0,01 0,21 0,02 0,33** 0,32** 0,13 0,35** 0,22 0,25* 

Zavzemam se za sproščeno 

izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

0,08 0,30** 0,05 0,35** 0,19 0,31** 0,41** 0,25* 0,22 0,27* 0,20 

* p < 0,05; ** p < 0,01 
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LEGENDA: NM 1: Vedno sem si želel postati to, za kar študiram.  

NM 2: Imam močno željo delati z otroki/mladino.  

NM 3: Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv. 

NM 4: Ta poklic mi bo omogočal delovno zadovoljstvo. 

NM 5: V tem poklicu imam dobre možnosti poklicnega razvoja.  

NM 6: Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic.  

NM 7: Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino.  

NM 8: Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj.  

NM 9: Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj.  

NM 10: Ta poklic mi bo omogočal, da sem ustvarjalen(-na).  

NM 11: Ta poklic mi bo omogočal, da sem avtonomen(-na).  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tinkara Mrežar: diplomsko delo 

 

-88- 
 

Tabela 37: Pearsonovi koeficienti korelacije med spretnostmi timskega dela in zunanjimi motivi 

za študij (vse korelacije) 

Spretnosti timskega dela ZM 1 ZM 2 ZM 3 ZM 4 ZM 5 ZM 6 ZM 7 ZM 8 ZM 9 ZM 10 ZM 11 

Na srečanjih tima dajem 

kritične, vendar smiselne 

pripombe. 

0,15 -0,02 0,36** 0,02 0,07 0,01 -0,07 0,06 0,28* -0,17 -0,10 

Spremljam delo drugih članov 

tima in se zanimam za njihove 

ideje. 

0,12 0,03 0,32** -0,06 -0,18 0,19 -0,20 0,11 0,23* -0,05 -0,05 

Pripravljen/-a sem se 

prilagajati, da bi v timu dosegli 

skupni dogovor. 

0,09 -0,05 0,24* -0,02 -0,04 -0,03 -0,15 -0,03 0,26* -0,13 0,10 

Pripravljen/-a sem zastopati 

svoje osebno in strokovno 

mnenje. 

0,06 -0,10 0,33** -0,07 0,11 -0,02 -0,24* 0,00 0,28* -0,16 -0,21 

Skupne odločitve in dogovore 

spoštujem in jih dosledno 

uresničujem. 

-0,09 -0,02 0,44** -0,07 -0,02 0,11 -0,41** -0,13 0,33** -0,14 -0,24* 

Spremljam in analiziram lastno 

doživljanje ter odnose z 

drugimi člani v timu. 

-0,01 -0,10 0,23* -0,12 0,06 0,11 -0,23* -0,11 0,26* -0,02 -0,29* 

Pri odločanju in sprejemanju 

odgovornosti se prilagajam 

spremenljivim okoliščinam. 

-0,03 0,01 0,42** -0,04 -0,03 0,11 -0,30** -0,13 0,28* -0,03 -0,18 

Prizadevam si, da imamo v 

timu vsi enake možnosti za 

uveljavitev svojih idej. 

-0,01 -0,08 0,34** -0,14 -0,18 0,04 -0,22 -0,16 0,14 -0,25* -0,03 

V timu sproščeno izražam 

svoje nestrinjanje in/ali 

nezadovoljstvo. 

 

0,21 0,17 0,20 0,13 0,14 0,03 0,05 0,08 0,20 -0,19 0,03 

Prizadevam si k oblikovanju 

takih rešitev za skupne 

probleme, ki bi bile primerne 

za vse. 

-0,02 -0,09 0,43** -0,10 -0,07 0,06 -0,23* -0,13 0,32** -0,13 -0,16 

Pri oblikovanju skupnih 

odločitev dajem predloge, 

mnenja in ideje. 

0,08 -0,01 0,49** 0,17 0,12 0,04 -0,31** -0,04 0,32** -0,14 -0,18 

Napake in/ali neuspehi pri 

timskem delu mi predstavljajo 

vir novih spoznanj. 

