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IZVLEČEK 

V vzgojiteljskem poklicu se neprestano poudarja pomen vseživljenjskega učenja, 

kompetentnosti, motiviranosti, refleksije in evalvacije. Samoiniciativno preoblikovanje 

dela prinaša številne pozitivne učinke pri delu, saj je povezano z delovnim udejstvovanjem 

in zadovoljstvom z delovnim mestom ter izboljšanjem delovnih nalog. Pedagoški delavec, 

ki samoiniciativno oblikuje svoje delo, gre izven začrtanih okvirjev, je visoko motiviran in 

išče pot, kako osmisliti pomen svojega dela. Zaposleni s takimi izkušnjami prispeva k 

dvigu kakovosti v vzgoji in izobraževanju. V teoretičnem delu sem opredelila kakovost v 

vzgoji in izobraževanju, kompetence in profesionalni razvoj pedagoških delavcev, 

samoiniciativno preoblikovanje dela ter zavzetost pri delu. Samoiniciativno preoblikovanje 

dela je koncept, ki je v slovenskem prostoru docela neznan, a hkrati lahko poznavanje le-

tega pomembno vpliva na izboljšanje delovne izkušnje pedagoških delavcev in posledično 

zvišuje kakovost v vzgoji in izobraževanju. V empiričnem delu sem s pomočjo metode 

anketiranja raziskala, kakšno je mnenje anketirancev o kakovosti slovenske vzgoje in 

izobraževanja, kako ocenjujejo lastno kompetentnost za delo v vzgoji in izobraževanju, 

koliko so seznanjeni s konceptom samoiniciativnega preoblikovanja dela, ali se pojavljajo 

razlike pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na stopnjo 

izobrazbe in glede na delovno dobo anketirancev, kakšna je povezava med oceno lastne 

kompetentnosti anketirancev in samoiniciativnim preoblikovanjem dela, kakšno je mnenje 

anketirancev glede zavzetosti pri delu, kakšna je povezava med samoiniciativnim 

preoblikovanjem dela in zavzetostjo pri delu in ali obstaja povezava med zavzetostjo pri 

delu in vrsto zaposlitve anketirancev. V raziskavi je sodelovalo 221 pedagoških delavcev.  

KLJUČNE BESEDE: 

kakovost v vzgoji in izobraževanju, kakovost vzgojiteljev, kompetence, profesionalni 

razvoj, samoiniciativno preoblikovanje dela, zavzetost pri delu 

 

  



 

ABSTRACT 

The significance of lifelong learning, competence, motivation, reflection and evaluation is 

constantly giving emphasis to the kindergarten profession. Job crafting brings numerous 

positive effects at work, which is related to job engagement, job satisfaction and 

improvement of work tasks as well. The pedagogical worker, who self-initiatively designs 

his work, goes beyond the outlined frames, is highly motivated and seeks a path to give 

meaning to his work. An employee with such experience contributes to raising the quality 

in education. In the theoretical part, I defined the quality in education, competences and the 

professional development of the pedagogical workers, job crafting and commitment at 

work. Job crafting is a concept, which is completely unknown in Slovenia, but at the same 

time, being acquainted with the concept can have a significant impact on improving work 

experience of pedagogical workers and consequently, it raises the quality in education.   

In the empirical part, I used the method of interviewing, to investigate the respondents’ 

opinion of the quality of the Slovenian education, how they evaluate their own work 

competence in education and how well are they acquainted with the concept of job 

crafting. I also investigated whether there are differences in the frequency of introducing 

job crafting according to the level of education and the respondents’ years of service. 

Furthermore, I was interested in the connection between the assessment of the respondents’ 

own competence and job crafting, what is the respondents’ opinion regarding the 

commitment at work, what is the connection between the job crafting and commitment at 

work and whether there is a connection between the commitment at work and the type of 

job that the respondents have. 221 pedagogical workers participated in the survey.  

KEY WORDS: 

Quality of upbringing and education, quality of teachers, competence, professional 

development, job crafting, work engagement 
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UVOD 

Vključenost v predšolsko vzgojo pozitivno vpliva na razvoj in dobrobit otrok. Poklic 

vzgojitelja predšolskih otrok se stalno spreminja, dopolnjuje in stremi k razvoju kakovosti 

delovnega mesta, hkrati pa se neprestano poudarja pomen vseživljenjskega učenja, 

kompetentnosti, motiviranosti, refleksije in evalvacije. Delo vzgojitelja je po eni strani 

močno vpeto v institucionalni okvir, pri čemer je pomembno poznavanje zakonodajnih 

aktov, pravilnikov, smernic in Kurikuluma za vrtce (1999), po drugi strani pa je 

kakovostno opravljanje dela močno odvisno od ravnanj posameznega pedagoškega 

delavca.  

Razlog, da sem se odločila za magistrsko delo z naslovom Vpliv kompetenc na 

samoiniciativno preoblikovanje dela vzgojiteljic predšolskih otrok, je predvsem v iskanju 

odgovorov na vprašanja, katere lastnosti ima kompetenten vzgojitelj, kateri dejavniki 

vplivajo na kakovostno opravljanje dela in kako preusmeriti odgovornost za kakovostno 

opravljanje poklica s sistema na posameznika, da bi pri svojem delu izhajal iz notranjih 

želja po spremembah. O tem govori koncept samoiniciativnega preoblikovanja dela, ki je v 

slovenskem prostoru relativno nov pojem, saj ga v pedagoški sferi še nisem zasledila.  

Pedagoški delavec, ki samoiniciativno preoblikuje svoje delo, gre izven začrtanih okvirjev, 

je visoko motiviran in išče pot, kako osmisliti pomen svojega dela. Samoiniciativno 

preoblikovanje dela prinaša številne pozitivne učinke pri delu, saj je povezano z delovnim 

udejstvovanjem in zadovoljstvom z delovnim mestom ter izboljšanjem delovnih nalog. 

Zaposleni s takimi izkušnjami prispeva k dvigu kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 

Strokovnim delavcem v vrtcih želim predstaviti koncept samoiniciativnega preoblikovanja 

dela kot eno izmed možnosti za bolj kakovostno in kompetentno opravljanje delovnih 

nalog. 

Glavni cilj magistrskega dela je s pomočjo teoretične analize strokovne in znanstvene 

literature preučiti štiri koncepte: kakovost v vzgoji in izobraževanju, kompetence, 

samoiniciativno preoblikovanje dela in zavzetost pri delu, ter ugotoviti, kako anketiranci 

vrednotijo lastne kompetence ter kakšen odnos in stališča imajo do samoiniciativnega 

preoblikovanja dela in zavzetosti pri delu. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 KAKOVOST V PREDŠOLSKI VZGOJI 

1.1 Opredelitev kakovosti v vzgoji in izobraževanju 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da ima 

vsakdo pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja, saj se v tem primeru vzgaja 

avtonomne in razsodne posameznike. Kakovostno vzgojo in izobraževanje se v prvi vrsti 

zagotavlja s kakovostno usposobljenimi strokovnimi delavci. Za kakovostne vzgojno-

izobraževalne institucije je značilno, da sledijo skupnemu poslanstvu oziroma ciljem 

(dosegajo jih s sodelovanjem pri izmenjavi vrednot in prepričanj ter soudeležbe pri 

vodenju in sprejemanju odločitev), ustvarjajo ustrezno klimo oziroma kulturo, ki spodbuja 

učenje (možnost participacije otrok, staršev in zaposlenih, možnost soudeležbe pri učenju, 

sprejemanje odgovornosti za svoje učenje, zagotavljanje ustreznega fizičnega okolja, 

zagotavljanje občutka varnosti in hkratno spodbujanje za aktivno učenje) in dajejo 

poudarek na učenju vseh (usmerjenost k vzgojnemu procesu, h kurikulumu, razvijanju 

kolegialnosti na vseh nivojih, podpiranje strokovnega razvoja in strokovne odgovornosti 

izvajalcev, visoka pričakovanja do sebe in drugih, redno spremljanje svojega napredka in 

napredka otrok (Pranckuniene, Vildžiuniene in Walsh, 2002, v Vonta, 2009b). Kakovost v 

vzgoji in izobraževanju je torej lahko opredeljena kot filozofija organizacije, ki se nenehno 

razvija v smeri vse večjega zadovoljstva svojih uporabnikov ter uspešno uresničuje in 

združuje najpomembnejše interese vseh vpletenih (Zupanc Grom, 2000). Boschee in 

Jacobs (2011, v Čelebič, 2012) definirata področja kakovosti predšolske vzgoje in med 

drugim vključujeta kot najpomembnejši kazalnik kakovosti predšolske vzgoje pozitivne 

interakcije otrok z vzgojitelji, kakovost odnosov med vzgojitelji in starši (nivo 

komunikacije, spodbujanje staršev k vključevanju v dejavnost ustanove, ugotavljanje 

zadovoljstva staršev) ter med vzgojitelji in otroki (ravnanje z otroki, obnašanje 

vzgojiteljev, individualni pristop, program za otroke tujce). 

Zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja ima številne pozitivne posledice na  

splošno blagostanje, ekonomsko, socialno in družbeno raven življenja. Kakovostna 

predšolska vzgoja vodi k trajnim kognitivnim in socialnim koristim za otroka. Učinki 

kakovostne vzgoje in izobraževanja se kažejo tako na primarni, družinski ravni, kot tudi na 

makroekonomski. Pozitivni učinki se kažejo tudi v prehodu otrok v odraslo dobo, saj ti v 

povprečju dosegajo višjo izobrazbeno raven, zmanjšujeta se socialno nezaželeno obnašanje 

in stopnja kriminala, povečujejo se družbena blaginja, davčni prilivi, ekonomska rast …). 

Zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju je ob podpori strokovno usposobljenega 

pedagoškega kadra še posebej povezano z boljšimi izobrazbenimi in razvojnimi učinki za 

otroke, ki prihajajo iz socialno ogroženih okolij (Leana, Appelbaum, & Schevchuk, 2009, 

Vonta, 2009b, Eurydice, 2014). Vključenost otrok v predšolsko vzgojo nesporno prinaša 

pozitivne učinke na njihov sedanji in prihodnji razvoj. Samo vključenost vanjo pa ni 

dovolj, potrebna je tudi njena kakovost. Ukrepi politike predšolske vzgoje ne smejo biti 
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namenjeni le zagotavljanju vključenosti otrok v predšolsko vzgojo, ampak tudi njene 

kakovosti (Čelebič, 2012). 

Eden od dejavnikov, ki vplivajo na kakovost dela, je stopnja profesionalizacije 

pedagoškega poklica, kamor štejemo kakovost in usmerjenost dodiplomskega in 

podiplomskega izobraževanja, vzpostavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 

odnose med sorodnimi profesijami, dostopnost in vlogo supervizije kot metode poklicnega 

spremljanja in refleksije ter razvoj strokovne kompetence in identitete (Kobolt, 2006). 

Pomemben vir vplivanja na kakovost vrtcev in šol so strokovni delavci in ravnatelji, zato je 

posebej pomemben njihov profesionalni razvoj. Za učinkovit profesionalni razvoj je 

potrebno vzpostaviti pogoje in strukture na ravni organizacije ter spodbuditi razvijanje 

profesionalnega razvoja zaposlenih (Brejc, Zavašnik Arčnik, Koren, Razdevšek Pučko, 

Gradišnik, & Širec, 2014).   

V tradicionalnem modelu sistem preverjanja kakovosti predstavlja zunanji nadzor nad 

kakovostjo (subjektivna ocena in uporaba kvantitativnih kazalcev kakovosti). Namen teh 

sistemov je zunanja kontrola in regulacija, ki ustreza zakonodajnim aktom. Sodobni modeli 

temeljijo na podpiranju institucije in izvajalcev k avtonomnemu iskanju ustreznih 

sprememb in razvijanju strokovne odgovornosti. Do sprememb iz tradicionalnega v 

sodobni sistem je prišlo s procesom demokratizacije in decentralizacije vzgoje in 

izobraževanja (Vonta, 2009b). Medveš (2000) pravi, da se je pojem kakovosti razvijal 

premo sorazmerno z avtonomnostjo vzgojno-izobraževalnih institucij in pedagogov. Bolj 

je pedagog prepuščen sam sebi (da poišče in izbere modele, pristope, metode, cilje, ki jih 

uresničuje, da bo dosegel kar najboljše rezultate), tem bolj je pomembna kakovost. 

Preglednost in odprtost tega, kar se v vzgojno-izobraževalni instituciji dogaja, posredno in 

neposredno vpliva na kakovost procesa vzgoje.  

Proces demokratizacije je prenesel breme za skrb za kakovost z državne šolske inšpekcije 

na različne institucije in apelira na vzgojitelje, da izberejo primerne pristope, metode in 

cilje, ki bodo pripeljali do želenih rezultatov (Vonta, 2009a). Po besedah Razdevšek Pučko 

(2004, str. 10) »družba znanja zahteva od učiteljev nekatere nove vloge, npr. preusmeritev 

od poučevanja k učenju, uporaba sodobne informacijske tehnologije, usposobljenost za 

delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z različnimi učitelji, drugimi strokovnimi 

delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Za 

uspešno prevzemanje teh novih vlog mora biti učitelj odprt za spremembe ter motiviran za 

vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni razvoj«. Avtorica se v polemiki dotakne tudi 

dejstva, da ob vstopu v učiteljski (in vzgojiteljski) poklic ni selekcijskih postopkov, ki bi že 

na začetku izbrali potencialne kandidate za tako zahtevne naloge (prav tam). Podobno velja 

tudi za vzgojitelje predšolskih otrok. 

Vonta (2009a) meni, da je na področju kakovosti še vedno veliko neznank, saj se kakovost 

v različnih družbenih kontekstih dojema različno; kdo je tisti, ki jo določa in pod kakšnimi 

pogoji, koga kakovost zanima, kdo in zakaj jo ugotavlja in spreminja. Brejc in drugi (2019) 

pravijo, da se zaradi raznolikosti v pojmovanjih, pristopih in vključenosti deležnikov vse 

bolj kaže potreba po poenotenju razumevanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 
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enotnih usmeritvah v zvezi s kakovostjo in racionalizaciji dokumentacije. Bistvo kakovosti 

je ugotavljanje, kaj pedagoški delavci in ravnatelji v resnici potrebujejo, da bodo izboljšali 

učenje, poučevanje in vodenje. V Sloveniji nimamo izdelanih nacionalnih standardov 

kakovosti, ki bi bili vključeni v področno zakonodajo in ustrezne podzakonske akte. 

Potrebno bi bilo opredeliti kazalce kakovosti na zakonski ravni, vzpostaviti načine in 

postopke ocenjevanja kakovosti, vzpostaviti medsebojno sodelovanje sodelujočih na 

relaciji vrtec – lokalna raven – država ter prevzemati odgovornost. Za zgled nam lahko 

služijo Norveška, Islandija in Anglija, ki so z zakoni vpeljale primerljive rešitve. Na 

Islandiji je npr. uzakonjena obveznost vrtcev, da izvajajo notranjo in zunanjo evalvacijo, ki 

je podrobno opredeljena v kurikulu. V Angliji in na Norveškem je kakovost vrtcev 

vključena v zakon. Sistemske rešitve, vezane na kakovost slovenskih vrtcev, bi morale biti 

mednarodno primerljive in občutljive za kulturne značilnosti naših vrtcev (Marjanovič 

Umek, 2014). 

1.2 Ravni kakovosti v predšolski vzgoji 

Kakovosten vrtec najpogosteje opredeljujemo s tremi področji, ki so med seboj povezana.  

1. Strukturna raven kakovost (vključuje število otrok v oddelku, razmerje med 

odraslimi in otroki v oddelku, prostor, ki ga imajo otroci na voljo, vzgojiteljeve 

predhodne izkušnje z delom z otroki, vzgojiteljeva formalna izobrazba, 

vzgojiteljevo nenehno strokovno izpopolnjevanje …). 

2. Posredna raven kakovosti (vključuje okolje odraslih; sodelovanje med zaposlenimi, 

vključenost zaposlenih v izobraževanje, vzgojiteljevo zadovoljstvo z delom in 

njegovo zaznavanje stresa pri delu).  

3. Procesna raven kakovosti (vključuje izkušnje, ki jih otrok pridobi v vrtcu, socialne 

interakcije med otroki in vzgojiteljem, vzgojiteljevo občutljivost, zanimanje in 

vključevanje v igro in učne dejavnosti otrok, izvajanje učnih dejavnosti, primernih 

starosti otrok, zagotavljanje varnega in zdravega okolja, izvajanje rutinskih 

dejavnosti …) (Marjanovič Umek, 2014). 

Posredna raven povezuje strukturno in procesno raven ter posredno vpliva na otroke v 

vrtcu (npr. kako vzgojiteljevo zadovoljstvo z delom vpliva na delo z otroki). Visoka 

kakovost predšolske vzgoje na procesni ravni je povezana z ustreznimi pogoji dela, ki so 

opredeljeni s strukturnimi kazalci kakovosti (Marjanovič Umek, 2014). Potrebno pa se je 

zavedati, da h kakovostnemu delu lahko stremi samo zadovoljen in na svoje delo ponosen 

pedagoški delavec. Pedagoški delavec, ki ne odloča o svojem delu in ne sodeluje pri 

pomembnih odločitvah na delovnem mestu, izgublja samozavest in zavzetost za delo. 

Nezadovoljni in razočarani pedagoški delavci posledično ne morejo ustvariti kakovostne 

šole/vrtca (Zupanc Grom, 2000). 
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2 KOMPETENCE VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK 

2.1 Opredelitev kompetenc 

Kompetence so ključnega pomena za kakovostno delo pedagoških delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. Pojem kompetenca se uporablja v več panogah in strokah (npr. v pravu, 

filozofiji, jezikoslovju, sociologiji, politologiji) in zato nima trdne teoretične definicije 

(Kohont, 2005). Boštjančič (2011) pri opredelitvi besede kompetenca izhaja iz latinske 

besede competens, ki pomeni biti primeren, pristojen, upravičen do nečesa, imeti pravico 

za odločanje o čem ali tekmovati za kaj. Pomeni tudi biti odgovoren, zmožen opraviti 

oziroma izvesti nekaj. Kompetence poleg znanja vključujejo tudi spretnosti, veščine, 

prepričanja, stališča in vrednote posameznika, ki omogočajo učinkovito vedenje, ki 

pripomore k delovni učinkovitosti. Perrenoud (1997, v Svetlik, 2005, str. 7) kompetence 

razume kot »zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v 

kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah«. Zore (2014, str. 10) opredeljuje 

pojem kompetence kot »celoto znanj, spretnosti in osebnostnih lastnosti ter oblike 

vedenja«. Kompetence vplivajo na to, kako bo posameznik deloval ob različnih 

priložnostih in situacijah ter kakšne lastnosti mora oseba imeti, da bo svoje delo lahko 

dobro opravljala (Zore, 2014). Uspešno upravljanje kompetenc omogoča učinkovito 

vedenje, ki pripomore k delovni učinkovitosti (Boštjančič, 2011). Pri kompetencah za delo 

gre za lastnosti, ki naj bi jih imel idealen delavec, da bi lahko uspešno opravljal naloge na 

določenem delovnem mestu. Idealen za delo je tisti zaposleni, ki ima natanko tiste 

lastnosti, ki so prepoznane kot ključne kompetence za delo in za katerega lahko 

pričakujemo, da bo dosegal pričakovane rezultate (Majcen, 2009). 