-0,03 0,09 0,33** 0,04 0,17 0,16 -0,01 0,23* 0,45** -0,11 -0,05 

Preostalim članom tima 

pomagam pri izpeljavi njihovih 

idej in/ali zadolžitev. 

-0,00 0,12 0,29** 0,13 0,26* 0,10 -0,10 0,01 0,36** -0,10 -0,13 

Ustno in/ali pisno izražam 

svoja opažanja, povezana z 

vsebino dela in/ali odnosi v 

timu. 

-0,05 0,06 0,22* -0,01 0,18 0,01 0,02 0,01 0,21 -0,16 -0,23* 

Sem odprt/-a za dobronamerno 

kritiko in predloge preostalih 

članov tima. 

 

-0,09 0,02 0,30** -0,06 -0,12 0,06 -0,07 -0,04 0,26* -0,12 -0,10 

Seznanjam se s strokovnimi in 

z znanstvenimi spoznanji s 

področja timskega dela. 

-0,00 0,29** 0,21 0,13 0,23* 0,17 0,09 0,24* 0,35** -0,15 -0,01 

Sodelavcem v timu pokažem, 

da sem opazil/-a njihovo delo 

in/ali da se mi zdijo njihove 

ideje dobre. 

-0,04 0,11 0,31** -0,03 -0,06 0,13 -0,06 0,08 0,36** -0,12 0,01 
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V timu imam občutek 

samostojnosti, čeprav se po 

potrebi prilagajam drugim. 

0,01 0,03 0,26* 0,16 0,09 0,14 -0,09 0,15 0,37** 0,07 -0,16 

Preostale člane tima podpiram 

pri izražanju in uveljavljanju 

njihovih idej. 

-0,03 0,11 0,28* -0,10 -0,00 0,13 -0,05 -0,07 0,29* 0,06 -0,09 

Zavzemam se za sproščeno 

izražanje različnih – tudi 

nasprotujočih si – mnenj. 

0,05 -0,12 0,39** -0,22* 0,01 -0,07 -0,30** -0,11 0,30** -0,09 -0,13 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: ZM 1: Ta poklic je prisoten tudi v moji družini. 

ZM 2: Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status.  

ZM 3: Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  

ZM 4: V tem poklicu so privlačni delovni pogoji.  

ZM 5: Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic.  

ZM 6: Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje. 

ZM 7: Da študiram za ta poklic, je čisto naključje.  

ZM 8: V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev.  

ZM 9: Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje izobraževanje.  

ZM 10: Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven.  

ZM 11: Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran program. 

 

Tabela 38:  Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo izogibanja ter notranjimi motivi (vse korelacije) 

Notranji motivi IZO 1 IZO 2 IZO 3 IZO 4 IZO 5 IZO 6 IZO 7 

Vedno sem si želel postati to, za kar 

študiram. 
-0,09 -0,12 -0,26

*
 0,04 -0,17 -0,01 -0,09 

Imam močno željo delati z 

otroki/mladino. 
0,09 0,13 -0,11 0,06 -0,10 0,14 -0,00 

Šolanje na pedagoški fakulteti je 

zame izziv. 
0,05 -0,10 -0,06 0,04 0,07 0,17 -0,00 

Ta poklic mi bo omogočal delovno 

zadovoljstvo. 
0,29

**
 0,09 -0,20 -0,08 -0,29

**
 -0,10 -0,14 

V tem poklicu imam dobre možnosti 

poklicnega razvoja.  
0,15 -0,06 -0,16 -0,01 -0,23

*
 -0,10 0,08 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta 

poklic. 
0,11 0,04 -0,32

**
 -0,03 -0,31

**
 0,01 -0,10 

Študiram, ker želim vplivati na 

otroke/mladino. 
0,34

**
 0,15 -0,39

**
 -0,12 -0,30

**
 -0,18 -0,10 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni 

razvoj. 
-0,02 -0,05 -0,18 -0,02 -0,25

*
 -0,03 -0,13 

Ta poklic mi bo omogočal strokovni 

razvoj. 
0,03 0,05 -0,18 0,05 -0,18 -0,02 -0,01 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

ustvarjalen(-na). 
0,08 0,13 -0,20 0,08 -0,22 0,06 -0,11 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

avtonomen(-na). 
0,14 0,03 -0,08 0,10 -0,08 -0,03 0,06 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: IZO 1: Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.  