Kompetence lahko torej razumemo na dva načina – kot znanje in kot zmožnost. V prvem 

primeru je izraz kompetenca sinonim za znanje in veščine, ki jo ima nek posameznik, v 

drugem primeru je kompetenca razumljena kot zmožnost narediti, opraviti nekaj v skladu z 

vnaprej določenimi standardi (Bela knjiga, 2011). Tancig (2006, str. 21) pojmuje 

kompetence kot sestavljene zmožnosti, ki vključujejo diskurzivno in praktično znanje ter 

predstavljajo kombinacijo znanja, spretnosti, razumevanja, sposobnosti in vrednot. 

Avtorica dodaja, da kompetence pojmujemo kot »sposobnosti oz. zmožnosti, ki se 

nanašajo na: vedeti in razumeti; vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti«. 

Kohont (2005) pravi, da je kompetenten posameznik tisti, ki zna celoto znanja, 

sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot umestiti v okvir socialnega in fizičnega 

okolja, v katerem opravlja določeno nalogo. Cvetek (2004) opredeljuje kompetentnost kot 

sposobnost uporabe znanja na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev – praktičnih 

odzivov na konkretno situacijo.  

Logar (2014) se sprašuje, ali je za razvijanje kompetenc in pridobivanje novih znanj 

izključno odgovoren vzgojitelj ali je to tudi ena izmed nalog organizacije, ki ji pripada. 

Kohont in Svetlik (2005) menita, da je vloga vodilnega managmenta pri vpeljavi sistema 

kompetenc v organizacijo zelo pomembna, brez njihovega soglasja namreč ni mogoče 

sprejeti najpomembnejših odločitev, saj vodstvo določa prioritete delovanja organizacije. 
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Zupanc Grom (2000) pravi, da imajo ravnatelji pri uvajanju kakovosti v vzgojno-

izobraževalne ustanove pomembno vlogo, saj mora na zaupanju članov kolektiva graditi 

filozofijo organizacije in krepiti sodelovanje, timsko delo, medsebojno pomoč in 

mentorstvo med zaposlenimi.   

2.2 Vrste kompetenc 

V preteklih dveh desetletjih so se opredelile tri različne vrste kompetenc, ki se pojavljajo 

na področju dela. Gre za vrste vedenja, ki jih mora imeti posameznik oziroma organizacija, 

da bo pri delu učinkovit/-a.  

1. Organizacijske kompetence oblikujejo dejavniki, zaradi katerih je organizacija 

konkurenčna (kolektivno znanje organizacije, ki izvira iz izkušenj v praksi).  

2. Zaposlitvene kompetence sestavljajo osebnostne lastnosti in sposobnosti, izkušnje, 

vrednote in prepričanja, potrebna za opravljanje določenih delovnih nalog.  

3. Osebne kompetence se definira kot sposobnost za opravljanje nalog in aktivnosti 

določenega poklica oziroma učinkovitosti.  

Pri ocenjevanju kompetenc se prepletajo pričakovane zaposlitvene z osebnimi 

kompetencami. Zaposleni je pri delu tem učinkovitejši, čim večja je skladnost med 

pričakovanimi in dejanskimi kompetencami (Boštjančič, 2011). 

Marentič Požarnik (2007) navaja nizozemski model oblikovanja seznama kompetenc. 

Glavne kategorije so: 

1. Medosebna kompetentnost (zajema ustvarjanje dobrega, sodelovalnega 

skupinskega ozračja, spodbujanje odprte, medkulturne komunikacije). 

2. Pedagoška kompetentnost (ustvarjanje varnega učnega okolja, spodbujanje 

socialno-čustvenega in moralnega razvoja otrok, medsebojno spoštovanje, 

spodbujanje otrok za občutek odgovornosti za svoja ravnanja). 

3. Poznavanje vsebine predmeta in učnih metod (pedagoški delavec praktično in 

teoretično obvlada predmet, ki ga poučuje, uporablja primerne metode, upošteva 

individualne razlike med otroki, ustvarja spodbudno učno okolje). 

4. Organizacijska kompetentnost (pedagoški delavec obvlada vse organizacijske 

naloge v zvezi z učnim procesom in oblikovanjem učnega procesa). 

5. Kompetentnost v sodelovanju s kolegi (pedagoški delavec učinkovito komunicira 

in sodeluje s kolegi, prispeva k razvoju svoje institucije, uporablja modele 

zagotavljanja kakovosti). 

6. Kompetentnost v sodelovanju s svojim delovnim okoljem (pedagoški delavec 

sodeluje s starši, inštitucijami, šolskim okoljem, pozna in upošteva socialno-

kulturno okolje otrok). 

7. Kompetentnost v spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja (pedagoški delavec 

pozna svoje dobre in slabe plati, uporablja informacije od otrok in kolegov, 

analizira, reflektira in evalvira svoje poglede, jih razkriva in jih usklajuje s cilji 

šole).  
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Marentič Požarnik (2007, str. 48) opozarja na pasti pri uporabi seznamov kompetenc. 

Slabost tovrstnih seznamov se kaže v tem, da lahko postanejo opis značilnosti dobrega 

pedagoškega delavca in s tem sredstvo birokratske kontrole. V tem primeru bi se 

kompetence pretvorile v seznam poenostavljenih kazalnikov, ki bi jih lahko pri 

morebitnem študentovem nastopu preprosto obkljukali. Pri tem je »nevarno, da se pozabi 

na celovitost osebne in vrednotne naravnanosti dobrega učitelja in na okoliščine, v katerih 

deluje«. Da je nereflektirana uporaba kompetenc sporna, opozarjajo tudi v Beli knjigi 

(2011). 

2.3 Lastnosti kompetentnega vzgojitelja predšolskih otrok 

Spremembe v sodobni družbi zahtevajo vzgojitelje z drugačnimi kompetencami kot pred 

nekaj leti. Na področju vzgoje in izobraževanja je prišlo do spreminjanja kulture institucije, 

spreminjanja kulture učenja in do spremembe skrbi za otroke. Cilji, ki jih mora dosegati 

vzgojitelj, da ga lahko ocenimo kot kakovostnega, so postali bolj kompleksni in bolj 

naravnani k otroku – kako mu pomagati pri razvoju kritičnega mišljenja, reševanju 

problemov, odzivanju na spremembe v družbi, oblikovanju osnov za vseživljenjsko učenje, 

globljem razumevanju, prepoznavanju in upoštevanju razlik … Lučič (2007, v Hmelak, 

2012) pravi, da je vloga vzgojitelja zelo pomembna, saj sodeluje pri izgradnji in 

oblikovanju človeka kot najvišje vrednote. Na neposredno uspešno vzgojo pomembno 

vplivajo vzgojiteljeva splošna in strokovna izobrazba, sposobnosti, etične vrednote, odnos 

do dela in ljudi. Vzgojitelj je hkrati izvajalec in organizator vzgojno-izobraževalnega 

procesa, saj pozna področja, v katerih so zajeta spoznanja o spretnostih vzgoje in 

izobraževanja. Vonta  (2009b, str. 120) meni, da naloga vzgojitelja v vrtcu ni le v 

oblikovanju in izgrajevanju otrokovih sposobnosti in spretnosti, temveč se njegova vloga 

pojmuje kot »vodenje otroka v smeri proti ciljem in nudenjem ustrezne pomoči ob težavah 

ter spodbujanju rasti in razvoja s primernimi viri, izkušnjami, spodbudami, ki jih pripravi 

vzgojitelj«. 

Delo vzgojitelja terja vse večje kompetence in področja različnih znanj, ki naj bi jih 

vzgojitelj obvladal. Pričakovanja se vrstijo tako s strani nadrejenih, ki si želijo 

usposobljenega, sposobnega in ambicioznega vzgojitelja, staršev, ki verjamejo, da so 

otroka prepustili v najboljše roke, sodelavcev, ki na svojevrsten način terjajo od 

posameznika, da razvija svojo profesionalno plat osebnosti, in navsezadnje od otrok, ki 

preko svojih potreb kličejo vzgojitelja k sebi (Golčer, 2014). Vzgojitelja predšolskih otrok 

poleg strokovne izobrazbe odlikuje tudi visoka motiviranost za delo, ki temelji na ljubezni 

in veselju do dela z otroki. Vzgojitelj mora vzpostaviti ustrezen odnos do otrok, staršev in 

drugih zaposlenih v vrtcu. Biti mora zrela osebnost, občutljiv na potrebe otrok in jim znati 

prisluhniti (Zore, 2014). 

Razdevšek Pučko (2004) povzema Dayevo vizijo učitelja 21. stoletja, ki bo med drugim 

investirala v učitelja kot osebnost in v njegov stalni profesionalni razvoj. Za uspešno 

opravljanje poklica sta pomembna znotrajosebna in medosebna aktivnost, način izvajanja 

poučevanja pa mora temeljiti na refleksiji doseženih ciljev, kontekstu in izvedenem 

procesu dela. Učitelj naj bi občutek kontrole nadomestil z občutkom odgovornosti in 
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zaupanja, hkrati mora skrbeti tudi za stalni profesionalni razvoj in tako stalno 

izpopolnjevati svoje znanje z najnovejšimi spoznanji. Razvoj šole in izboljšanje učnih 

rezultatov sta odraz dobrih učiteljev in njihove profesionalne samopodobe. Day (1999 v 

Razdevšek Pučko, 2004, str. 10) opozarja, da »obseg in zahtevnost dela ter odgovornost 

učiteljev naraščajo, položaj v družbi (in plačilo) pa temu ne ustreza«. Nove vloge učiteljev 

vključujejo preusmeritev od učenja k poučevanju, poudarek na uporabi sodobne 

tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci (različne sposobnosti, posebne 

potrebe, multikulturne razlike), nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, strokovnimi delavci 

in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Za uspešno 

prevzemanje vseh teh vlog mora biti učitelj odprt za spremembe in motiviran za 

vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni razvoj. Podobno velja tudi za vzgojitelje 

predšolskih otrok. 

Devjak (2004) opozarja na trojno vzgojiteljevo vlogo: 

1. vzgojitelj kot uslužbenec in del institucije VIZ, v kateri ima bolj ali manj vnaprej 

opredeljen položaj in naloge, ki jih mora opraviti; 

2. vzgojitelj kot strokovnjak (strokovni vidik vzgojiteljevih pristopov in ravnanj, 

pomen vzgojiteljeve strokovne avtonomije); 

3. vzgojitelj kot oseba in osebnost, ki ima ugled, avtoriteto in pedagoški kontakt. 

Vzgojitelji s svojim strokovnim in profesionalnim znanjem ter čutom za otroke največ 

pripomorejo k zagotavljanju temeljne naloge vrtca, ki je zagotavljanje celovite skrbi in 

okolja, v katerem se bo otrok počutil varnega in sprejetega, ter mu nudil možnosti za rast in 

razvoj na vseh področjih otrokovega razvoja. Pomemben pokazatelj kakovosti vrtca so 

vzgojiteljeve lastnosti, tako poklicne kot osebne ter njegovo ravnanje in delovanje. 

Vzgojitelj mora biti zaradi tega visoko usposobljen profesionalec, ki vse svoje naloge 

opravlja korektno in strokovno (Zore, 2014). Vonta (2009b) meni, da se v sodobnem času 

še vedno dogaja, da vzgojitelji vztrajajo pri starih vzorcih obnašanja zaradi pričakovanj 

drugih. Za vzgojitelje profesionalce pa je med drugim značilno razmišljujoče učenje iz 

prakse, raziskovanje in soočanje subjektivnih, implicitnih teorij, kar vodi v zagotavljanje 

višje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.  

Kompetenten vzgojitelj naj bi imel po mnenju različnih avtorjev (Vonta, 2009, Hmelak, 

2012, Lilivist, Sandberg, Sheridan in Williams, 2014, Zore, 2014) naslednje lastnosti: 

sposobnost vodenja otroka proti ciljem in nudenje ustrezne pomoči, sposobnost sodelovati 

pri oblikovanju človeka, etične vrednote, odnos do dela in ljudi, splošno in strokovno 

izobrazbo, sposobnost reflektiranja in evalvacije, neprestan profesionalni razvoj, visoko 

motiviranost za delo, kompetentnost v sodelovanju s kolegi … Avtorji so si enotni, da je 

vloga vzgojitelja zelo pomembna in da so vzgojiteljeve kompetence eden od 

najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost predšolske vzgoje. Pomanjkanje 

kompetenc lahko vzgojitelje vodi v psihosocialne obremenitve, ki jih čutijo na svojem 

delovnem mestu v vrtcu (Logar, 2014). 

Lilivist, Sandberg, Sheridan in Williams (2014) poudarjajo, da v Evropi še ni doseženega 

enotnega soglasja o zahtevanih kompetencah, ki naj bi jih imel vzgojitelj predšolskih otrok. 
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Tudi Campell Barr (2017) opozarja, da je v Evropi zaenkrat malo soglasja o tem, kako 

najbolje usposobiti delavce z vidika stopnje usposobljenosti ali vsebinskega vidika. 

2.3.1 Izobrazba vzgojiteljev predšolskih otrok 

V zadnjih letih je vedno večja potreba po višji strokovni izobrazbi vzgojiteljev. 

Izobraževanje pedagoških delavcev ima pomembno vlogo pri dvigovanju in zagotavljanju 

kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Raziskave kažejo, da je kakovost v vrtcih boljša, v 

kolikor imajo zaposleni  višjo stopnjo formalne izobrazbe, saj so sposobni zagotavljati 

otrokom razvojno ustrezne izkušnje in spodbudnejše učno okolje (Batistič Zorec, 2003, 

Leana, Appelbaum & Schevchuk, 2009, Čelebič, 2012). Višje izobraženi pedagoški 

delavci izvajajo bolj kakovosten pedagoški proces, ki pozitivno vpliva na razvoj in 

napredek otrok. Na kakovost predšolske vzgoje poleg dosežene formalne izobrazbe vpliva 

tudi vključenost pedagoških delavcev v neformalno izobraževanje (Čelebič, 2012). 

V Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami (2012) so v 5. členu določeni pogoji za opravljanje dela vzgojitelja 

predšolskih otrok. Vzgojitelj predšolskih otrok je lahko oseba, ki je dokončala visokošolski 

strokovni študijski program predšolske vzgoje, visokošolski strokovni študijski program 

prve stopnje predšolska vzgoja ali magistrski študijski program druge stopnje predšolska 

vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje. Delo vzgojitelja predšolskih 

otrok lahko opravlja tudi oseba, ki je pridobila strokovni naslov profesor ali magister 

profesor, končala univerzitetni ali magistrski študijski program s področja izobraževanja, 

umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja, visokošolski strokovni, univerzitetni ali 

magistrski študijski program socialno delo, s pogojem, da je opravila študijski program za 

izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno 

opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje. Prav 

tako so v 5. členu določeni pogoji za opravljanje dela kot pomočnik vzgojitelja predšolskih 

otrok. To lahko postane oseba, ki je končala izobraževalni program za pridobitev srednje 

strokovne izobrazbe predšolska vzgoja. 

Kobolt in Dekleva (2006) pravita, da študijski program na kakovost kasnejšega praktičnega 

dela prispeva tako, da zagotovi široko zastavljeno teoretično znanje, pridobivanje 

praktičnih veščin, postopkov in metod dela ter uvajanje v razvoj samorefleksivnosti. 

Našteti elementi omogočajo povezavo med razvojem teorije, raziskovanjem in prakso že 

na dodiplomskem študiju. S podiplomskim študijem in stalnimi strokovnimi 

izpopolnjevanji pa posamezniki dodatno oblikujejo svojo poklicno identiteto, širijo in 

poglabljajo profesionalno znanje skozi celotno poklicno kariero. Žnidaršič (2012) meni, da 

je cilj izobraževanja vzgojiteljev spodbuditi spremembe vzgojiteljeve sposobnosti 

vrednotenja in refleksije. Pri tem gre za nepretrgan napor, ki ga namenjamo procesu 

profesionalizacije. 

V obdobju dodiplomskega študija imajo na študenta pomemben vpliv univerzitetni 

programi, visokošolski učitelji in sodelavci ter neposredne praktične izkušnje. Razhajanja 
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med teorijo in prakso so pogosto vzrok za nezaupanje vase in v lastno strokovno 

kompetentnost. V tem času je pomembno, da imajo pedagoški delavci vsestransko 

podporo, ki mora prihajati iz njihovega delovnega okolja, od otrok in staršev (Devjak & 

Polak, 2007). Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je po javno dostopnih podatkih (Pefprints) 

v desetletju izvajanja Visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 

Predšolska vzgoja diplomiralo 590 diplomantov. Drugostopenjski magistrski študijski 

program Predšolska vzgoja pa je zaključilo 79 študentov. 

Da bi študent že v času študija razvil določene kompetence, bi moral biti za to teoretsko 

podkovan, znati analizirati svoje izkušnje in socialne odnose v različnih skupinah, se vaditi 

v okviru simuliranih situacij (v okviru izobraževanj in seminarjev) in končno v okviru 

daljše, strnjene prakse obvladovati razne svetovalne in konfliktne situacije. Pomembna je 

tudi kolegialna pomoč mentorja in prostor za samoevalvacijo (Marentič Požarnik, 2007). 

2.4 Kompetence dijakov in študentov smeri Predšolska vzgoja 

2.4.1 Seznam kompetenc vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev 

V Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s 

posebnimi potrebami (2012) je v petem členu zapisano, da je vzgojitelj predšolskih otrok – 

pomočnik vzgojitelja v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za 

predšolske otroke lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje 

strokovne izobrazbe predšolska vzgoja oziroma kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja 

predšolskih otrok. 