IZO 2: Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo. 
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IZO 3: Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo.  

IZO 4: Izogibam se srečanju z izbrano osebo. 

IZO 5: Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila. 

IZO 6: Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo o svojih mislih in občutkih. 

IZO 7: Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo. 

 

Tabela 39: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo tekmovanja ter notranjimi motivi (vse korelacije) 

Notranji motivi TEK 1 TEK 2 TEK 3 TEK 4 TEK 5 TEK 6 TEK 7 TEK 8 TEK 9 

Vedno sem si želel postati to, 

za kar študiram. 
-0,07 -0,07 0,07 0,23* 0,12 -0,05 0,07 -0,01 0,11 

Imam močno željo delati z 

otroki/mladino. 
0,03 -0,22 -0,11 0,13 -0,08 -0,21 -0,07 -0,11 0,04 

Šolanje na pedagoški fakulteti 

je zame izziv. 
0,03 -0,12 -0,02 -0,12 -0,20 -0,26

*
 -0,12 -0,20 0,01 

Ta poklic mi bo omogočal 

delovno zadovoljstvo. 
-0,03 -0,35** -0,13 0,18 -0,14 -0,32** -0,19 -0,29** 0,05 

V tem poklicu imam dobre 

možnosti poklicnega razvoja.  
-0,19 -0,20 -0,07 -0,07 -0,25* -0,29** -0,20 -0,29** -0,03 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za 

ta poklic. 
-0,05 -0,31** -0,20 0,20 0,05 -0,12 -0,29* -0,24* 0,14 

Študiram, ker želim vplivati na 

otroke/mladino. 
0,02 -0,25* -0,03 0,20 -0,00 -0,13 -0,10 -0,21 0,28* 

Ta poklic mi bo omogočal 

osebnostni razvoj. 
-0,11 -0,26* -0,04 0,05 -0,15 -0,26* -0,11 -0,26* 0,01 

Ta poklic mi bo omogočal 

strokovni razvoj.  
-0,05 -0,18 -0,00 0,06 -0,03 -0,25* -0,07 -0,18 -0,05 

Ta poklic mi bo omogočal, da 

sem ustvarjalen(-na). 
-0,12 -0,32** -0,11 0,22* -0,12 -0,15 -0,21 -0,21 0,12 

Ta poklic mi bo omogočal, da 

sem avtonomen(-na). 
-0,18 -0,26* -0,17 0,15 -0,08 -0,16 -0,21 -0,11 0,10 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: TEK 1: Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta. 

TEK 2: S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 3: S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist 

TEK 4: Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo.  

TEK 5: Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni situaciji.  

TEK 6: Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče.  

TEK 7: Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas.  

TEK 8: S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega stališča.  

TEK 9: Močno zagovarjam svoja stališča. 
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Tabela 40: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo kompromisa ter notranjimi motivi (vse korelacije) 

Notranji motivi KOM 1 KOM 2 KOM 3 KOM 4 

Vedno sem si želel postati to, za kar študiram. -0,00 0,04 0,14 0,09 

Imam močno željo delati z otroki/mladino. -0,06 0,12 0,11 -0,09 

Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv. 0,06 0,17 0,11 -0,07 

Ta poklic mi bo omogočal delovno 

zadovoljstvo. 
0,02 0,13 0,24* -0,05 

V tem poklicu imam dobre možnosti 

poklicnega razvoja. 
-0,05 0,08 0,17 -0,08 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic. 0,04 0,15 0,21 -0,10 

Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino. -0,01 0,09 0,20 -0,20 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj. 0,13 0,14 0,23* -0,07 

Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj. -0,00 0,07 0,14 -0,08 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

ustvarjalen(-na). 
0,17 0,06 0,11 -0,13 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

avtonomen(-na). 
0,01 0,03 0,14 -0,05 

* p < 0,05 

LEGENDA: KOM 1: Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke. 