Dijak, ki zaključi štiriletno izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok, naj bi pridobil 

naslednje poklicne kompetence: 

- načrtuje, pripravi, izvede in evalvira lastno delo, 

- sodeluje pri vodenju administrativnih procesov v zvezi z delom, 

- zagotavlja kakovost dela in izvaja samoevalvacijo dela, 

- zagotavlja vzdrževanje prostorov, opreme in delovnih sredstev, 

- komunicira z otroki in njihovimi starši, 

- uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku, 

- uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

- sodeluje v strokovnem timu, 

- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 

- racionalno uporablja energijo, material in čas, 

-  zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih, 

- vzdrževanje atraktivnega, stimulativnega in varnega okolja za otroke, 

- varuje otroka pred zlorabami, 

- izvaja ali sodeluje pri hranjenju in higieni otroka ter zagotavlja ustrezen počitek in 

spanje otroka, 

- zagotavlja učinkovito verbalno, neverbalno in elektronsko komunikacijo z otrokom, 

njihovimi družinami, s sodelavci in z različnimi inštitucijami, 
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- izvaja načelo enakopravnosti in raznolikosti pri individualnem razvoju otroka v 

socialnem okolju, 

- zagotavlja izražanje osebnih načel in nazorov skladno s strokovno etiko, 

- izvaja zakonodajne predpise, pravila, načela predšolske vzgoje v skladu s socialnim 

kontekstom, 

- sodeluje pri načrtovanju in implementaciji kurikuluma, ki temelji na razumevanju 

otrokovega razvoja, 

- uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela z otroki, starši in sodelavci, 

- spodbuja razvoj zaznavnih procesov: kognitivnih, socialnih, emocionalnih in 

motoričnih, 

- nudi podporo otroku pri razvoju pozitivnega vedenja otroku s posebnimi potrebami  

-  nudi podporo pri osebnem razvoju, ustrezno nego in varstvo ter pri vključevanju in 

izvajanju individualnih dejavnosti izvedbenega kurikuluma, 

- vzdržuje ustrezne odnose z otrokom in s skupino otrok, 

- komunicira in sodeluje s starši pri vzgoji otroka (Poklicni standard, 2007). 

Dijak v sklopu izobraževanja na smeri Predšolska vzgoja pridobi navedene spretnosti in 

znanja, s katerimi lahko operira na različnih področjih dela, kot so analiza in organizacija 

dela, priprava dela in delovnega mesta, operativna, administrativna in komercialna dela, 

organizacija in nadzor lastnega dela, zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo, 

vzdrževanje in popravila, komunikacija ter varovanje zdravja in okolja. 

2.4.2 Seznam kompetenc za prvostopenjski študij Predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani 

V Predstavitvenem zborniku za šolsko leto 2020/21 (Podatki študijskega programa 

Predšolska vzgoja, 2019) kot temeljni cilj programa navajajo usposobljenost študentov za 

kakovostno vzgojno-izobraževalno delo s predšolskimi otroki in otroki v prvem razredu 

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

strokovnjaki. Študenti dodiplomskega študija smeri Predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani v procesu izobraževanja pridobijo teoretična in praktična znanja s 

posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Ob koncu študija naj bi znali komunicirati z otroki 

in odraslimi, sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo in bili 

sposobni začrtati lastni profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja. Seznami 

kompetenc so razdeljeni v tri skupine: dve skupini splošnih (skupina A vsebuje 10 splošnih 

kompetenc vseh visokošolskih diplomantov, skupina B pa prav tako 10 splošnih 

kompetenc diplomantov s študijskega področja izobraževanja učiteljev in izobraževalnih 

ved) in skupina predmetno-specifičnih kompetenc, ki odražajo posebnosti študija 

predšolske vzgoje – teh je 25). Med splošne kompetence visokošolskih diplomantov sodijo 

sposobnost sporazumevanja in timskega dela; sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje 

in reševanje problemov; fleksibilna uporaba znanja v praksi; avtonomnost, samokritičnost, 

(samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost; splošna razgledanost 

in sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki z drugih strokovnih in znanstvenih področij; 

iniciativnost, ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredka in strokovnega 

usposabljanja; informacijska pismenost; sposobnost za upravljanje s časom, za 
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samopripravo in načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov; sporazumevanje in 

komuniciranje v tujem jeziku.  

Splošne kompetence strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju zajemajo poznavanje 

in razumevanje socialnih sistemov; občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije; 

poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika; znanje o 

vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih; 

poznavanje in upoštevanje institucionalnih okvirov dela; usposobljenost za raziskovanje v 

vzgoji in izobraževanju; organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, 

mentorstvo študentom in pripravnikom; uporaba informacijsko – komunikacijske 

tehnologije; razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov; poznavanje, 

razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, multikulturnost.  

Bodoči diplomant programa Predšolska vzgoja naj bi pridobil naslednje predmetno-

specifične kompetence: poznavanje vsebine in metodike področja; razumevanje in uporaba 

kurikuluma, interdisciplinarno povezovanje vsebin: uporaba specifičnih pedagoških znanj 

za delo z otroki s posebnimi potrebami; pedagoško vodenje skupine/razreda; organiziranje 

aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje; 

usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja, dosežkov učencev ter oblikovanje 

povratnih informacij; komuniciranje s strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih 

področij; sodelovanje s starši; razumevanje odnosov med vzgojno izobraževalno institucijo 

in socialnim okoljem; poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela; 

oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih 

področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov z ustreznimi postopki in instrumenti; 

obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje 

intervencijskih programov; zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z 

drugimi uporabniki oz. skupinami; zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo 

osnovne pravice in potrebe uporabnika oz. skupine; poznavanje, kritično vrednotenje in 

uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 

vzgojnega dela; poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter avtonomno izvajanje 

kurikuluma za vrtce; poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu; učinkovita ter 

fleksibilna organizacija prostora in časa; opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in 

razvoja otrok; prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med 

otroki pri vzgojnem delu; nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti 

v skladu z njihovo zrelostjo; negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje 

motivacije in interesov, širjenje interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega 

učenja; poznavanje timskega dela in sodelovanje v paru; učinkovita komunikacija s starši 

ter poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja z njimi (Podatki študijskega 

programa Predšolska vzgoja, 2019).  

Bodoči diplomant prvostopenjskega študija Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani naj bi kompetence, objavljene na seznamu (navedenih kompetenc je 45), tekom 

študija usvojil. Avtorji kot pomemben cilj navajajo pridobitev temeljnih in široko 

transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega 
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učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih 

potrebujejo pri delu.   

2.4.3 Seznam kompetenc za podiplomski študij Predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani 

Splošni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Predšolska vzgoja (Podatki 

študijskega programa Predšolska vzgoja II, 2019) je profesionalizacija predšolske vzgoje 

(dvig ravni in kakovosti strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev v vrtcu). 

Diplomanti naj bi bili usposobljeni za raziskovanje, vodenje in razvoj kakovosti vrtcev ter 

za specialno-didaktična področja. Usposobljeni bodo za delovanje na nacionalni ravni 

(oblikovanje razvojnih politik, strokovnih standardov in etičnih meril stroke) in za 

delovanje na skupnostni ravni (promocija sodelovanja med strokovnjaki ter ustanovami, ki 

skrbijo za blaginjo predšolskih otrok). Seznam kompetenc je razdeljen na dva dela: 10 

splošnih kompetenc in 9 predmetno-specifičnih kompetenc. Splošne kompetence zajemajo: 

poznavanje in uporabo ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne prakse; sposobnost 

prevzeti odgovornost za lastni poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega 

dela; vodstvene in organizacijske zmožnosti; vzpostavljanje partnerskega odnosa z 

uporabniki in drugimi skupinami; zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso; 

razvijanje novega znanja in razumevanja področja; delovanje v skladu z etičnimi normami 

in poklicnim kodeksom; zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in 

komuniciranja z vsemi vključenimi subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu; 

reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje 

neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti; razvijanje višjih kognitivnih veščin, 

povezanih z ustvarjanjem novega znanja. Predmetno-specifične kompetence zajemajo: 

zmožnost sodelovalnega reševanja problemov edukacije v različnih kontekstih; zmožnost 

prilagajanja prakse specifičnim edukacijskim kontekstom; razvoj znanja in razumevanja na 

področju predšolske vzgoje; zmožnost refleksije in artikulacije vrednot in stališč, ki 

ustrezajo določeni praksi; zmožnost usmerjanja prakse v smeri medkulturnega in 

medetičnega dialoga; zmožnost povezovanja kurikularnih področij; poglobljeno 

razumevanje teorij razvoja, vodenja in evalvacije dela v vrtcu; zmožnost vodenja in 

organizacije vrtca (Podatki študijskega programa Predšolska vzgoja II, 2019).  

Na seznamu je navedenih 19 kompetenc, ki smiselno nadgrajujejo kompetence, pridobljene 

v sklopu dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

2.4.4 Primerjava seznamov kompetenc dodiplomskega in podiplomskega študija 

Predšolska vzgoja 

Primerjava seznamov splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc prve in druge stopnje 

programa Predšolska vzgoja kaže logični razvoj kompetenc diplomantov od 

dodiplomskega do podiplomskega študija. Na dodiplomskem študiju je temeljni cilj 

zagotavljati kakovostno vzgojo in izobraževanje, medtem ko je cilj magistrskega študija 

profesionalizacija le-tega. Na področju znanja so kompetence prvostopenjskega študija 

opredeljene kot znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, razumevanje in uporaba 
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kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja, uporaba specifičnih znanj za delo 

z otroki s posebnimi potrebami, usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in 

dosežkov učencev. Seznam usvojenih kompetenc na podiplomskem študiju preide iz 

znanja, razumevanja in uporabe na sposobnost posameznikov, da bodo razvijali in 

ustvarjali novo znanje in razumevanje področja predšolske vzgoje ter razvijali višje 

kognitivne veščine. Na področju refleksije in (samo) evalvacije je prav tako viden premik 

iz poznavanja, kritičnega vrednotenja in uporabe teorij pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji vzgojnega dela k sposobnosti prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in 

učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela. Diplomant druge stopnje naj bi reflektiral in 

evalviral obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse in prepoznaval neizkoriščene možnosti 

za dvig kakovosti v predšolski vzgoji. Prav tako naj bi bil zmožen refleksije in artikulacije 

vrednot in stališč, ki ustrezajo določeni praksi. Diplomant prve stopnje naj bi usvojil 

kompetenco vodenja skupine ali razreda, diplomant druge stopnje pa naj bi storil korak ali 

dva naprej in bil kompetenten za vodenje javnega zavoda – vrtca ter imel za to vodstvene 

in organizacijske zmožnosti.  Na področju medkulturnosti in inkluzivnosti naj bi diplomant 

prve stopnje poznaval, razumeval in usmerjal svoje pedagoško delo v inkluzivno, 

nediskriminatorno delo in multikulturnost. Na tem mestu opozarjam na pomen pojma 

multikulturnost. Multikulturnost ali večkulturna družba je družba, v kateri pripadniki 

različnih kulturnih, verskih, etničnih in/ali jezikovnih skupnosti živijo na istem ozemlju, 

vendar niso nujno v stiku. Med njimi ni prizadevanj za enakopravno sobivanje manjšine in 

večine, manjkata pa tudi komunikacija in medsebojna izmenjava (Medkulturna vzgoja v 

šoli: izhodišča in smernice, 2013). Na seznamu predmetno- specifičnih kompetenc druge 

stopnje je uporabljen pojem medkulturnosti, ki je bolj primeren. Diplomant naj bi bil 

zmožen usmerjanja prakse v smeri medkulturnega in medetičnega razvoja. Medkulturna 

družba je nadgradnja multikulturne, saj je odprta za vzpostavljanje odnosov med večino in 

manjšino, prizadeva si za aktivno strpnost in enakopravne odnose (Medkulturna vzgoja v 

šoli: izhodišča in smernice, 2013). Na seznamu splošnih kompetenc druge stopnje lahko 

zasledimo usposobljenost za delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim 

kodeksom, ki bi lahko bila del seznama kompetenc na dodiplomskem študiju, saj je 

usposobljenost diplomanta za to ena temeljnih za opravljanje poklica vzgojitelja 

predšolskih otrok. Na področju raziskovanja naj bi bil diplomant prve stopnje usposobljen 

za raziskovanje ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja. Na drugi stopnji se od 

diplomanta pričakuje poznavanje in uporaba ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne 

prakse, prenašanje spoznanj v prakso in oblikovanje drugačnih praks.  

Iz primerjave seznamov kompetenc je razviden razvoj kompetenc in usposobljenosti 

vzgojitelja predšolskih otrok od osnovnega znanja, poznavanja in razumevanja k aktivni 

odgovornosti za dvig kakovosti v predšolski vzgoji z zmožnostjo oblikovanja prakse, 

odgovornosti za lastni profesionalni razvoj, razvoj vodstvenih in organizacijskih 

zmožnosti. Diplomant druge stopnje programa predšolske vzgoje naj bi splošne 

kompetence, navedene za prvo stopnjo, nadgradil. Poznavanje, razumevanje in znanje se 

nadgrajujejo s sposobnostjo prevzeti odgovornost za lasten profesionalni razvoj, razvijanje 

in ustvarjanje novega znanja ter razvijanje višjih kognitivnih veščin. V primerjavi s 
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splošnimi kompetencami na prvi stopnji je zaznati vodstvene in organizacijske zmožnosti 

ter zmožnost reflektiranja in evalvacije vzgojno-izobraževalne prakse. 

3 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH 

OTROK 

3.1 Opredelitev profesionalnega razvoja  

Profesionalni razvoj vzgojitelja opredeljujemo kot proces statistično značilnega in 

vseživljenjskega izkustvenega učenja, pri katerem posamezniki osmišljajo svoja 

pojmovanja in spreminjajo svojo prakso delovanja. Proces profesionalnega razvoja 

vključuje posameznikovo osebnostno, ožje poklicno in socialno dimenzijo in pomeni 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega ter odgovornega odločanja in ravnanja 

(Valenčič Zuljan, 1999 in 2001 v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Na 

profesionalni razvoj vzgojitelja vplivajo različni dejavniki, ki jih delimo na: 

- notranje (vzgojiteljeva prepričanja, razumevanja, subjektivne teorije); 

- zunanje (različne oblike formalnega izobraževanja in usposabljanja, uvajanje 

novosti, spremembe v vzgojno-izobraževalnem sistemu, neformalni vplivi, kot so 

klima, vpliv staršev …) (Žnidaršič, 2012). 

Namen osebnega in poklicnega razvoja pedagoških delavcev je izboljšanje kakovosti dela 

z otroki in posledično njihovega znanja (Peček, 2000). »Profesionalni razvoj pojmujemo 

kot proces, v katerem lahko dosežemo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij 

profesionalnosti in s tem tudi višjo kvaliteto vzgojiteljevega dela ter zadovoljstva pri delu« 

(Žnidaršič, 2012, str. 87). Profesionalni razvoj vzgojiteljev je proces, ki poteka od začetka 

izobraževanja za ta poklic do upokojitve v širšem smislu, v ožjem smislu pa je vzgojiteljev 

profesionalni razvoj omejen na obdobja, v katerih se posameznik dejansko profesionalno 

razvija (spreminja svoja pojmovanja, stališča in prakso delovanja) (Valenčič Zuljan & 

Blanuša Trošelj, 2014). Pomembno je, da se je učitelj pripravljen seznanjati z novimi 

spoznanji, dosežki, jih hkrati kritično vrednotiti in premišljeno vključevati v svoje delo. 

Podobno velja tudi za vzgojitelje predšolskih otrok. Strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju se morajo stalno strokovno izpopolnjevati, posodabljati, nadgrajevati in širiti 

svoje znanje (Schaufeli, 2006). Profesionalni razvoj pedagoških delavcev razumemo kot 

proces, ki je sestavljen iz formalnih (seminarji, mentorstvo, konference) in neformalnih 

oblik učenja (branje strokovne in znanstvene literature, vodenje aktiva, neformalni 

pogovori, opazovanje, akcijsko raziskovanje …), ki delavcem omogočajo razmislek o 

svojem delovanju, krepitev, nadgradnjo in izboljšanje znanja in spretnosti. Profesionalni 

razvoj je treba načrtovati, uresničevati, spremljati in vrednotiti (Brejc, Zavašnik Arčnik, 

Koren, Razdevšek Pučko, Gradišnik, & Širec, 2014). 

Učiteljev (tudi vzgojiteljev op. avt.) profesionalni razvoj je tako zelo pomemben zato, ker 

je sredstvo za izboljšanje šolstva in ker je sredstvo ohranjanja zanimanja v poklicu ter s 

tem promocija poklicnega in osebnega razvoja. Poklicni razvoj je nujen za napredovanje, 

hkrati pa preprečuje poklicno stagnacijo pri učitelju (Smith, 2003, v Javornik Krečič, 
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2008). Javornik Krečič (2008) navaja še nekaj razlogov za potrebo po usvojitvi novega 

znanja, sposobnosti in spretnosti: družbene spremembe in dogajanja, ki vplivajo na 

učitelja, nove vloge (preusmeritev od poučevanja k učenju), poudarek na uporabi nove 

tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja s starši in 

drugimi učitelji, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela.  

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju se morajo stalno strokovno izpopolnjevati, 

posodabljati, nadgrajevati in širiti svoje znanje. Profesionalni razvoj je kompetenca 

pedagoškega delavca, ki pomeni, da ima sposobnost analiziranja svojega pedagoškega dela 

in na podlagi tega sposobnost, da načrtuje lasten profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 

Vogrinc, Bizjak, Krištof & Kalin, 2007). 

Poleg vsakodnevnega sprejemanja odločitev, ki vplivajo na to, kaj se bodo otroci naučili in 

kakšno mnenje imajo o sebi, izbire metod, ki bodo najprimernejše za zagotovitev otrokovih 

razvojnih, individualnih in kulturnih potreb, iskanja odgovorov na vprašanja o tem, kako 

njihov razvoj spodbujati in olajšati do zagotavljanja ustrezne oddelčne klime itd., mora 

vzgojitelj ob vseh teh nalogah skrbeti tudi za svoj profesionalni razvoj. V sodobnem vrtcu 

velja, da se učijo vsi  (Vonta, 2009b). 

Od zaposlenih se pričakuje aktivna vloga pri izobraževanju in lastnem razvoju. Zaposleni 

mora znanje, pridobljeno z izobraževanjem, na seminarjih in delavnicah prenesti v prakso 

oziroma na svoje delovno mesto. Prenos znanja v prakso je zadnji del izobraževalnega 

procesa. Da bi dosegli standard kakovosti dela z ljudmi, je potrebno na področju 

izobraževanja izpolniti naslednja merila: 

1. vodstvo spodbuja zaposlene k doseganju organizacijskih ciljev, 

2. redno preverjanje razvojnih in izobraževalnih potreb zaposlenih, 

3. možnosti za neprestan razvoj in izobraževanje, 

4. izobraževalne potrebe zaposlenih se redno ocenjujejo, 

5. redno in sistematično vrednotenje postopkov izobraževanja ter razvoja zaposlenih 

(Boštjančič, 2011). 

Da bi se pedagog lahko razvil v profesionalca, mora biti pripravljen na vseživljenjski 

proces prilagajanja in spreminjanja ter na nenehno izboljševanje kakovosti svojega dela. 

Pedagog mora izbrati področje dela, ki bi ga želel izboljšati. Strokovno se lahko razvija s 

sodelovanjem v delavnicah in na različnih strokovnih srečanjih, v učečih se skupnostih, s 

sodelovanjem v akcijskem raziskovanju … Naloga pedagoga je, da sam išče priložnosti za 

osebni razvoj; ni dovolj zgolj brati in poslušati o novih zamislih. Pedagog mora prakso 

spreminjati s tem, da svoje zamisli vnaša v delo, jih preizkuša in reflektira. Proces znanja 

je zaključen, ko nove zamisli in znanje prenesemo na uporabno raven in jih uporabimo v 

novih situacijah (Tankersley, 2013). Katz (2009, v Tankersley, 2013) poudarja, da pedagog 

dozori šele, ko razvije samozaupanje v lastne kompetence za zastavljanje globljih vprašanj.  