KOM 2: Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke. 

KOM 3: Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis. 

KOM 4: Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela »vzemi ali pusti«. 

 

Tabela 41: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo prilagajanja ter notranjimi motivi (vse korelacije) 

Notranji motivi PRI 1 PRI 2 PRI 3 PRI 4 PRI 5 PRI 6 

Vedno sem si želel postati to, za kar študiram. 0,04 0,07 -0,07 -0,05 0,01 -0,02 

Imam močno željo delati z otroki/mladino. -0,08 -0,09 -0,20 -0,13 -0,11 -0,07 

Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv. 0,00 0,11 0,05 0,11 0,01 0,01 

Ta poklic mi bo omogočal delovno 

zadovoljstvo. 
-0,07 -0,01 -0,25* -0,13 -0,07 -0,04 

V tem poklicu imam dobre možnosti 

poklicnega razvoja. 
-0,09 -0,06 -0,16 -0,09 -0,25* -0,18 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic. -0,09 -0,09 -0,20 -0,12 -0,12 -0,13 

Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino. -0,01 -0,09 -0,24* -0,05 -0,09 -0,05 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj. -0,09 -0,06 -0,19 -0,18 -0,04 -0,02 

Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj. -0,06 0,01 -0,08 -0,11 -0,01 -0,05 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

ustvarjalen(-na). 
-0,04 -0,17 -0,21 -0,04 -0,01 0,09 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

avtonomen(-na). 
-0,19 -0,15 -0,22 -0,11 -0,15 -0,11 

* p < 0,05 
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LEGENDA: PRI 1: Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane osebe. 

PRI 2: Običajno se prilagajam željam izbrane osebe. 

PRI 3: Popuščam željam izbrane osebe. 

PRI 4: Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene privilegije. 

PRI 5: Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe. 

PRI 6: Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 

 

Tabela 42: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo sodelovanja ter notranjimi motivi (vse korelacije) 

Notranji motivi SOD 1 SOD 2 SOD 3 SOD 4 SOD 5 SOD 6 

Vedno sem si želel postati to, za kar študiram. 0,00 -0,00 0,03 0,05 -0,04 -0,04 

Imam močno željo delati z otroki/mladino. -0,09 -0,04 -0,12 -0,06 -0,08 -0,04 

Šolanje na pedagoški fakulteti je zame izziv. 0,08 0,09 -0,00 0,02 0,17 0,03 

Ta poklic mi bo omogočal delovno 

zadovoljstvo. 
0,08 0,09 -0,02 0,06 0,12 0,19 

V tem poklicu imam dobre možnosti 

poklicnega razvoja. 
-0,03 -0,02 -0,12 -0,09 -0,00 0,01 

Zdi se mi, da sem rojen(-a) za ta poklic. -0,04 0,04 -0,00 0,05 -0,01 0,10 

Študiram, ker želim vplivati na otroke/mladino. 0,02 0,09 0,05 0,18 0,09 0,13 

Ta poklic mi bo omogočal osebnostni razvoj. 0,14 0,14 0,13 0,18 0,11 0,22 

Ta poklic mi bo omogočal strokovni razvoj. 0,12 0,01 0,05 0,23* 0,05 0,13 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

ustvarjalen(-na). 
0,09 0,15 0,06 0,08 0,01 0,09 

Ta poklic mi bo omogočal, da sem 

avtonomen(-na). 
-0,05 -0,05 0,01 0,04 0,01 0,06 

* p < 0,05 

LEGENDA: SOD 1: Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, poskušam raziskati problem. 