Pedagoški delavci, ki se odločijo za vseživljenjsko izobraževanje, so veliko bolj motivirani 

za delo in učenje in za uspeh v primerjavi s tistimi, ki jih organizacija usmerja, kaj se 

morajo učiti (Peček, 2000). 
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3.2 Model profesionalnega razvoja 

Pri raziskovanju profesionalnega razvoja razlikujemo različne pristope, saj se nekateri 

raziskovalci usmerijo v raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj. Drugi 

raziskujejo dejavnike, ki vplivajo na razvoj, tretji pa se osredotočijo na oblike poklicnega 

učenja. Za kakovostno opravljanje poklicnih nalog vzgojitelji potrebujejo tako rutinirane 

spretnosti ravnanja kot sposobnost refleksije, zato je pomembna posameznikova zmožnost 

povezovanja obeh komponent (Valenčič Zuljan & Blanuša Trošelj, 2014).  

Lilian G. Katz je leta 1972 prva opredelila fazni razvoj profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev. Oblikovala je štiri razvojne faze: 

1. Faza preživetja zajema prvo leto poklicnega delovanja; glavna skrb vzgojiteljev v 

tem obdobju je namenjena preživeti vodenje skupine oziroma opravljanje osnovne 

poklicne naloge. Vzgojitelj začetnik si postavlja številna vprašanja o lastnem delu 

in poklicni vlogi, pojavljajo se razlike med pričakovanim rezultatom poklicnega 

delovanja in dejanskim delom ter dogajanjem v skupini. Vzgojitelji v tej fazi 

pomembno potrebujejo podporo, razumevanje, spodbudo in sprejetost pri kolegih. 

Pomembno vlogo v tej fazi opravlja mentor, ki začetniku zagotavlja vpogled v 

kompleksne vzorce vedenja in specifična znanja, ki so potrebna za njihovo 

reševanje. Za profesionalni razvoj vzgojitelja začetnika je pomembno redno, 

načrtno in kontinuirano spremljanje. 

2. Druga faza se začne po izteku prvega leta dela, ko vzgojitelj pridobi višjo stopnjo 

gotovosti in samozavesti. Vzgojitelj povezuje in sintetizira pridobljene izkušnje, 

razmišlja o konkretnih situacijah in postopkih, povezanih s posameznim otrokom. 

Še vedno je pomembna podpora mentorja, ravnatelja ali kolegov, ki prerašča v 

medsebojno sodelovanje. V tej fazi vzgojitelji reflektirajo lastno prakso, jo 

raziskujejo in v sodelovanju z drugimi pridobivajo nove vpoglede na postavljena 

vprašanja. V tem obdobju je poudarek na sodelovanju in posvetovanju s strokovnim 

timom vrtca. 

3. V fazi obnove vzgojitelj čuti utrujenost, zlasti zaradi rutiniranega delovanja, kar se 

dogaja predvsem v tretjem in četrtem letu poklicnega delovanja. Vzgojitelj se s 

ponavljanjem istih dejavnosti (obhajanje praznikov) sooča z občutki monotonosti in 

nezadovoljstvom. Vzgojiteljeva naloga je, da najde način, da osveži in obnovi 

ponavljajoče se vsebine z novimi pristopi, tehnikami, materiali. Vzgojitelj, ki 

aktivno skrbi za lasten profesionalni razvoj, prebira strokovno in znanstveno 

literaturo, pregleduje različne vire, se udeležuje različnih izobraževanj in ima 

potrebo po iskanju različnih načinov dokumentiranja in spremljanja otrokovega 

napredka. 

4. Faza zrelosti nastopa pri različnih posameznik v različnih obdobjih (lahko že po 

treh letih ali veliko kasneje). Za vzgojitelje v četrti fazi je značilno, da zaupajo v 

lastne sposobnosti poklicnega delovanja, njihovo razmišljanje je globlje, 

raziskujejo naravo učenja, rast in razvoj, razmišljajo o vplivu vzgojno-varstvenih 

institucij na družbo, o svojem poklicu in poslanstvu. V tej fazi se pojavi priložnost 
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za razvoj kompetenc s ciljem doseganja višje stopnje usposobljenosti (Valenčič 

Zuljan & Blanuša Trošelj, 2014). 

3.3 Izvajanje (samo)evalvacije  

Evalvacija je kritično vrednotenje dogajanja v vrtcu, ki jo opravi pedagoški delavec, v njej 

pa lahko sodelujejo tudi otroci, njihovi starši, sodelavci … (Batistič Zorec, 2003). Je 

metoda, s katero ugotavljamo kakovost lastnega dela in doseganja ciljev (Zupanc Grom, 

2000). 

Osnovni namen evalvacije je v napredku kakovosti njegovega dela in strokovni 

odgovornosti. Zaradi slednje je potrebno določiti kompetence vzgojitelja, ki bodo 

zagotavljale, da je delo, ki ga opravlja, tudi učinkovito. Sumativni del evalvacije je 

usmerjen k rezultatu in naj bi bolje prispeval k uresničevanju osebnih ciljev vzgojitelja in k 

poslanstvu institucije. Formativna evalvacija je namenjena povečanju vzgojiteljevih znanj 

in spretnosti, npr. prepoznavanje dobre prakse, usmerjenost na strokovne razgovore … 

Formativni del evalvacije je usmerjen na proces in napredek, tako da prispeva k osebnemu 

in profesionalnemu razvoju posameznika in razvoju znotraj vrtca. Profesionalni razvoj in 

rast posameznega vzgojitelja med drugim vplivata na kakovost njegovega dela. Sumativni 

in formativni del evalvacije tvorita celoto in sta nujni dimenziji v sistemu evalvacije 

vzgojitelja (Vonta, 2009b). Evalvacijski sistemi, ki podpirajo in spodbujajo vzgojiteljev 

profesionalni razvoj, vplivajo na zadovoljstvo vzgojiteljev, nivo refleksije in strokovno 

odgovornost vzgojitelja, ki je praviloma višja (Žnidaršič, 2012). 

Brejc in drugi (2019) opozarjajo na povezavo med samoevalvacijo in bolj kakovostnim 

vodenjem, učenjem ter poučevanjem. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s poudarkom 

na samoevalvaciji je namenjeno izboljševanju šolske politike in kakovosti učenja. 

Samoevalvacija je opredeljena kot spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev 

na področju učenja in poučevanja v določenem obdobju. Šole so z Zakonom o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) zavezane, da izvajajo samoevalvacijo in 

pripravo poročil o tem, čeprav se mnogi še vedno sprašujejo o smiselnosti samoevalviranja 

svojega dela.  

Samoevalvacija oz. notranja evalvacija je namenjena notranjemu ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti. Povratne informacije, ki jih s samoevalvacijo dobimo, so 

namenjene ocenjevanju lastne učinkovitosti in nadaljnjega razvijanja dejavnosti. 

Samoevalvacija je neprekinjen proces, v katerem fazi ugotavljanja šibkih področij sledi 

ponovna samoevalvacija in tako dalje. Tako se oblikuje evalvacijska kultura. Notranje 

ugotavljanje kakovosti je vedno le sredstvo za zagotavljanje kakovosti. Samoevalvacije je 

potrebno načrtovati (opredeliti problem, določiti ciljno skupino, izbrati ustrezne merske 

pripomočke, obdelati in analizirati zbrane podatke, jih interpretirati in prenesti ugotovitve 

v neposredno delovanje ter tako iskati rešitve, kako izboljšati kakovost (Marjanovič Umek, 

Fekonja, & Bajc, Pogled v vrtec, 2005). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano načelo kritičnega vrednotenja, ki med drugim 

spodbuja izvajanje evalvacije na ravni vsakodnevnih medosebnih interakcij v oddelku, na 



Pintar, J. (2020). Vpliv kompetenc na samoiniciativno preoblikovanje dela vzgojiteljic predšolskih otrok. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

19 

ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, na ravni pravic in odgovornosti 

staršev … 

3.4 Kritična refleksija 

 »Kritična refleksija je veščina vseživljenjskega učenja in je ključ do napredovanja v lastni 

praksi« (Tankersley, Brajkovič, Rimkiene, Sabaliauskiene, Trikić, & Vonta, 2013, str. 

203). Refleksija pedagogu omogoča, da opredeli lastne potrebe po novem znanju ali 

veščinah, vezanih na različne komponente profesionalnega znanja, hkrati pa mu je v 

pomoč pri odločitvah o prihodnjem delu, uvajanju in vrednotenju sprememb v lastni praksi 

ter v njem zbuja občutek gotovosti glede njegovih sposobnosti. Na podlagi refleksije lahko 

pedagog potrdi ali ovrže tisto, kar je zapisano v strokovni literaturi. Refleksija je tudi 

orodje, ki pedagogu pomaga pri prevzemanju dejavne vloge v razvoju kurikuluma ter pri 

reformi sistema vzgoje in izobraževanja (Tankersley, Brajkovič, Rimkiene, Sabaliauskiene, 

Trikić, & Vonta, 2013). »Vsak pedagog naj bi prispeval k procesu profesionalizacije 

poklica in mora biti dejaven člen v kontinuiranem razvoju profesionalizma« (Peeters, 2008 

v Tankersley, Brajkovič, Rimkiene, Sabaliauskiene, Trikić, & Vonta, 2013, str. 203). 

4 ZAPOSLENI V ORGANIZACIJAH  

4.1 Vloga zaposlenih v organizacijah 

V preteklosti so bili zaposleni v delovnem procesu udeleženi pasivno. Predvideno je bilo, 

da izpolnjujejo predpisane naloge na delovnem mestu po točno določenem postopku 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001). Tudi vzgojitelji in učitelji so bili dolgo pojmovani kot 

pasivni objekti, čigar pobuda za poklicni razvoj je prihajala od zunaj in jih je bilo potrebno 

k temu prisiliti (Krečič, 2008). Na pedagoškem področju so danes razmere bistveno  

drugačne. 

Poznavanje psiholoških dejavnikov, ki se nanašajo na zaposlenega in pripomorejo k 

organizacijski uspešnosti, lahko pomaga pri jasnem in ciljno usmerjenem vodenju 

zaposlenih in objektivnem razlikovanju med povprečnimi in izstopajočimi posamezniki. 

Pri načrtovanju razvojnih procesov je potrebno na začetku določiti organizacijske cilje, 

vire izobraževanja, organizacijskega okolja, nalog, ključnih kompetenc in izobraževalnih 

potreb zaposlenih. Za doseganje čim boljših rezultatov je potrebno razvoj kadrov skrbno 

načrtovati. Sodobni čas spreminja organizacije v učeče se organizacije in organizacije 

znanja. Vloga stalnega izobraževanja je vse pomembnejša, saj učinkovito izobraževanje 

zaposlenih omogoča lažje doseganje organizacijskih ciljev, vpliva na poslovne rezultate in 

na počutje zaposlenih – večje zadovoljstvo pri delu, boljši odnos do strank in nižja stopnja 

odhajanja zaposlenih iz organizacije. Delo z zaposlenimi v organizaciji se začne že takrat, 

ko posameznik vstopa v organizacijo, se nadaljuje, ko se zaposleni srečuje z vzponi in 

padci in se ne konča niti po odhodu v pokoj (redni stiki, opora). S sistematično in poslovni 

strategiji prilagojenim pristopom želimo v organizaciji doseči dva ključna cilja; tj. povečati 

učinkovitost organizacije, skupine, tima ter posameznika in izboljšati posameznikovo 

zadovoljstvo z delom (Boštjančič, 2011). 
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Organizacije so vse bolj izpostavljene tekmovalnemu okolju in pod pritiskom konkurence. 

Danes je zato še toliko bolj pomembno, da ima organizacija zaposlene, ki delajo zavzeto, 

imajo voljo do dela, so predani organizaciji in njihovim ciljem. Sodobna organizacija se 

zaveda, da s takim načinom dela zaposleni pripomorejo k boljšemu delovanju organizacije 

in njenih rezultatov (Harter, Schmidt in Hayes, 2002, v Pintar, 2015, str. 1). 

4.2 Kompetenčni pristop  

V sodobnosti v ospredje delovanja organizacije stopa človek, katerega naloga je, da se z 

znanjem, sposobnostmi in kompetencami spoprijema z vsakdanjimi izzivi. Delodajalci se 

čedalje bolj zavedajo, da se lahko zaposleni učinkovito in uspešno odzovejo na spremembe 

le, če stalno krepijo svoje sposobnosti in pri tem upoštevajo strateške usmeritve 

organizacije. Kompetenčni pristop upravljalca človeških virov usklajuje tehnični (opis 

delovnega mesta, nalog in sredstev) in osebnostni vidik (znanje, vedenje, osebnostne 

lastnosti) delovnega mesta. Oba vidika mora povezati s strateškimi usmeritvami 

organizacije. »Ko kompetence posameznika dobijo osrednje mesto v procesu upravljanja 

človeških virov v organizaciji, se pridobivanje in izbiranje, ocenjevanje in nagrajevanje, 

razvoj in usposabljanje zaposlenih in upravljanje njihove kariere izvaja drugače« (Kohont 

& Svetlik, 2005, str. 52). Glavni namen uvajanja kompetenčnega pristopa je izboljšanje 

delovanja organizacije. V organizacijah se uporablja: 

1. ker omogoča pojasnitev pričakovanj delovnega mesta in vloge; zaposleni vedo, kaj 

se od njih pričakuje; 

2. ker omogoča, da se standardi, ki jih vsi razumejo, uporabijo na vseh področjih 

upravljanja človeških virov v organizaciji; 

3. ker omogoča organizaciji promocijo njenih vrednot in ciljev; 

4. ker pripomore k izboljšanju delovanja organizacije. 

Pri oblikovanju modela kompetenc v organizaciji je potrebno odgovoriti na dve temeljni 

vprašanji: 

1. katero znanje, sposobnosti, veščine in lastnosti so pomembne za določeno delo; 

2. katere oblike vedenja najbolj neposredno vplivajo na uspešnost opravljanja 

določenega dela (Lepsinger in Lucia, 1999 v Kohont in Svetlik, 2005). 

V organizaciji je pomembno, da se opredelimo do temeljnih kompetenc. Kompetentni 

pristop sprašuje zaposlene, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na njihov uspeh pri delu. Od 

njihovih odgovorov je jasno, katere oblike vedenja so pri spremljanju dela posebej 

izpostavljene in katere manj. V kompetenčni organizaciji gre za celovit pristop k 

upravljanju človeških virov v organizaciji, ki vključuje vse zaposlene. Zaposleni, ki so 

kreativni, inovativni, želijo pridobiti novo znanje, prevzeti več odgovornosti, so bolj 

motivirani za delo in v večji meri vključeni v delovni proces, kar pripomore k uspešnosti 

organizacije (Kohont & Svetlik, 2005). 
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4.3 Vpeljevanje sprememb v delo 

Pedagoške inovacije so usklajen sistem pedagoških, družbenih, organizacijskih in 

ekonomskih ukrepov, ki so zasnovani na pedagoških in drugih znanostih in usmerjeni k 

izboljšanju kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela in k odkrivanju tistih dejavnikov, ki 

bodo motivirali otroke in pedagoške delavce pri njihovem delu (Mandič, 1983, v Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2007). Učitelji (in vzgojitelji) so ključni dejavnik uvajanja pedagoških 

sprememb. Didaktične inovacije so izid zavestnega, načrtovanega in ustvarjalnega dela 

učiteljev in raziskovalcev, ki naj bi v procesu izpeljave omogočile spreminjanje obstoječe 

šolske prakse. Do vpeljevanja sprememb in inovacij pride, ko se začuti potreba po 

spreminjanju obstoječe prakse. Strokovni delavec jih izpelje na pobudo neke tretje osebe. 

Avtorici povzemata ugotovitve raziskovalcev, ki pojmujejo pedagoško inoviranje kot 

proces, ki poteka preko treh faz: učiteljevo/vzgojiteljevo odločanje za oblikovanje in 

sprejem inovacije, uvajanje inovacije in utrjevanje inovacije v praksi. Didaktična inovacija 

je opredeljena kot novost, ki v procesu inoviranja pripelje do sprememb in izboljšav v 

šolski praksi na nivoju: 

- učiteljevih/vzgojiteljevih didaktičnih spretnosti, njegovih pojmovanj, stališč in 

razmišljanja, 

- šolske klime, 

- širšega učiteljevega/vzgojiteljevega razumevanja lastnega poklicnega razvoja.  

Raziskava, ki sta jo izvedli avtorici, kaže, da velika večina učiteljev vnaša v svoj pouk 

določene spremembe, npr. vsebinske spremembe, različne načine pridobivanja in 

utrjevanja znanja in spretnosti, spremenjeno preverjanje znanja in ocenjevanja, sodelovanje 

med zaposlenimi in starši. Inoviranje lastne prakse izhaja iz prepoznavanja možnosti za 

uvajanje sprememb in motivacije za spreminjanje vsakdanje prakse (Valenčič Zuljan & 

Kalin, 2007). 

5 SAMOINICIATIVNO PREOBLIKOVANJE DELA 

5.1 Opredelitev koncepta samoiniciativnega preoblikovanja dela 

Čeprav je večina delovnih mest zasnovana s strani vodstvenih delavcev, imajo zaposleni 

znotraj opredeljenega delovnega mesta možnost, da opravljajo delo tako, da spremenijo 

svoje delovne lastnosti na podlagi lastnih posebnih znanj, spretnosti, sposobnosti in 

motivacije. To proaktivno vedenje je namenjeno boljši uskladitvi zaposlitve z osebnimi 

lastnostmi posameznika, kar imenujemo samoiniciativno preoblikovanje dela 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Samoiniciativno preoblikovanje dela je proaktivno vedenje delavca, ki izboljšuje svoje 

delovne pogoje, da bi dosegel bolj smiselno in zadovoljivo delo in omogoča, da ljudje 

aktivno, kognitivno in fizično prilagodijo svoje kompetence, potrebe, pričakovanja in 

zaposlitvene težnje. Ta pojav posameznikom omogoča, da "ustvarijo" svoje delo in 

spremenijo pogoje, v katerih opravljajo svoje delo oziroma naloge. Samoiniciativno 
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preoblikovanje dela vpliva na to, kaj, kako, kdaj in s kom je delo izvedeno, pri čemer se 

spreminja namen in pomen dela. Zaposlitev je povezana z delovnim udejstvovanjem in 

zadovoljstvom z delovnim mestom ter izboljšanjem samih delovnih nalog. Zaposleni na 

tak način krepijo smiselnost svojega dela (Haneda, 2016). Tims in Bakker (2010) 

samoiniciativno preoblikovanje dela opredelita kot spremembe, ki jih uvedejo zaposleni, 

da uravnotežijo delovne zahteve in vire s svojimi kompetencami (znanjem in spretnostmi) 

ter potrebami oziroma prepričanji. Samoiniciativno preoblikovanje dela se torej nanaša na 

aktivnosti, v sklopu katerih zaposleni začnejo oblikovati naloge, svoje delovno okolje, 

miselnost in ustvarjajo delovna mesta, ki so za njih bolj pomembna. Zaposleni lahko 

spodbujajo svoje dobro počutje na delovnem mestu s proaktivnim oblikovanjem svojega 

delovnega mesta, da bi bolje prilagodili svoje potrebe, spretnosti in motivacijo. Bruning & 

Campion (2019) pravita, da samoiniciativno preoblikovanje dela zahteva od zaposlenih, da 

prevzamejo aktivno vlogo pri oblikovanju delovnih izkušenj. Samoiniciativno 

preoblikovanje dela je definirano kot spremembe na delovnem mestu, ki jih zaposleni 

opravljajo z namenom, da izboljšajo delo zase. Spremembe so lahko strukturne (fizične in 

postopkovne), družbene in kognitivne oblike. Zaposleni pogosto (celo na dnevni bazi) 

vpeljujejo v svoje delo spremembe, ki lahko vplivajo na njihovo delovno uspešnost in 

počutje. Zadovoljstvo z delom je pozitivna perspektiva, ki jo posamezniki razvijajo iz 

različnih elementov ali značilnosti njihovega delovnega mesta in organizacijskega okolja. 