SOD 2: Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev. 

SOD 3: Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za probleme, ki zadovoljujejo najina pričakovanja. 

SOD 4: Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da lahko skupaj rešiva problem. 

SOD 5: Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju skrbi glede nekega problema, da bi rešila problem na 

najboljši možen način. 

SOD 6: Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so za oba sprejemljive. 
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Tabela 43: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo izogibanja ter zunanjimi motivi (vse korelacije) 

Zunanji motivi IZO 1 IZO 2 IZO 3 IZO 4 IZO 5 IZO 6 IZO 7 

Ta poklic je prisoten tudi v moji 

družini. 
0,04 -0,01 -0,03 -0,01 -0,03 0,20 0,05 

Pedagoški poklic ima v naši družbi 

visok status. 
-0,07 -0,15 0,04 0,06 0,18 0,04 0,13 

Menim, da bom tako vzgled 

otrokom/mladini.  
0,20 0,06 -0,22 -0,03 -0,35** -0,05 -0,06 

V tem poklicu so privlačni delovni 

pogoji. 
-0,08 -0,01 0,14 0,38** 0,19 0,22 0,28* 

Moji starši so želeli, da dosežem ta 

poklic. 
0,07 -0,06 0,03 0,00 0,07 -0,05 0,08 

Poklic mi bo omogočal dostojno 

preživetje. 
-0,01 -0,06 -0,05 0,12 -0,07 0,22 0,14 

Da študiram za ta poklic, je čisto 

naključje. 
-0,09 0,06 0,30** 0,19 0,39** 0,05 0,19 

V tem poklicu so velike možnosti za 

zaposlitev. 
0,01 -0,11 0,06 0,27* 0,17 0,13 0,24* 

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje 

izobraževanje. 
0,28* 0,23* -0,03 -0,07 -0,11 -0,01 -0,02 

Ta študij se mi je zdel lahek in manj 

zahteven. 
-0,06 0,09 0,04 0,20 0,24* 0,25* 0,18 

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno 

izbran program. 
-0,17 0,02 0,35** 0,03 0,38** 0,24* 0,18 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: IZO 1: Poskušam preprečiti širjenje konflikta in poskušam svoj konflikt z izbrano osebo zadržati zase.  

IZO 2: Ponavadi se izogibam prepirom z izbrano osebo.  

IZO 3: Poskušam ne izraziti svojega nestrinjanja z izbrano osebo.  

IZO 4: Izogibam se srečanju z izbrano osebo.  

IZO 5: Svoje nestrinjanje z izbrano osebo poskušam zadržati zase, da se ji ne bi zamerila.  

IZO 6: Poskušam se izogniti neugodnemu pogovoru z izbrano osebo o svojih mislih in občutkih.  

IZO 7: Ponavadi se izogibam diskusiji z izbrano osebo. 

 

Tabela 44: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo tekmovanja ter zunanjimi motivi (vse korelacije) 

Zunanji motivi TEK 1 TEK 2 TEK 3 TEK 4 TEK 5 TEK 6 TEK 7 TEK 8 TEK 9 

Ta poklic je prisoten tudi v 

moji družini. 
-0,08 0,04 -0,10 -0,12 0,06 0,05 -0,14 -0,12 -0,18 

Pedagoški poklic ima v naši 

družbi visok status. 
0,13 0,24* 0,09 0,24* 0,17 0,21 0,05 0,09 0,20 

Menim, da bom tako vzgled 

otrokom/mladini.  
-0,20 -0,39** -0,25* 0,13 -0,25* -0,25* -0,21 -0,29** 0,15 

V tem poklicu so privlačni 

delovni pogoji. 
0,15 0,11 0,02 0,14 0,13 0,03 0,09 0,02 -0,03 

Moji starši so želeli, da 

dosežem ta poklic.  
0,29* 0,08 0,16 0,09 0,16 0,13 0,11 0,16 0,06 

Poklic mi bo omogočal 

dostojno preživetje. 
0,01 0,05 0,02 0,22* 0,11 0,19 -0,10 -0,00 0,03 
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Da študiram za ta poklic, je 

čisto naključje. 
0,06 0,16 0,08 0,04 0,18 0,17 0,11 0,18 -0,03 

V tem poklicu so velike 

možnosti za zaposlitev. 
-0,01 0,12 0,05 0,15 0,03 0,02 0,22 0,16 0,08 

Ta poklic mi bo omogočal 

nadaljnje izobraževanje. 
-0,09 -0,27* -0,01 0,01 -0,25* -0,25* -0,20 -0,28* -0,07 

Ta študij se mi je zdel lahek in 

manj zahteven. 
0,14 0,18 -0,03 -0,05 0,16 0,22 0,14 -0,01 -0,20 

Ni mi uspelo vpisati se v 

prvotno izbran program. 
0,06 0,12 0,04 0,04 0,12 0,20 0,17 0,20 0,01 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: TEK 1: Vplivam na izbrano osebo, da bi bila moja ideja sprejeta.  

TEK 2: S svojo avtoriteto želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 3: S svojo strokovnostjo želim doseči, da bi izbrana oseba sprejela odločitev v mojo korist.  

TEK 4: Ponavadi sem odločen pri doseganju svojih ciljev z izbrano osebo.  

TEK 5: Ponavadi izkoristim svojo moč proti izbrani osebi, da zmagam v tekmovalni situaciji.  

TEK 6: Vztrajam pri tem, da v konfliktu zmaga moje stališče.  

TEK 7: Kadar želim pridobiti ljudi na svojo stran, povzdignem glas. 

TEK 8: S svojimi argumenti prevladujem, dokler drugi ne sprejmejo mojega stališča. 

TEK 9: Močno zagovarjam svoja stališča. 

 

Tabela 45: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo kompromisa ter zunanjimi motivi (vse korelacije) 

Zunanji motivi KOM 1 KOM 2 KOM 3 KOM 4 

Ta poklic je prisoten tudi v moji družini. 0,16 0,10 0,17 0,05 

Pedagoški poklic ima v naši družbi visok status. -0,14 -0,12 -0,02 0,24* 

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  0,01 0,08 0,18 -0,23* 

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji. -0,04 -0,07 -0,05 0,05 

Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic. -0,08 0,01 -0,13 0,12 

Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje. -0,02 -0,03 0,12 0,16 

Da študiram za ta poklic, je čisto naključje. 0,05 0,03 -0,05 0,24* 

V tem poklicu so velike možnosti za zaposlitev. -0,23* -0,32** -0,27* 0,10 

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje izobraževanje. -0,03 0,03 0,16 -0,09 

Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven.  -0,22* -0,15 -0,20 -0,02 

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran program. -0,07 0,02 -0,10 0,27* 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: KOM 1: Poskušam najti srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke.  

KOM 2: Ponavadi predlagam srednjo rešitev, da bi konflikt premaknili z mrtve točke.  

KOM 3: Z izbrano osebo poskušam s pogovorom najti kompromis.  

KOM 4: Da bi dosegel kompromis, se poslužujem načela »vzemi ali pusti«. 
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Tabela 46: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo prilagajanja ter zunanjimi motivi (vse korelacije) 

Zunanji motivi PRI 1 PRI 2 PRI 3 PRI 4 PRI 5 PRI 6 

Ta poklic je prisoten tudi v moji družini. 0,06 -0,04 -0,05 0,04 -0,11 -0,04 

Pedagoški poklic ima v naši družbi visok 

status. 
-0,07 0,05 0,16 0,03 -0,01 -0,06 

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  -0,18 -0,18 -0,30** -0,23* -0,11 -0,11 