Tradicionalni način vodenja organizacije poteka »od zgoraj navzdol«, pri čemer zaposleni 

opravljajo vnaprej določene delovne naloge z jasno razvidno odgovornostjo. Sodobni 

motivacijski koncept samoiniciativnega preoblikovanja dela predstavlja pristop »od spodaj 

navzgor« (Pintar & Mihelič, 2015). Organizacije lahko vplivajo na pozitivno ustvarjanje 

delovnih mest s pomočjo širokega raziskovanja samoiniciativnega preoblikovanja dela 

(Bruning & Campion, 2019). Vodilni namenjajo vse več pozornosti dobremu počutju 

svojih zaposlenih. Visoka raven počutja zaposlenih na delovnem mestu je v interesu 

delavcev in organizacij. Organizacije želijo zaposlene, ki so proaktivni in odprti za 

pridobivanje novih informacij ter motivirani za dobro opravljanje svojega dela (Harju, 

Hakanen, & Schaufeli, 2016). 

Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli, & Hetland (2012) navajajo tri načine 

samoiniciativnega preoblikovanja dela:  

1. iskanje delovnih virov (npr. posvetovanje s sodelavci, iskanje nasveta, kako 

izpeljati določeno delovno nalogo); 

2. iskanje izzivov (npr. zaposleni začne z novim projektom oziroma izvede dodatno 

delovno nalogo za stranko); 

3.  zmanjševanje delovnih zahtev (npr. zaposleni se trudi zmanjšati obseg delovne 

naloge z namenom optimatizacije svojega delovnega procesa). 

Motivacija zaposlenega za samoiniciativno preoblikovanje dela izhaja iz treh individualnih 

potreb:  
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1. Zaposleni se angažirajo pri spreminjanju delovnih mest zato, da lahko uveljavijo 

nekaj nadzora nad delovnimi nalogami, ki jih opravljajo; s tem so bolj povezani s 

svojim delom in se izognejo odtujenosti od dela.  

2. Zaposleni so motivirani za ustvarjanje pozitivne samopodobe na svojem delovnem 

mestu.  

3. Samoiniciativno preoblikovanje dela omogoča zaposlenim, da izpolnjujejo osnovno 

človekovo potrebo po povezovanju in sodelovanju z drugimi (Wrzesniewski & 

Dutton, 2001).  

Van Wingerden in Poell (2019) pravita, da raziskave na področju dela in organizacijske 

psihologije vse bolj poudarjajo pomen posameznikove delovne izkušnje. Če se zaposleni 

počuti angažiranega v službi, bo bolj nagnjen k povečanju delovnih virov in zahtev 

zaposlitve, da bi ustvaril boljše delovno okolje, ki bo polno izzivov. Pogoj za vzpostavitev 

samoiniciativnega preoblikovanja dela je odločitev zaposlenih, da si dela ne želijo več 

opravljati rutinirano in si želijo novih načinov opravljanja delovnih nalog. Od osebnih 

lastnosti zaposlenih je odvisno, ali bodo ti delali po liniji najmanjšega odpora oziroma 

bodo motivirani za spreminjanje svojih delovnih nalog (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Pri samoiniciativnem preoblikovanju dela gre tako za popolnoma individualno vedenje 

posameznika, za njegovo dojemanje in zmožnost preoblikovanja dela, kar lahko vpliva tudi 

na delovno okolje v organizaciji (Tims, 2010). Običajno spremembe, ki jih uvede 

zaposleni, niso vidne sodelavcem v organizaciji, za izkazano samoiniciativnost pa 

zaposleni praviloma tudi niso nagrajeni (Tims, Bakker in Derk, 2012, v Pintar, 2015). Gre 

torej za neuraden postopek, v katerem zaposleni preoblikuje svojo delovno prakso tako, da 

ustreza posameznikovemu interesu in vrednotam (Slemp & Vella Brodrick, 2013). 

Priporočljivo je, da se zaposleni začnejo spoznavati in se ukvarjati s konceptom 

samoiniciativnega preoblikovanja dela že v zgodnjih fazah njihove kariere (Fried, 2007 v 

Van Hooff, 2016).  

Na samoiniciativno preoblikovanje dela vplivajo različni dejavniki, med drugim stopnja 

izobrazbe in vloga vodstva v organizaciji. Chen (2011, v Pintar & Mihelič, 2015) pravi, da 

bolj izobraženi zaposleni izkazujejo močnejšo voljo za neprestano dopolnjevanje znanja in 

spretnosti, kažejo željo po uvajanju sprememb in izboljšanju razmer, pogosteje iščejo in 

sprejemajo izzive na delovnem mestu ter tako povečujejo znanja, izkušnje in druge 

kompetence v primerjavi z zaposlenimi z nižjo stopnjo izobrazbe. Zaposleni z višjo stopnjo 

izobrazbe imajo praviloma bolj raznovrstne in dinamične kompetence v primerjavi z 

zaposlenimi z nižjo stopnjo izobrazbe (Haneda, 2016). Fuller, Marler, & Hester (2006, v 

Leana, Appelbaum & Schevchuk, 2009) pravijo, da se zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe 

čutijo bolj odgovorne za uvajanje sprememb in opravljajo bolj kompleksno delo, pri 

katerem so zahtevane večje delovne spretnosti in sposobnosti. V raziskavi so ugotovili, da 

učitelji in vzgojitelji bolj pogosto samoiniciativno preoblikujejo delo od pomočnikov 

vzgojiteljev.  

Slemp & Vella Brodrick (2013) pravita, da se v primerjavi vodstva z zaposlenimi 

samoiniciativnega preoblikovanja dela v večji meri poslužujejo slednji. V veliki večini 
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primerov je delo organizirano s strani nadrejenega, a vendar lahko tudi zaposleni aktivno 

sodelujejo pri oblikovanju dela in delovnih nalog, ki jih opravljajo. Svoje delo lahko 

prilagodijo svojemu specifičnemu znanju, sposobnostim, zmožnostim in motivaciji 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Bruning & Campion (2019) navajata načine, kako lahko organizacije uporabijo koncept 

samoiniciativnega preoblikovanja dela z namenom optimatiziranja dela zaposlenih: 

1. Redno združevanje zaposlenih z namenom razširjenja njihovih izkušenj z izdelavo 

zaposlitvenega pristopa, izogibanja izdelave delovnih mest, spodbujanje delitve 

idej, spodbujanje efektivnosti in zmanjševanja stresa na delovnem mestu. 

2. Letno posodabljanje opisov delovnih mest in standardnih postopkov z namenom 

izboljšave delovnih procesov. 

3. Razvoj programov usposabljanja, ki bodo zaposlenim pomagali postati 

učinkovitejši pri reševanju problemov. 

4. Vključitev ukrepov samoiniciativnega preoblikovanja dela z namenom, da se 

ugotovijo razlike med izvajanjem delovnih nalog, ki lahko vplivajo na zahteve 

glede postopkov zaposlovanja, ocenjevanja uspešnosti, sistemov napredovanj in 

drugih načinov za upravljanje delovnih virov, uporabe informacij o analizi delovnih 

mest. 

Ghitulescu (2006, v Pintar, 2015) razlikuje pojme osebna pobuda (angl. personal initiative) 

in proaktivno vedenje (angl. proactive behavior) ter samoiniciativno preoblikovanje dela. 

Proaktivno vedenje prevzema pobude za izboljšanje sedanjih razmer ali ustvarjanje novih, 

pri osebnih pobudah pa gre za vedenje posameznikov, ki je v skladu s poslanstvom 

organizacije, zaposleni pa z lastnim udejstvovanjem presežejo formalne zahteve delovnega 

mesta. Osebna pobuda in proaktivno vedenje sta sicer predpogoj za samoiniciativno 

preoblikovanje dela, v svojem bistvu pa se osredotočata na vedenje, ki je namenjeno 

reševanju in izboljšanju določenih organizacijskih postopkov. Pri konceptu 

samoiniciativnega preoblikovanja dela pa osebna pobuda in proaktivno vedenje izhajata iz 

želje in motivacije posameznika, da spremeni svoje delovno mesto izključno zaradi 

lastnega zadovoljstva. Pintar & Mihelič (2015) poudarjata razliko med sorodnimi koncepti 

in samoiniciativnim preoblikovanjem dela. V procesu samoiniciativnega preoblikovanja 

dela lahko posameznik spreminja naloge ne le v fizičnem, temveč tudi v kognitivnem 

smislu (preko interakcij s sodelavci in sprememb v odnosu do dela), s čimer osmisli svoje 

delo. Pri konceptu spreminjanja nalog (angl. task revision) gre za aktivno sodelovanje 

zaposlenih pri spremembi neustreznih procedur, opisov del ali neopredeljenih nalog, z 

namenom izboljšave delovne uspešnosti, kar predpostavlja tudi koncept samoiniciativnega 

preoblikovanja dela. Razlika med konceptoma je v usklajenosti teh sprememb s cilji 

organizacije, ki v konceptu samoiniciativnega preoblikovanja dela niso vedno nujno 

usklajene (Pintar & Mihelič, 2015). 
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5.2 Načini samoiniciativnega preoblikovanja dela po Wrzesniewski in Dutton 

Wrzesniewski in Dutton (2001) navajata tri načine, s katerimi lahko posameznik 

samoiniciativno preoblikuje delo: 

1. Samoiniciativno preoblikovanje nalog  

Zaposleni izberejo več ali manj delovnih nalog, razširijo ali krčijo obseg delovnih nalog, 

delovnim nalogam prilagajajo čas in trud ali spremenijo proces opravljanja nalog, 

zaposleni se samoiniciativno javijo pri nalogah, ki so jim bolj zanimive oziroma jim bolj 

ustrezajo. Pri tej dimenziji gre za spreminjanje določenih vidikov znotraj meja obstoječega 

delovnega mesta in ne za samoiniciativno preoblikovanje dela v celoti. Načini 

samoiniciativnega preoblikovanja nalog so dodajanje nalog (zaposleni uvajajo nove naloge 

in projekte, ki jih zanimajo), osredotočenost na naloge (zaposleni lahko razporedijo čas, 

energijo in pozornost med naloge in se osredotočijo na tiste, ki se jim zdijo pomembnejše), 

preoblikovanje nalog (zaposleni lahko preoblikujejo obstoječe naloge tako, da jih naredijo 

bolj smiselne) (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

2. Samoiniciativno preoblikovanje odnosov 

Pri tej dimenziji gre za spreminjanje narave ali obsega vzpostavljanja odnosov in 

komunikacije s sodelavci. Zaposleni vzpostavljajo različne odnose z različnimi sodelavci; 

z nekaterimi preživljajo več časa, medtem ko se z drugimi sploh ne družijo. Zaposleni sami 

spreminjajo število socialnih interakcij oziroma njeno kakovost s sodelavci (Wrzesniewski 

& Dutton, 2001). Odnose lahko izboljšujemo s tremi strategijami: gradnja odnosov 

(zaposleni oblikujejo in nadgrajujejo odnose z ljudmi, ki jim dajejo občutek ponosa, 

dostojanstva in cenjenosti), preoblikovanje odnosov (zaposleni lahko spreminjajo naravo 

odnosov s sodelavci, da dosežejo nov ali bolj smiseln namen), poglabljanje odnosov 

(zaposleni lahko spreminjajo obstoječe odnose s ponujeno pomočjo in podporo pri 

opravljanju dela zaposlenih v zameno za recipročno ravnanje (Berg, Dutton & 

Wrzesniewski v Pintar & Mihelič, 2015). 

3. Samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja. 

Zaposleni prilagajajo miselno zaznavanje, ki ga imajo do delovnih obveznosti, interakcij s 

sodelavci oziroma službe kot celote – spreminjanje pogleda na delo, sodelavce, stranke … 

Posameznik lahko miselne zaznave širi z namenom vplivanja na njegovo delo, se 

osredotoči in usmerja vso pozornost na miselne zaznave, ki se mu zdijo pomembne 

oziroma jih med seboj povezuje in tako odkriva, kako vplivajo na delo in njegovo vrednost 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001). Značilnost miselnega zaznavanja je v tem, da gre za 

posameznikovo dojemanje, ki po navadi ne pojavlja vsak dan. Zaposleni lahko na ta način 

miselno oziroma vedenjsko izničijo negativne vidike obstoječega delovnega mesta 

(Kirkendall, 2013 v Pintar & Mihelič, 2015). Zaposleni lahko spreminja miselno 

zaznavanje dela na tri načine: zaposleni lahko povečajo smiselnost svojega dela s 

celovitostjo zaznavanja lastnega učinka ali namena dela tako, da se zavedajo pomena, ki ga 

ima njihovo delo na uspeh organizacije ali na širšo družbo. Zaposleni lahko povečajo 
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smiselnost dela tudi z osredotočenostjo na naloge in odnose, ki jih pri svojem delu vidijo 

kot bolj zanimive. Tretji način je povezovalno zaznavanje, v katerem lahko zaposleni 

miselno povezujejo osebne lastnosti, spretnosti in interese z delovnimi nalogami (Berg, 

Dutton & Wrzesniewski v Pintar & Mihelič, 2015).  

Posameznik lahko kombinira vse tri oblike samoiniciativnega preoblikovanja dela, saj se 

med seboj ne izključujejo. Wrzesniewski in Dutton (2001) navajata primera 

samoiniciativnega preoblikovanja dela. Prvič: ko oseba, zaposlena za računalniško 

podporo, pomaga zaposlenim pri postavitvi njihovih spletnih strani, poleg svojih rednih 

delovnih nalog spreminja svoje odnose s sodelavci. Drugič: ko zaposleni, ki je z delom 

preobremenjen, zmanjša obseg delovnih nalog z namenom, da prepreči izčrpanost, ki bi se 

lahko pojavila pri njem. S tem spreminja svoje delovne naloge. Bruing & Campion (2019) 

prav tako navajata primera: vodja lahko prenese določene admistrativne naloge med 

oddelkoma in uvede neposredno poročanje le-teh. Drugič: samoiniciativnega 

preoblikovanja dela se lahko poslužujejo tudi zaposleni z minimalno fleksibilnostjo svojih 

delovnih mest, npr. pri organizaciji delovnih nalog in materialov ali z miselnim 

zaznavanjem, ki zmanjšuje vpliv negativnih delovnih dogodkov.  

Čeprav zaposleni pogosto ne morejo preoblikovati svojega delovnega mesta, obstaja 

možnost, da se bodo pojavile nove priložnosti, kjer lahko zaposleni sprožijo spremembe v 

nalogah, interakcijah ali načinih razmišljanja o svojem delu, da bo bolj osebno smiselno in 

prijetno. Tudi na najbolj omejenih in rutinskih delovnih mestih lahko zaposleni začnejo 

spremembe in tako vplivajo na svoje delovne izkušnje (Slemp & Vella Brodrick, 2013). 

5.3 Načini samoiniciativnega preoblikovanja dela po Bruning & Campion 

(2019) 

Bruning in Campion (2019) predstavljata izboljšan model koncepta samoiniciativnega 

preoblikovanja dela in ga razdelita na sedem primerov. 

1. Dodajanje delovnih nalog (angl. Work role expansion) 

Zaposleni samoiniciativno preoblikujejo delo tako, da spreminjajo, dodajajo, razširijo 

delovne naloge in z njimi povezane dejavnosti, ki običajno niso zapisane v uradnem zapisu 

delovnega mesta. S samoiniciativnim preoblikovanjem delovnih nalog se izboljšata 

delovna motivacija in delovni učinek, zmanjšajo se delovne obremenitve, izboljšuje se 

motiviranost in dobro počutje zaposlenih (Bruning & Campion, 2019).  

2. Socialno mreženje (angl. Social expansion) 

Socialno mreženje vključuje proaktivno uporabo socialnih virov v kolektivu, sistematično 

razvijanje osebnih socialnih omrežij, izboljšanje komunikacije in prispevanje k skupnim 

nalogam in organizacijski klimi. Ta vrsta samoiniciativnega preoblikovanja dela temelji na 

razširitvi odnosov med sodelavci in socialnih povezav na delovnem mestu. Socialno 

mreženje je povezano z višjo stopnjo motivacije, boljšim zadovoljstvom z delom in 

počutjem zaposlenih, večjim miselnim zaznavanjem in manjšim fluktuacijskim gibanjem 
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zaposlenih med organizacijami. Značilnost tovrstnega načina samoiniciativnega 

preoblikovanja dela je v tem, da nima negativnih posledic na delo (Bruning & Campion, 

2019). 

3. Zmanjševanje delovnih nalog (angl. Work role reduction) 

Zmanjševanje delovnih nalog vključuje zavestno, proaktivno in sistematično zmanjševanje 

in konkretno spreminjanje delovnih nalog in zahtev. Vključuje lahko posamezne oblike 

zmanjševanja delovnih nalog, npr. zmanjševanje korakov v organizacijskih postopkih kot 

tudi zmanjševanje socialnih odnosov. Zmanjševanje delovnih nalog je lahko povezano z 

izidi izboljšanega dojemanja vpliva na delo, povečane naveličanosti in dolgčasa pri delu, 

povečanega neizvajanja delovnih nalog. Zmanjševanje delovnih nalog se pogosteje 

pojavlja pri množičnih oblikah zaposlitve, pri bolj kompleksnih delovnih mestih ter pri 

mlajših in bolj proaktivno naravnanih zaposlenih (Bruning & Campion, 2019).  