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji. 0,04 0,04 -0,06 -0,16 -0,25* -0,24* 

Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic. 0,24* 0,17 0,09 0,13 -0,07 -0,00 

Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje. -0,04 0,06 -0,01 -0,08 -0,16 -0,14 

Da študiram za ta poklic, je čisto naključje. 0,17 0,09 0,21 0,09 0,00 -0,05 

V tem poklicu so velike možnosti za 

zaposlitev. 
-0,09 -0,15 0,04 -0,15 -0,26* -0,22* 

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje 

izobraževanje. 
-0,02 -0,00 -0,15 -0,11 -0,12 -0,04 

Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven. -0,15 -0,15 -0,16 0,06 -0,20 -0,21 

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran 

program. 
0,06 0,04 0,18 0,18 -0,03 -0,04 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: PRI 1: Običajno poskušam zadovoljiti potrebe izbrane osebe.  

PRI 2: Običajno se prilagajam željam izbrane osebe. 

PRI 3: Popuščam željam izbrane osebe.  

PRI 4: Običajno dopuščam, da ima izbrana oseba določene privilegije.  

PRI 5: Ponavadi upoštevam nasvete izbrane osebe.  

PRI 6: Poskušam zadovoljiti pričakovanja izbrane osebe. 
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Tabela 47: Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi trditvami, ki označujejo 

strategijo sodelovanja ter zunanjimi motivi (vse korelacije) 

Zunanji motivi SOD 1 SOD 2 SOD 3 SOD 4 SOD 5 SOD 6 

Ta poklic je prisoten tudi v moji družini. 0,13 0,07 -0,02 -0,03 -0,12 -0,12 

Pedagoški poklic ima v naši družbi visok 

status. 
-0,08 -0,16 -0,03 -0,01 -0,11 0,00 

Menim, da bom tako vzgled otrokom/mladini.  -0,02 -0,02 -0,09 0,07 0,01 0,11 

V tem poklicu so privlačni delovni pogoji. -0,13 -0,25* -0,09 -0,16 -0,07 -0,18 

Moji starši so želeli, da dosežem ta poklic. -0,11 -0,13 -0,18 0,04 -0,13 -0,18 

Poklic mi bo omogočal dostojno preživetje. -0,12 -0,14 -0,03 -0,10 -0,14 -0,10 

Da študiram za ta poklic, je čisto naključje. 0,01 -0,08 0,10 -0,03 0,03 -0,04 

V tem poklicu so velike možnosti za 

zaposlitev. 
-0,25* -0,37** -0,26* -0,14 -0,21 -0,21 

Ta poklic mi bo omogočal nadaljnje 

izobraževanje. 
0,01 -0,03 -0,02 0,16 0,04 0,08 

Ta študij se mi je zdel lahek in manj zahteven. -0,15 -0,23* -0,18 -0,19 -0,25* -0,19 

Ni mi uspelo vpisati se v prvotno izbran 

program. 
-0,10 -0,20 -0,08 -0,19 -0,06 -0,19 

* p < 0,05; ** p < 0,01 

LEGENDA: SOD 1: Da bi z izbrano osebo našla rešitev, ki obema odgovarja, poskušam raziskati problem. 

SOD 2: Svoje ideje poskušam povezati z idejami izbrane osebe, da bi lahko skupaj sprejela odločitev. 

SOD 3: Z izbrano osebo poskušam sodelovati, da bi našla rešitve za probleme, ki zadovoljujejo najina pričakovanja. 

SOD 4: Z izbrano osebo si izmenjujem resnične informacije, da lahko skupaj rešiva problem. 

SOD 5: Z izbrano osebo se poskušam pogovoriti o vsem, kar naju skrbi glede nekega problema, da bi rešila problem na 

najboljši možen način. 

SOD 6: Sodelujem z izbrano osebo, da bi sprejela odločitve, ki so za oba sprejemljive. 

 