4. Organizacija dela (angl. Work organization) 

Pri organizaciji dela gre za aktivno oblikovanje sistemov in strategij  za organizacijo 

elementov dela, ki lahko vključujejo upravljanje vedenja. Ta vrsta samoiniciativnega 

preoblikovanja dela je osredotočena na doseganje ciljev; določanje prednosti in izvedbeno 

strukturo delovnih nalog in procesov. Navezuje se na rezultate izboljšane delovne 

uspešnosti, učinkovitosti in izboljšanega delovnega procesa. Zaznani so tudi večji delovni 

učinki, fizična angažiranost in višja stopnja miselnega zaznavanja. Organizacija dela je 

koristna za motivacijo zaposlenih kot za uspešnost organizacije in pomeni pozitivno obliko 

samoiniciativnega preoblikovanja dela zaposlenih.. Zaposleni lahko delovne naloge 

izvajajo brez negativnega vpliva na delovno rutino in procese (Bruning & Campion, 2019). 

5. Sprejetje (angl. Adoption) 

Sprejetje je aktivna ter ciljno usmerjena uporaba tehnologije in drugih virov znanja za 

izboljšanje delovnega procesa. Usmerjena je na cilje in vključuje zaposlene, ki v svoje delo 

vnašajo nove delovne vire. Sprejetje je povezano z rezultati splošne uspešnosti, 

povečanjem učinkovitosti, timskega dela in izboljšanja procesov in nižjo stopnjo 

konfliktov med sodelavci. Tudi ta vrsta samoiniciativnega preoblikovanja dela je koristna 

za motivacijo in uspešnost zaposlenih (Bruning & Campion, 2019).  

6. Miselno zaznavanje (angl. Metacognition) 

Miselno zaznavanje predstavlja avtonomno miselno dejavnost, povezano z organizacijo, 

oblikovanjem smisla in manipulacijo lastnih psiholoških stanj. Miselno zaznavanje je 

povezano z izboljšanim fizičnim udejstvovanjem in je razmeroma nevidno, saj je vključeno 

v misli zaposlenih, ki na ta način avtonomno in proaktivno samoiniciativno preoblikujejo 

delo. Načini samoiniciativnega preoblikovanja miselnega zaznavanja so miselna priprava 

na delovni proces, preslikava nalog in proaktivno reševanje problemov (Bruning & 

Campion, 2019). 
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7.  Umik (angl. Withdrawal) 

Pri umiku gre za postopek, v katerem se zaposleni distancirajo ali odstranijo od določene 

delovne naloge, socialnega odnosa ali delovne izkušnje. Ta zvrst samoiniciativnega 

preoblikovanja dela lahko vključuje spremembe delovnega mesta, saj se npr. lahko 

zmanjša število ljudi v timu ali obseg nalog. Umik je povezan z izboljšanjem delovne 

učinkovitosti, hkrati pa gre za precej negativen pristop k samoiniciativnemu 

preoblikovanju dela (Bruning & Campion, 2019). 

Wrzesniewski & Dutton (2001) sta pred dvema desetletjema kot prvi avtorici opredelili tri 

načine samoiniciativnega preoblikovanja dela. Več avtorjev, med drugim Bruning & 

Campion (2019), je te načine tekom znanstvenega raziskovanja nadgrajevalo. Bruning & 

Campion poleg samoiniciativnega preoblikovanja nalog, odnosov in miselnega zaznavanja 

dodajata še pomen zmanjševanja delovnih nalog, organizacije dela, sprejetja in umika ter 

opredelita, na kakšen način (pozitiven ali negativen) vplivajo na delo zaposlenih in 

organizacijo samo. Prvi trije načini samoiniciativnega preoblikovanja dela so povezani z 

višjo stopnjo motivacije, večjim delovnim učinkom, izboljšanim delovnim procesom, 

boljšim zadovoljstvom z delom in boljšim splošnim počutjem zaposlenih. Negativni vplivi 

pa se lahko pojavijo pri zmanjševanju delovnih nalog in umiku, kar prepoznamo kot 

povečevanje neizvajanja oziroma zanemarjanje delovnih nalog, zmanjševanje socialnih 

stikov ali delovnih izkušenj, dolgčas pri delu … Samoiniciativno preoblikovanje dela 

prinaša zaposlenim in organizaciji različne učinke in posledice, prav zaradi tega morajo 

vodstveni delavci le-temu namenjati posebno pozornost.  

5.4 Posledice samoiniciativnega preoblikovanja dela 

Izboljševanje svojega dela je eden od pogojev za uveljavljanje kakovosti v vzgojno-

izobraževalne institucije (Zupanc Grom, 2000). Študije so pokazale, da zaposleni, ki 

samoiniciativno preoblikujejo delo, prikazujejo boljšo uspešnost, hitreje napredujejo in 

imajo na splošno višjo plačo (Slemp & Vella Brodrick, 2013). Zaposleni na lastno pobudo 

oblikujejo delo tako, da je skladno z njihovimi interesi, vrednotami in sposobnostmi, tako 

svojemu delu dajejo večji smisel kot sicer in uresničujejo svoje poslanstvo (Tims, Bakker 

in Derk, 2012, v Pintar & Mihelič, 2015). Pozitivni učinki samoiniciativnega 

preoblikovanja dela se kažejo v boljšem počutju zaposlenih, večji motiviranosti, 

zadovoljstvu in posledično večji delovni uspešnosti (Tims, 2010, Bruning & Campion, 

2019). 

Demerouti (2014) opisuje samoiniciativno preoblikovanje dela kot posebno obliko 

proaktivnega vedenja, ki spodbuja zaposlenega k izboljšanju lastnih delovnih pogojev. 

Zaposleni vpelje spremembe na delovnih zahtevah in virih. Rezultat tega procesa je bolj 

pomembno za posameznika in da v delu bolj uživa. Zaposleni, ki samoiniciativno 

preoblikujejo svoje delo, povečajo delovno angažiranost in opravljanje dela. Proaktivni 

zaposleni ne bodo delali samo tega, kar jim je naročeno oziroma delovali le, ko bodo 

nastale težave. Proaktivnost je usmerjena v to, da se stvari dogajajo in vključuje 

samoiniciativno vedenje z namenom, da vnašamo spremembe v delovno okolje ali sebi, da 



Pintar, J. (2020). Vpliv kompetenc na samoiniciativno preoblikovanje dela vzgojiteljic predšolskih otrok. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

29 

dosežemo drugačno prihodnost. Eden od razlogov, zakaj je pomembno vpeljevati 

samoiniciativno preoblikovanje dela v organizacije, je naraščajoče število starejših 

delavcev, katerih potrebe, vrednote, pogoji dela, spretnosti in sposobnosti se spreminjajo in 

so drugačne. Preučevanje vpliva starosti zaposlenih na delovno motivacijo je eden izmed 

najpomembnejših izzivov, ki čakajo upravljavce človeških virov.  

Iskanje izzivov pozitivno vpliva na pripadnost delu, spodbuja proaktivna vedenja pri 

posamezniku, delovno angažiranost, preprečuje dolgočasje pri delu in pri posamezniku 

ustvarja vedenja v skladu s samoiniciativnim preoblikovanjem dela. Prostovoljno iskanje 

več izzivov je morda učinkovit način, da visoko izobraženi zaposleni ohranijo dobro 

počutje in proaktivnost. Dolgčas na delovnem mestu vpliva in predvsem ovira delo (Harju, 

2016). Izvedene spremembe, boljše funkcioniranje na delovnem mestu, boljša 

komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi pa posredno vplivajo na organizacijsko 

poslovanje. Čeprav zaposleni samoiniciativno preoblikujejo svoje delo s primarnim ciljem 

znižanja obremenitve na delovnem mestu oz. izboljšanje lastnega počutja, se lahko na 

račun tega njihovim organizacijam poveča produktivnost in učinkovitost (Leana, 

Appelbaum, & Schevchuk, 2009). 

Slabost samoiniciativnega preoblikovanja dela se lahko pokaže v primeru, da so 

posamezniki osredinjeni na prilagajanje delovnega mesta, potreb in spretnosti, kar je lahko 

težje usklajevati in koordinirati. Če gre za rutinsko delo, lahko samoiniciativno 

preoblikovanje dela celo vpliva negativno in zniža raven efektivnosti organizacije (Leana, 

Appelbaum, & Schevchuk, 2009). Prav tako se lahko pojavijo težave v primeru, ko 

zaposleni samoiniciativno preoblikuje delo na način, ki je problematičen zanj oziroma za 

ostale sodelavce na delovnem mestu. Temu se lahko izognemo s skupinskim 

samoiniciativnim preoblikovanjem dela, posvetovanjem s sodelavci, pojasnjevanjem in 

razlaganjem o našem mišljenju/delovanju na določeni točki, usklajevanjem lastnih zahtev, 

vrednot in idealov z drugimi sodelavci … (Bruning & Campion, 2019). Proces 

samoiniciativnega preoblikovanja dela ni nujno osredinjen in izveden v dobrobit rezultatov 

organizacije, temveč izhaja in vpliva na rezultate posameznika (Wrzesniewski & Dutton, 

2001). 

Koncept samoiniciativnega preoblikovanja dela kaže, da vodje, sodelavci in organizacije 

potrebujejo boljše razumevanje, kako samoiniciativno preoblikovati delo, da bi 

dokapitalizirali svoje koristi in zmanjšali stroške (Bruning & Campion, 2019).  

5.5 Samoiniciativno preoblikovanje dela pri pedagoških delavcih 

Učiteljeva profesionalna vloga je v osnovi natančno predpisana in določena. Učitelji, ki 

samoiniciativno preoblikujejo svoje delo gredo izven vnaprej določenih okvirjev in jih 

aktivno preoblikujejo z namenom konstruiranja lastnega namena in pomena za svoje delo. 

Svoje delo spreminjajo vključno z obsegom, povečanjem odgovornosti kot z medsebojnimi 

odnosi (Haneda, 2016). Od sodobnega učitelja se pričakuje, da je avtonomni posameznik, 

ki je sposoben kritičnih presoj, pripravljen na dialog in sodelovanje, išče alternativne poti 



Pintar, J. (2020). Vpliv kompetenc na samoiniciativno preoblikovanje dela vzgojiteljic predšolskih otrok. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 

30 

in pomaga graditi skupnost (Alonso, Topa, & Fernandez Salinero, 2019). Podobno velja za 

vzgojitelje predšolskih otrok.  

Za določene poklice – med drugim tudi pedagoške – je značilno, da posamezniki svojih 

delovnih nalog ne izvajajo le posamično, ampak tudi skupinsko, pri čemer je potrebno 

sodelovanje. Leana, Appelbaum, & Schevchuk (2009) so razširile koncept 

samoiniciativnega preoblikovanja dela na skupinsko, saj poleg aktivne vloge in 

individualnega dela posameznika vključuje tudi vedenje, s katerim sodelavci prilagajajo in 

organizirajo svoja delovna mesta tako, da jih opravljajo v skupini oziroma timu. V tej 

obliki zaposlitve so zelo pomembne socialne povezave, saj so za njih značilne socialne 

interakcije med sodelavci in medsebojna odvisnost pri opravljanju nalog. Žnidaršič (2012) 

opozarja, da je sodelovanje in povezovanje med sodelavci izjemnega pomena. Individualno 

in skupinsko samoiniciativno preoblikovanje dela prinašata pozitivne učinke, saj zaposleni 

bolje obvladujejo delovne zahteve in izboljšujejo delovne procese (Bruning & Campion, 

2019). Skupinsko preoblikovanje dela v vrtcih med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

ima večji učinek kot posameznikovo samoiniciativno preoblikovanje dela, saj je v naravi 

dela predvideno sodelovanje vzgojiteljice in pomočnice. Zaposleni, ki delajo sami oziroma 

so pri svojem delu neodvisni od sodelavcev, ne vidijo potrebe oziroma imajo malo 

priložnosti za vključevanje v skupinsko preoblikovanje dela.  Avtorji ugotavljajo povezavo 

tudi med skupinskim preoblikovanjem dela in kakovostjo pri delu. Pedagoški delavci si 

izmenjujejo informacije, se učijo in rastejo drug z drugim, še posebej, ko vzgojiteljica in 

pomočnica delata skupaj. Skupinsko preoblikovanje dela je pomembno z vidika 

kakovostnejšega opravljanja dela še posebej za delavce z manj izkušnjami pri delu z otroki, 

saj se tako učijo globljega razumevanja pedagoškega dela in bi lahko tako bolje odreagirali 

v nepričakovanih situacijah. Skupinsko preoblikovanje dela spodbuja zaposlene k boljšemu 

opravljanju svojega dela, kar vodi k višji kakovosti predšolske vzgoje (Leana, Appelbaum, 

& Schevchuk, 2009). 

Evers, van der Heijden, Kreijns, in Vermeulen (2016 v Alonso, Fernandez-Salinero in 

Topa, 2019) so ugotovili, da med učitelji obstajata dva tipa delovnih zahtev. Prvič, učitelj 

se pri svojem delu sooča s pritiski, povezanimi s kvantitativnimi zahtevami (tempo, 

obremenitev, obseg nalog). Drugič, obstajajo čustvene zahteve, ki so posledica socialnih 

interakcij z drugimi. Avtorji poudarjajo negativen vpliv delovnih zahtev na učitelje in 

hkrati poudarja nekatere pozitivne učinke. Čustvene zahteve so lahko vir za spodbujanje 

aktivnega dela, ker s tem spodbujajo sodelovanje učiteljev pri dejavnosti strokovnega 

razvoja. Avtorji so prepoznali štiri delovne vire v zvezi z učnim aktivom: spodbudno učno 

okolje, podpora in družbeno prepoznavanje nadrejenih in sodelavcev ter vrednost tega, kar 

se učitelji naučijo v svojem poklicu. Podobno velja tudi za vzgojitelje predšolskih otrok. 

5.6 Primerjava pojmov evalvacija, vpeljevanje sprememb v delo in 

samoiniciativno preoblikovanje dela 

V spodnji tabeli primerjam pojme evalvacija, vpeljevanje sprememb v delo in 

samoiniciativno preoblikovanje dela z namenom ponazoritve razlik in podobnosti med 

navedenimi pojmi.  
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Tabela 1: Primerjava pojmov evalvacija, vpeljevanje sprememb v delo in samoiniciativno 

preoblikovanje dela. 

 Evalvacija Vpeljevanje sprememb v 

delo 

Samoiniciativno preoblikovanje 

dela 

Pojem - je kritično 

vrednotenje dogajanja 

v vrtcu, z njo 

ugotavljamo kakovost 

lastnega dela in 

doseganja ciljev. 

- sistem ukrepov, ki so 

usmerjeni k izboljšanju 

kvalitete vzgojno-

izobraževalnega dela in k 

odkrivanju dejavnikov, ki 

bodo motivirali učitelje 

pri njihovem delu. 

- je proaktivno vedenje delavca, 

ki izboljšuje svoje delovne 

pogoje, da bi dosegel bolj 

smiselno in zadovoljivo delo. 

Izvajalec - posameznik (v šolah 

obvezna z zakonom), 

lahko sodelujejo tudi 

otroci, starši, 

sodelavci 

- posameznik (lahko tudi 

pomoč raziskovalcev, 

pobuda tretje osebe). 

- posameznik (prostovoljna in 

lastna pobuda). 

Postopek - strukturiran in uraden 

postopek, 

- neprekinjen proces; 

fazi ugotavljanja 

šibkih področij sledi 

ponovna 

samoevalvacija itd., 

- načrtna, strukturirana 

in opredeljena. 

- zavestno, načrtovano in 

ustvarjalno delo učiteljev, 

- strukturiran proces v 3 

fazah: učiteljevo 

odločanje za oblikovanje 

in sprejem inovacije, 

uvajanje inovacije in 

utrjevanje inovacije v 

praksi. 

- neuraden postopek: 

preoblikovanje delovne prakse 

na način, da ustreza interesu in 

vrednotam posameznika 

(spontan proces), 

- spremembe običajno niso vidne 

sodelavcem, za izkazano 

samoiniciativnost praviloma 

niso nagrajeni. 

Cilj - napredek kakovosti 

posameznikovega 

dela in strokovna 

odgovornost, 

- povečevanje 

vzgojiteljevih znanj in 

spretnosti, 

- osebna in 

profesionalna rast, 

- izboljšanje kvalitete 

vzgojno-

izobraževalnega dela. 

- spreminjanje obstoječe 

šolske prakse, 

- izboljšanje kvalitete 

vzgojno-izobraževalnega 

dela. 

 

- individualno izboljševanje 

delovnih pogojev, da bi dosegel 

bolj smiselno in zadovoljivo 

delo, 

- spodbujanje dobrega počutja na 

delovnem mestu, 

- aktivna vloga pri oblikovanju 

delovnih izkušenj, 

- izboljšanje kvalitete (vzgojno-

izobraževalnega) dela. 

Vpliv na 

organizacijo 

- povezava med 

samoevalvacijo in 

bolj kakovostnim 

vodenjem, učenjem in 

poučevanjem, 

- višja kakovost v 

vzgoji in 

izobraževanju. 

- Izboljšave v šolski praksi. - ni nujno osredotočen in izveden 

v dobrobit rezultatov 

organizacije, temveč izhaja in 

vpliva na rezultate posameznika, 

- samoiniciativno preoblikovanje 

dela vpliva na zavzetost pri delu 

in na zadovoljstvo z delovnim 

mestom. 

Slabosti - šole so »prisiljene«, 

da izvajajo 

samoevalvacijo, 

(pobuda prihaja od 

zunaj), 

- spraševanje o 

smiselnosti. 

 - prevelika osredotočenost na 

prilagajanje delovnega mesta, 

kar je težje koordinirati, 

- lahko se zniža raven efektivnosti 

organizacije. 
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V Tabeli 1 sem primerjala pojme evalvacija, vpeljevanje sprememb v delo in 

samoiniciativno preoblikovanje dela. S primerjavo sem želela poiskati stične točke in 

razlike med koncepti. Stična točka vseh treh pojmov je posameznikova aktivnost za 

vpeljevanje evalvacije, sprememb in samoiniciativnega preoblikovanja dela v delovno 

prakso in posledično oblikovanje delovnega procesa. Evalvacija je v šolah obvezna z 

zakonom, prav tako zelo zaželena v vrtcih, medtem ko gre pri pojmu vpeljevanje 

sprememb v delo za posameznikovo lastno aktivnost, ki je lahko pobuda tretje osebe, pri 

samoiniciativnem preoblikovanju dela pa gre povsem za prostovoljno in lastno pobudo 

posameznika. Razlike se pojavljajo tudi v postopku izvajanja vseh treh procesov. Proces 

evalvacije je cikličen, strukturiran, opredeljen in uraden postopek. Pri procesu vpeljevanja 

sprememb v delo gre prav tako za zavestno, načrtovano in ustvarjalno delo pedagoških 

delavcev, ki je opredeljen s strukturiranim procesom v treh fazah. Pri samoiniciativnem 

preoblikovanju dela gre za neuraden postopek, ki ga izvaja posameznik z namenom 

preoblikovanja svoje delovne prakse. Razlika med ostalima pojmoma je tudi v vidnosti 

sprememb, saj le-te v procesu samoiniciativnega preoblikovanja dela niso nujno vidne in 

posledično nagrajene z zbiranjem točk, napredovanjem. Za vse tri pojme bi lahko trdili, da 

je cilj, ki ga posameznik skuša z uveljavljanjem le-teh doseči, napredek kakovosti 

posameznikovega dela in posledično izboljšanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 

Pri procesu evalvacije je postopek usmerjen v povečevanje vzgojiteljevih znanj in 

spretnosti ter v osebno in profesionalno rast. Pri procesu vpeljevanja sprememb v delo je 

cilj le-tega spreminjanje obstoječe šolske prakse. Proces samoiniciativnega preoblikovanja 

dela pa h kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela teži z individualnim spreminjanjem 

delovnih pogojev, da bi posameznik dosegel bolj smiselno in zadovoljivo delo, pri čemer 

se spodbuja dobro počutje na delovnem mestu in aktivna vloga pri oblikovanju delovnih 

izkušenj. Cilj evalvacije je kakovostno vodenje, učenje in poučevanje ter posledično višja 

kakovost v vzgoji in izobraževanju. Cilj vpeljevanja sprememb v delo so izboljšave v 

šolski praksi. Medtem ko je vpliv na organizacijo v omenjenih procesih razviden, pri 

samoiniciativnem preoblikovanju dela ni nujno osredotočen in izveden v dobrobit 

rezultatov organizacije, temveč izhaja in vpliva na rezultate posameznika, saj vpliva na 

zavzetost pri delu in na zadovoljstvo z delovnim mestom. Prav prevelika osredotočenost na 

prilagajanje delovnega mesta se lahko pokaže kot slabost pri vpeljevanju procesa 

samoiniciativnega preoblikovanja dela, saj je prilagajanje več delovnih mest težje 

koordinirati, pri tem pa se lahko zniža raven efektivnosti organizacije. Kot slabost 

evalvacije naj omenim zavezanost šol za izvajanje samoevalvacije, saj pobuda prihaja od 

zunaj. Cilj vseh treh procesov je višanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, a 

vendar se omenjeni procesi med seboj razlikujejo. Največja in poglavitna razlika je pobuda 

posameznika, ki je bistvo samoiniciativnega preoblikovanja dela, medtem ko zaradi 

strukturiranega in obveznega postopka evalvacije obstaja bojazen, da pobuda zanjo prihaja 

od zunaj, posamezniki jo lahko izvajajo (prav tako proces vpeljevanja sprememb v delo) 

zaradi vidnih sprememb, ki vodijo do različnih oblik nagrajevanj. Pri samoiniciativnem 

preoblikovanju dela ne gre samo za fizično spreminjanje nalog, temveč tudi za interakcije s 

sodelavci in kognitivne spremembe v odnosu do dela (Pintar, 2015). 
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5.7 Vpliv zavzetosti pri delu na samoiniciativno preoblikovanje dela  

Schaufeli in Bakker (2010 v Lu, 2013) zapišeta, da gre pri zavzetosti pri delu (ang. Work 

engagement) za aktivno, pozitivno delovno stanje, za katerega so značilne živahnost, 

energičnost in predanost. Zavzeti zaposleni so nagnjeni k povečevanju delovnih virov (so 

tisti fizični, socialni ali organizacijski vidiki dela, ki zmanjšujejo delovno obremenitev, 

pripomorejo k doseganju ciljev ali pozitivno spodbujajo osebnostno rast; npr. zaposleni 

aktivno iščejo povratne informacije od svojih sodelavcev in nadrejenih) in aktivno 

prevzemajo pobude za začetek novih projektov, saj si želijo izzivov in s tem ustvarjajo 

zahtevnejše delovno okolje. Zavzeti zaposleni so bolj delovno angažirani, želijo si 

zanimivega, smiselnega in pomembnega dela, katerega pozitivni učinki se kažejo v 

povečanem občutku sreče, veselja in navdušenja (Bakker & Demerouti, 2008). Devi (2009) 

opisuje zavzetost kot vedenje zaposlenega, ki aktivno vlaga trud v svoje delo in z dodatno 

energijo, sposobnostmi in časom presega zahteve svojega delovnega mesta. Na zavzetost 

zaposlenih vpliva več vzvodov, npr. dobri delovni pogoji, organizacijska klima, ravnanje z 

zaposlenimi, možnost rasti in razvoja kariere, možnosti za usposabljanje. Avtorica dodaja, 

da denarne nagrade niso vedno učinkovit zaganjalnik zavzetosti zaposlenih. Zavzeti 

zaposleni imajo veliko energije za opravljanje svojega dela in so nad njim navdušeni. 

Svojega dela ne jemljejo kot breme, temveč za izpopolnitev osebnostnih ciljev (Schaufeli, 

2006). Zavzetost se nanaša na katerokoli delo, ki prinaša izzive. Zavzeti zaposleni z 

lastnim pristopom rešujejo probleme na delovnem mestu, se povezujejo s sodelavci in 

iščejo inovativne rešitve (Bakker in Leiter, 2010 v Pintar, 2015). 

Bakker in Schaufeli (2003, v Pintar, 2015) omenjata posledice zavzetosti pri delu, ki se 

kažejo v pozitivnem odnosu do dela in organizacije, v večjem zadovoljstvu pri delu, 

organizacijski pripadnosti, nižji stopnji odhajanja zaposlenih iz organizacije in pozitivnem 

organizacijskem vedenju, ki se odraža preko osebnih pobud, proaktivnega vedenja in 

vedenja zunaj predpisanih vlog. Močna konkurenca in izpostavljenost tekmovalnemu 

okolju je v sodobnem času vse bolj prisotna, zato je za organizacije pomembno, kakšno 

energijo, stopnjo zavzetosti in predanosti organizaciji izraža zaposleni na delovnem mestu. 

Organizacije se čedalje bolj zavedajo, da je potrebno vlagati v kvalitetno upravljanje 

človeških virov. Ključni izziv organizacij je v tem, kako ohraniti nivo zavzetosti 

zaposlenih na dolgi rok (Lu, 2013). 

Več avtorjev (Bakker, 2008, Leana, Appelbaum & Schevchuk, 2009, Lu, 2013, Consuelo 

in drugi, 2017) ugotavlja povezavo med samoiniciativnim preoblikovanjem dela in 

zavzetostjo pri delu. Samoiniciativno preoblikovanje dela je povezano z zavzetostjo pri 

delu z namenom spreminjanja in preoblikovanja delovnega mesta, ki bo bolj pisan na kožo 

posameznemu zaposlenemu. Zavzeti zaposleni v večji meri samoiniciativno preoblikujejo 

svoje delo tako v fizičnem in kognitivnem smislu kot v razmerju s sodelavci (Lu, Wang, 

Lu, Du, & Bakker, 2014). Samoiniciativno preoblikovanje dela služi kot mehanizem, s 

pomočjo katerega zaposleni prilagodi delo in delovne naloge svojim sposobnostim (Bakker 

& Demerouti, 2008). 
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Zaposleni, ki so zavzeti pri delu, so lahko vir spodbujanja ostalih sodelavcev, kar lahko 

vodi v kolegialno zavzetost pri delu (Harju, Hakanen, & Schaufeli, 2016). Vzgojitelji, ki 

samoiniciativno preoblikujejo svoje delo, so bolj zavzeti in povezani z delom in je 

posledično manj verjetno, da bodo zapustili svoje delovno mesto in odšli iz organizacije, 

saj so preoblikovali svoje delo tako, da ustreza njihovim sposobnostim, kompetencam in 

izobrazbi (Leana, Appelbaum, & Schevchuk, 2009).  

 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

6 METODOLOGIJA 

6.1 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrskega dela je s pomočjo teoretične analize strokovne in znanstvene 

literature preučiti pojma kakovosti v vzgoji in izobraževanju in kompetenc ter koncepta 

samoiniciativnega preoblikovanja dela in zavzetosti pri delu. Koncept samoiniciativnega 

preoblikovanja dela je v tujini že dodobra znan, v Sloveniji pa je relativno nov pojem in še 

ni bil preučevan v povezavi s pedagoškimi delavci v vzgoji in izobraževanju.  

V empiričnem delu želim raziskati področje kompetenc, samoiniciativnega preoblikovanja 

dela in zavzetosti pri delu med vzgojitelji predšolske vzgoje in vzgojitelji predšolske 

vzgoje - pomočniki vzgojiteljev z anketnim vprašalnikom, ki meri znanje, stališča, mnenja, 

ravnanja ter na podlagi zbranih anketnih odgovorov odgovoriti na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Z anketnim vprašalnikom in analizo rezultatov želim potrditi trditve tujih 

avtorjev, da tako samoiniciativno preoblikovanje dela  kot zavzetost pri delu v delovno 

okolje vnašata pozitivne učinke, kot so npr. ustvarjanje lastnega delovnega okolja, 

izboljševanje delovnih pogojev, večja motivacija, večje zadovoljstvo z delom in 

navdušenost, kar posledično vodi do večje uspešnosti pri delu. Strokovnim delavcem v 

vrtcih želim predstaviti koncept samoiniciativnega preoblikovanja dela kot eno izmed 

možnosti za bolj kvalitetno in kompetentno opravljanje delovnih nalog. 

Glavni cilj magistrskega dela je s pomočjo teoretične analize strokovne in znanstvene 

literature preučiti koncepte kakovosti v vzgoji in izobraževanju, kompetence, 

samoiniciativno preoblikovanje dela in zavzetost pri delu ter ugotoviti, kako anketiranci 

ocenjujejo lastne kompetence, kakšen odnos in stališča imajo do samoiniciativnega 

preoblikovanja dela in zavzetosti pri delu. 
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6.2 Raziskovalna vprašanja 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja. 

R1: Kakšno je mnenje anketirancev o kakovosti slovenske vzgoje in izobraževanja?  

R2: Kako anketiranci ocenjujejo lastno kompetentnost za delo v vzgoji in izobraževanju? 

R3: V kolikšni meri so anketiranci  seznanjeni s konceptom samoiniciativnega 

preoblikovanja dela? 

R4: Kakšno je mnenje anketirancev o samoiniciativnem preoblikovanju dela? 

R5: Kakšne razlike se pojavljajo pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega 

preoblikovanja dela glede na stopnjo izobrazbe anketirancev? 

R6: Kakšne razlike se pojavljajo pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega 

preoblikovanja dela glede na delovno dobo anketirancev? 

R7: Kakšna je povezava med oceno lastne kompetentnosti anketirancev in 

samoiniciativnim preoblikovanjem dela? 

R8: Kakšno je mnenje anketirancev o zavzetosti pri delu? 

R9: Kakšna je povezava med samoiniciativnim preoblikovanjem dela in zavzetostjo pri 

delu med anketiranci? 

R10: Kakšna je povezava med zavzetostjo pri delu in vrsto zaposlitve anketirancev? 

6.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V teoretičnem delu magistrskega dela sem uporabila deskriptivno metodo 

znanstvenoraziskovalnega dela. Proučevanje je potekalo na nivoju opisovanja dejstev, 

pregleda, primerjave, analiziranja in sklepanja povezav. Z uporabo komparativne metode 

sem primerjala ugotovitve domačih in tujih avtorjev, ki so objavljene v strokovnih in 

znanstvenih člankih, revijah in knjigah. Empirični del magistrskega dela sem izvedla s 

kvantitativno raziskavo. Pri tem sem uporabila anketni vprašalnik, ki meri znanje, stališča, 

mnenja, ravnanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 

6.3.1 Opis vzorca 

Vzorec zajema 221 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so zaposleni v različnih 

vrtcih na območju Novega mesta v šolskem letu 2019/2020. Vzorec vprašanih se razlikuje 

glede na stopnjo izobrazbe, delovno mesto, trajanje delovne dobe in vrsto pogodbe. S 

pomočjo opisne statistike predstavim značilnosti vzorca pri posameznih anketnih 

vprašanjih.  
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Slika 1: Značilnosti anketirancev glede na delovno mesto (v %). 

 

V končno analizo so bili všteti odgovori 221 oseb, ki so v celoti izpolnile anketni 

vprašalnik.  Kot je razvidno iz spodnjega slikovnega prikaza (Slika 1), 62 % anketiranih 

opravlja delovno mesto vzgojitelja  predšolskih otrok in 38 % anketiranih delovno mesto 

vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja. 

Slika 2: Značilnosti anketirancev glede na stopnjo izobrazbe (v %). 

 

Kot je razvidno iz grafa Slika 2, ima 26 % anketirancev dokončano 4. stopnjo izobrazbe – 

srednjo šolo, 29 % anketirancev ima končano višjo/visoko šolo. Največ, 76 anketirancev 

ima doseženo univerzitetno (dodiplomsko) stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 34 % delež 

vseh anketirancev. Magistrsko (podiplomsko) stopnjo izobrazbe je doseglo 11 % 

anketirancev. Nihče od anketirancev nima doktorata. 

Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, 

pomočniki vzgojitelja pa srednješolsko izobrazbo. V Kurikulumu za vrtce (1999) je v 
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načelu avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zapisano, da visoko kakovostna 

predšolska vzgoja v vrtcu zahteva visoko izobražene in usposobljene strokovne delavce, ki 

imajo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Čelebič (2012) opozarja, da se 

deleža vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev brez ustrezne izobrazbe povečujeta, 

povečuje pa se tudi delež vzgojiteljev s terciarno izobrazbo, kar je verjetno posledica 

povečanja števila mlajših in bolje izobraženih vzgojiteljev. Vzorec anketirancev glede na 

stopnjo izobrazbe  sledi ugotovitvam avtorice, saj je najvišji delež anketirancev pridobil 

univerzitetno (dodiplomsko) izobrazbo. 24 anketirancev je pridobilo magistrsko izobrazbo, 

kar predstavlja 11 % delež vseh anketirancev. Razlog za tako visok odstotek magistratov je 

v tem, da sem anketni vprašalnik poslala tudi kolegom s Pedagoške fakultete, ki so že 

zaključili s podiplomskim študijem. 

Slika 3: Značilnosti anketirancev glede na leta delovnih izkušenj (v %). 

 

Kot je razvidno iz Slike 3, ima največ, 95 anketirancev, od 0 do 9 let delovnih izkušenj, kar 

predstavlja 43 % delež vseh vprašanih. Sledijo anketiranci, ki imajo od 10 do 19 let 

delovnih izkušenj, teh je 65, kar predstavlja 30 % delež. Od 20 do 29 let delovnih izkušenj 

ima 36 anketirancev (16 %), sledijo jim zaposleni z delovnimi izkušnjami od 30 do 39 let, 

ki jih je 22 (10 %) in 3 anketiranci, ki imajo 40 let ali več delovnih izkušenj, kar 

predstavlja 1 % delež. 

Največji delež anketirancev ima od 0 do 9 let delovnih izkušenj. Čelebič (2012) navaja, da 

se v starostni strukturi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev povečuje delež mlajših 

kadrov, kar je med drugim posledica zaposlovanja ob povečanju števila otrok, vključenih v 

vrtce. Avtorica ugotavlja, da je starostna struktura učnega osebja v Sloveniji ugodna, saj je 

na voljo dovolj strokovnega kadra, kar kaže, da za delo s predšolskimi otroki vlada 

zanimanje s strani posameznikov. Delež osebja v starosti 55 let in več je v Sloveniji med 

najnižjimi v Evropi, prav tako v vzorcu anketirancev (samo 1 %).  
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Slika 4: Značilnosti anketirancev glede na vrsto zaposlitve (v %). 

 

Glede na vrsto zaposlitve je 67 % anketirancev zaposlenih za nedoločen čas, zaposleni za 

določen čas pa predstavljajo 33 % delež (Slika 4). Kar tretjina anketirancev je zaposlena za 

določen čas. Dandanes so mladi vzgojitelji obremenjeni s statusom zaposlitve za določen 

čas, kar lahko učinkuje na njihovo pripravljenost za strokovno tveganje (Vonta, 2009, v 

Žnidaršič, 2012).  

6.3.2  Postopki zbiranja podatkov 

V empiričnem delu sem uporabila strukturiran anketni vprašalnik, ki sem ga zasnovala za 

potrebe te raziskave. Strukturiran anketni vprašalnik je nastal v procesu proučevanja 

različne domače in tuje literature in je oblikovan tako, da meri mnenja, znanje in stališče 

anketirancev. Za analizo koncepta samoiniciativnega preoblikovanja dela sem uporabila 

vprašalnik, ki sta ga razvila Slemp & Vella-Brodrick (2013). Anketni vprašalnik  vsebuje 

12 njunih vprašanj. V sklopu vprašanj o zavzetosti pri delu sem uporabila vprašanja, ki so 

jih v zvezi z zavzetostjo pri delu zasnovali avtorji Schaufeli, Bakker &Salanova (2006). V 

sklopu vprašanj o oceni lastne kompetentnosti uporabim seznam kompetenc, ki je 

objavljen v Predstavitvenem zborniku 2019/2020 na spletni strani Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa. V zaprtem tipu vprašanj 

anketiranci izražajo stopnjo oziroma pogostost strinjanja s posamezno trditvijo. Postopek 

zbiranja je potekal v mesecu januarju 2020 in je trajal tri tedne. Postopek zbiranja je 

potekal preko ankete na spletni strani www.1ka.si in preko oddaje anketnega vprašalnika v 

fizični obliki 13 vrtcem po predhodnem dogovoru. Fizične izvode ankete sem prevzela na 

sedežih vrtcev. Ankete, zbrane na spletu, sem zbirala v program Microsoft Office Excel. 

6.3.3 Postopki obdelave podatkov 

Empirični del magistrskega dela izvedem s statistično obdelavo podatkov s pomočjo 

programskih paketov Microsoft Office Excel (povprečne vrednosti, standardni odklon, 
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Pogodba za nedoločen
čas

Pogodba za določen
čas
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deleži) in IBM SPSS Statistics. Za testiranje raziskovalnih vprašanj sem uporabila različne 

statistične teste in postopke.   

7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

7.1 Mnenje anketirancev o kakovosti slovenske vzgoje in izobraževanja 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšno je mnenje anketirancev o 

kakovosti slovenske vzgoje in izobraževanja (R1). Najprej sem anketirance povprašala po 

strinjanju s posameznimi trditvami, ki se nanašajo na kakovost slovenske vzgoje in 

izobraževanja. Uporabila sem 5-stopenjsko mersko lestvico strinjanja, pri čemer 

predstavlja vrednost 1 = sploh se ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = niti se strinjam niti se 

ne strinjam; 4 = se strinjam in 5 = popolnoma se strinjam. Pri interpretaciji rezultatov 

upoštevam odstopanje 0,5  točke v spodnji in zgornji meji merske lestvice. 

Slika 5: Mnenje anketirancev o kakovosti slovenske vzgoje in izobraževanja. 

 

Anketiranci (Slika 5) so se najbolj strinjali s trditvijo, da »kompetenten pedagoški delavec 

ključno vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju« (4,40), iz česar sklepam, da se 

zavedajo pomembnosti svoje vloge za zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. Strinjanje s trditvijo je skladno z ugotovitvami različnih avtorjev, npr. Brejc, 

Zavašnik Arčnik, Koren, Razdevšek Pučko, Gradišnik, & Širec (2014), ki pravijo, da so 

strokovni delavci pomemben vir vplivanja na kakovost vrtcev in šol. Vzgojiteljeve 

kompetence so eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost predšolske 

vzgoje (Lilivist, Sandberg, Sheridan, & Williams, 2014). Vzgojitelji s svojim strokovnim 

in profesionalnim znanjem ter čutom za otroke največ pripomorejo k zagotavljanju 
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temeljne naloge vrtca, ki je zagotavljanje celovite skrbi in okolja, v katerem se bo otrok 

počutil varnega in sprejetega, ter mu nudil možnosti za rast in razvoj na vseh področjih 

otrokovega razvoja. Pomemben pokazatelj kakovosti vrtca so vzgojiteljeve lastnosti, tako 

poklicne kot osebne, ter njegovo ravnanje in delovanje (Zore, 2014).  

Anketiranci se prav tako strinjajo s trditvijo, da je «sistem slovenske vzgoje in 

izobraževanja zasnovan tako, da upošteva otroke, starše in pedagoške delavce, njihova 

pričakovanja, želje in individualne potrebe« (3,76). V 2. členu Zakona o vrtcu (2005) je 

zapisano, da je temeljna naloga vrtcev pomoč staršev pri celoviti skrbi za otroke, 

izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti. V Kurikulumu za vrtce (1999) je eden od ciljev 

kurikuluma večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, zapisano sta načela 

vertikalne povezanosti med družino in vrtcem in sodelovanja s starši, ki imajo med drugim 

pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in  oddelku ter po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 

vrtca. Upoštevanje otrok, staršev in pedagoških delavcev je torej urejeno že na sistemski 

ravni. 

Anketiranci se deloma strinjajo s trditvijo, da je v Sloveniji »zasnovan kakovosten sistem 

vzgoje in izobraževanja« (3,50). Kakovosten vrtec najpogosteje opredeljujemo s tremi 

področji, ki so med seboj povezana. Strukturna raven kakovosti vključuje t. i. vhodne 

kazalnike kakovosti, ki opisujejo objektivne razmere in možnosti, v katerih poteka 

predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost igralnice, zunanja površina, razmerje med številom 

odraslih in otrok v oddelku, izobrazba in strokovna usposobljenost vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcu (2005) (Kecojević Kos & Gaber, 2011). 

Slovenija se uvršča med države z najvišjim dopustnim številom na strokovnega delavca pri 

otrocih, mlajših kot tri leta. Čelebič (2012) poudarja, da je nižje razmerje (manjše število 

otrok na vzgojitelja) povezano s kakovostjo vzgojno-izobraževalne ustanove. Maksimalno 

število starejših otrok v skupini pa je primerljivo z normativi v drugih evropskih državah. 

Otroci prebijejo v povprečju več časa v vrtcih kot njihovi vrstniki v EU, hkrati so 

slovenske vzgojiteljice z obvezno prisotnostjo v skupini 30 ur na teden med najbolj 

obremenjenimi v Evropi. V letih od 2009 do 2014 je v Sloveniji izrazito padel delež BDP 

za izobraževanje, hkrati so se krčili izdatki za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje 

(Eurydice Policy Brief, Early Childhood Education and Care, 2014). Kot že omenjeno, se v 

Sloveniji povečuje delež vzgojiteljev s terciarno izobrazbo, a se hkrati povečuje delež 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev brez ustrezne izobrazbe (Čelebič, 2012). Prostor in 

oprema ter dejavnosti vrtca so določeni v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca (2005). Na strukturno raven kakovosti posameznik 

nima velikega vpliva, saj so pogoji in omejitve določeni s pravilniki in zakoni. Dejstva 

kažejo, da je na strukturni ravni še prostor za izboljšanje kakovosti slovenskih vrtcev. 

Posredna raven kakovosti se nanaša na subjektivne razmere in možnosti, v katerih poteka 

predšolska vzgoja v vrtcu. Nanaša se na odnose, ki pomembno vplivajo na delo v vrtcu in 

na otrokovo počutje. Vsebinska področja na tej ravni so: poklicni razvoj in zadovoljstvo 

zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu, sodelovanje med vrtcem in družino ter z 
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drugimi vrtci in institucijami (Kecojević Kos & Gaber, 2011). Procesna raven vključuje 

kazalnike, ki opisujejo načrtovani in izvedbeni kurikul: načrtovanje kurikula, izvajanje 

kurikula, rutinske dejavnosti in otrok v procesu izvajanja kurikula (Kecojević Kos & 

Gaber, 2011).  

Anketiranci so neopredeljeni do trditve, da »vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji 

spodbuja in nagrajuje samoiniciativnost pedagoških delavcev, da oblikujejo svoje delo v 

skladu z njihovimi interesi, vrednotami in sposobnostmi ter tako svojemu delu dajejo večji 

smisel kot sicer« (3,13). V Kurikulumu za vrtce (1999) so cilji in iz njih opredeljena načela 

opredeljeni le okvirno, prav tako predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih 

področjih, kar daje pedagoškim delavcem proste roke pri oblikovanju pedagoškega dela v 

skladu z njihovimi interesi, vrednotami in sposobnostmi. Kurikulum za vrtce pomeni 

strokovno podlago za delo v vrtcih in za zagotavljanje ustrezne ravni kakovosti predšolske 

vzgoje. Med cilji Kurikula za vrtce (1999) so med drugim zapisani večja avtonomnost in 

strokovna odgovornost strokovnih delavcev, večje omogočanje individualnosti, 

drugačnosti in izbire, bolj odprt in fleksibilen kurikulum, pestrejša in raznovrstnejša 

ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, kar po mojem mnenju 

kaže na tendenco k samoiniciativnemu delovanju pedagoških delavcev. Vzgojiteljev v 

vrtcu za razliko od učiteljev ne omejuje učni načrt z natančno določenimi učnimi cilji, zato 

so lahko pri oblikovanju svojega dela bolj prilagodljivi.  

Iz analize odgovorov na raziskovalno vprašanje sklepam, da so anketiranci mnenja, da je 

slovenska vzgoja in izobraževanje kakovostna, saj so se vprašani strinjali s trditvami, »da 

kompetenten pedagoški delavec ključno vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju; da 

je sistem slovenske vzgoje in izobraževanja zasnovan tako, da upošteva otroke, starše in 

pedagoške delavce, njihova pričakovanja, želje in individualne potrebe; da je v Sloveniji 

zasnovan kakovosten sistem vzgoje in izobraževanja«. Anketiranci se niso opredelili le do 

trditve, da »vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji spodbuja in nagrajuje 

samoiniciativnost pedagoških delavcev, da oblikujejo svoje delo v skladu z njihovimi 

interesi, vrednotami in sposobnostmi ter tako svojemu delu dajejo večji smisel kot sicer«.  

7.2 Ocena lastne kompetentnosti za delo v vzgoji in izobraževanju 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (R2) me je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo 

lastno kompetentnost za delo v vzgoji in izobraževanju. Anketirance smo povprašali, 

koliko so pri njih razvite navedene kompetence. Na seznam kompetenc za delo v vzgoji in 

izobraževanju sem vključila 12 kompetenc s področja profesionalnega razvoja. Uporabila 

sem 4-stopenjsko mersko lestvico, pri čemer so anketiranci posamezno navedeno 

kompetenco ocenjevali z merskim inštrumentom: 1 - Ni razvita; 2 - Delno razvita; 3 - 

Precej razvita in 4 - Zelo razvita. Pri interpretaciji rezultatov upoštevam odstopanje 0,5  

točke v spodnji in zgornji meji merske lestvice. 
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Slika 6: Ocena lastne kompetentnosti anketirancev (v %). 

 

Anketiranci so ocenili (Slika 6), da so najbolj kompetentni pri ustvarjalnosti pri delu, in 

sicer s povprečno oceno 3,35. Sledi sposobnost samozavestnega opravljanja pedagoškega 

dela (3,17). S povprečno oceno 3,16 so ocenili svojo motiviranost za delo. Sposobnost 

komunikacije in sodelovanja v strokovnem timu so ocenili s povprečno oceno 3,15. Sledi 

sposobnost za uvajanje sprememb in novosti v pedagoško delo (3,14). Kompetenci 

samoiniciativno/ambicioznost ter avtonomnost pri pedagoškem poklicu so anketiranci 

ocenili z enako povprečno oceno, in sicer 3,08. Anketiranci so skrb za lasten profesionalni 

razvoj ocenili s povprečno oceno 3,06. Sledi povprečna ocena organizacijskih in 

vodstvenih sposobnosti (3,01). Sposobnost načrtovanja, evalvacije, interpretacija in prenos 

ugotovitev v pedagoško delo so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3,00. S povprečno 

oceno 2,96 so ocenili kompetentnost spremljanja novosti na pedagoškem področju. Z 

najnižjo povprečno oceno, tj. 2,67, so ocenili sposobnost poznavanja in razumevanja 

zakonov in zakonskih aktov s področja vzgoje in izobraževanja. Iz Slike 6 je razvidno, da 
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so anketiranci vse kompetence – z izjemo poznavanja in razumevanja zakonov in 

zakonskih aktov s področja vzgoje in izobraževanja – ocenili s povprečno oceno 3 ali več 

od 4 možnih. Rezultati kažejo, da anketiranci izražajo visok nivo ocene lastne 

kompetentnosti za delo v vzgoji in izobraževanju, saj ocenjujejo, da imajo v povprečju vse 

navedene kompetence precej razvite.  

V nadaljevanju me je zanimalo, ali se med vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji 

predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelji pojavljajo pomembne razlike v oceni lastne 

kompetentnosti za delo v vzgoji in izobraževanju.  

Slika 7: Primerjava ocene razvitosti kompetenc med vzgojitelji predšolskih otrok in 

vzgojitelji predšolskih otrok - pomočniki vzgojiteljev (v %). 

 

Iz Slike 7 je razvidna primerjava ocene lastne kompetentnosti med vzgojitelji predšolskih 

otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelji. Kot je razvidno iz grafa, se 

med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v povprečju ne pojavljajo bistvene razlike v 

oceni lastne kompetentnosti. Največji razkorak med anketiranci se pojavi pri oceni 

kompetence avtonomnost pri pedagoškem delu, kjer so vzgojitelji lastno kompetentnost 
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ocenili s povprečno oceno 3,18, pomočniki vzgojiteljev pa z 0,25 odstotne točke nižje, s 

povprečno oceno 2,93. Razlika med oceno lastne kompetentnosti je sicer pričakovana, saj 

je ena izmed nalog vzgojiteljev predšolskih otrok prav avtonomnost pri pedagoškem delu 

in vodenje pomočnika vzgojitelja pri pedagoškem procesu. Zanimiva rezultata se pokažeta 

pri oceni lastne kompetentnosti glede kompetence spremljanja novosti na pedagoškem 

področju ter poznavanje in razumevanje zakonov in zakonskih aktov s področja vzgoje in 

izobraževanja. V obeh primerih so višjo stopnjo kompetentnosti izrazili pomočniki 

vzgojiteljev. Pomočniki vzgojiteljev so kompetenco spremljanja novosti na pedagoškem 

področju ocenili s povprečno oceno 3,05, medtem ko so jo vzgojitelji ocenili s povprečno 

oceno 2,90, kar pomeni 0,15 odstotne točke nižje. Razlika med povprečnima ocenama sicer 

ni velika, a vendar bi glede na primerjavo seznamov kompetenc dodiplomskega in 

podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Podatki študijskega programa 

Predšolska vzgoja II, 2019, Podatki študijskega programa Predšolska vzgoja, 2019), kjer 

pri pomočnikih vzgojiteljev kompetenca spremljanja novosti na pedagoškem področju 

sploh ni zapisana, pričakovala obrnjen rezultat. Vzgojitelj predšolskih otrok organizira, 

vodi in izpelje vzgojno-izobraževalni proces in hkrati vodi delo pomočnika vzgojitelja. 

Glede na zapisano je kompetenca spremljanja novosti na pedagoškem področju nujna za 

kakovostno opravljanje dela. Na vzgojiteljevo pripravljenost stalnega seznanjanja z novimi 

spoznanji, strokovnega izpopolnjevanja ter nadgrajevanje in širjenje znanja opozarja več 

avtorjev (Schaufeli, 2006, Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof & Kalin, 2007, 

Javornik Krečič, 2008, Brejc, Zavašnik Arčnik, Koren, Razdevšek Pučko, Gradišnik & 

Širec, 2014). Anketiranci so najslabše ocenili lastno kompetentnost poznavanja in 

razumevanja zakonov in zakonskih aktov. Pomočniki vzgojiteljev so to kompetenco 

ocenili s povprečno oceno 2,75, vzgojitelji pa s 2,63. Poznavanje in razumevanje zakonov 

in zakonskih aktov spada v institucionalni okvir in je kot kompetenca zaželena pri obeh 

profilih pedagoških delavcev. Kot navedeno zgoraj je vzgojitelj tisti, ki načrtuje, izvaja in 

vodi pedagoško delo, hkrati pa je v skupini odgovorna oseba in je zato toliko bolj 

pomembno, da pozna in razume zakone in zakonske akte.  

Iz analize rezultatov ugotavljam, da se med vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji 

predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelji ne pojavljajo pomembne razlike v oceni lastne 

kompetentnosti za delo v vzgoji in izobraževanju, iz česar sklepam, da stopnja izobrazbe 

na oceno lastne kompetentnosti ne vpliva bistveno, temveč neposredna vpetost v 

pedagoško delo. Struktura dela v slovenskih vrtcih je sestavljena hierarhično z enim 

vzgojiteljem predšolskih otrok, ki vodi skupino otrok, in pomočnikom, ki je vzgojitelju v 

pomoč, zato sem sklepala, da bodo vzgojitelji predšolskih otrok v poprečju izražali višjo 

stopnjo kompetentnosti (predvsem na področju samozavestnosti opravljanja pedagoškega 

dela, avtonomnost, sposobnost za uvajanje sprememb, samoiniciativnost, skrb za lasten 

profesionalni razvoj, sposobnost načrtovanja in interpretacije evalvacije, organizacijske in 

vodstvene sposobnosti, spremljanje novosti na pedagoškem področju in poznavanje 

zakonov in zakonskih aktov). Iz primerjave ocene lastnih kompetenc med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev je razvidno, da med njihovimi ocenami lastnih kompetenc ne 

prihaja do bistvenih odstopanj, iz česar sklepam, da si po švedskem vzoru vzgojitelj 
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predšolskih otrok in pomočnik vzgojitelja bolj enakomerno delita odgovornost za skupino 

otrok, ki jo vodita. 

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšno je povprečje ocene lastnih kompetenc vseh 

anketirancev. Pri tem uporabim 4-stopenjsko mersko lestvico, pri čemer so anketiranci 

posamezno navedeno kompetenco ocenjevali z merskim inštrumentom: 1 - Ni razvita; 2 - 

Delno razvita; 3 - Precej razvita in 4 - Zelo razvita. Pri interpretaciji rezultatov upoštevam 

odstopanje 0,5  točke v spodnji in zgornji meji merske lestvice. 

Slika 8: Povprečje ocene lastnih kompetenc anketirancev (v %). 

 

Iz grafa Slika 8 je razvidno, da anketiranci v povprečju lastno kompetentnost za strokovno 

delo v vzgoji in izobraževanju ocenjujejo kot precej razvito, kar kaže povprečna ocena 

3,07. Anketiranci menijo, da so najbolj usposobljeni pri kompetenci ustvarjalnost pri delu 

in najmanj na področju poznavanja ter razumevanja zakonov in zakonskih aktov s področja 

vzgoje in izobraževanja. 

V nadaljevanju sem želela ugotoviti še stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami. 

Anketirance sem povprašala po strinjanju s posameznimi trditvami, ki se nanašajo na 

profesionalni razvoj. Tu uporabim 5-stopenjsko mersko lestvico, pri čemer predstavlja 

vrednost 1 = sploh se ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam; 

4 = se strinjam in 5 = popolnoma se strinjam. Pri interpretaciji rezultatov upoštevam 

odstopanje 0,5  točke v spodnji in zgornji meji merske lestvice. 

Slika 9: Mnenje anketirancev o profesionalnem razvoju (v %). 
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S povprečno oceno 4,61 se anketiranci strinjajo, da mora biti pedagoški delavec 

pripravljen, da se nenehno izobražuje in izboljšuje (Slika 9). Anketiranci se s povprečno 

oceno 3,69 strinjajo s trditvijo, da je za pedagoškega delavca najbolj koristno, da dobi čim 

bolj konkretna navodila za delo. S povprečno oceno 3,33 so anketiranci ocenili trditev, da 

je dodatno izobraževanje za pedagoške delavce nujno zlo, kar pomeni, da se s trditvijo niti 

ne strinjajo niti strinjajo. S povprečno oceno 3,26 so anketiranci ocenili trditev, delo v 

vzgoji in izobraževanju lahko postane  monotono, rutinirano in dolgočasno. Anketiranci se 

niti ne strinjajo niti se strinjajo s trditvijo, da je pedagoško delo tako zahtevno, da je 

spreminjanje nalog vzgojitelju v dodatno breme, kar so izrazili s povprečno oceno 3,03. 

Trditve, naj se pedagoški delavci držijo preizkušenih načinov dela, anketiranci niso 

potrdili, kar kaže povprečna ocena 2,57. 

Med dejavnike profesionalnega razvoja, ki vodijo do bolj kompetentnega vzgojitelja in 

posledično do bolj kakovostne vzgoje in izobraževanja, med drugim sodijo poklicno 

zadovoljstvo, notranja motivacija, želja po vseživljenjskem učenju in napredovanju ter 

posameznikova pojmovanja profesionalnega razvoja. Analiza odgovorov kaže na 

odstopanje med oceno lastne kompetentnosti in konkretnih mnenjih. Vprašani so lastno 

samoiniciativnost/sposobnost ocenili s povprečno oceno 3,08 od 4, kar pomeni, da to 

kompetenco v povprečju ocenjujejo kot precej razvito. Anketiranci hkrati menijo, da je za 

pedagoškega delavca najbolj koristno, da dobi čim bolj konkretna navodila za delo ter so 

neopredeljeni do trditve, da je pedagoško delo tako zahtevno, da je spreminjanje nalog 

vzgojitelju v dodatno breme. Anketiranci prav tako niso potrdili trditve, da vzgojno-

izobraževalni sistem v Sloveniji spodbuja in nagrajuje samoiniciativnost pedagoških 

delavcev, da oblikujejo svoje delo v skladu z njihovimi interesi, vrednotami in 

sposobnostmi ter tako svojemu delu dajejo večji smisel kot sicer. Vprašani torej ocenjujejo, 

da so precej samoiniciativni, a tega hkrati po njihovem mnenju ne morejo udejanjiti znotraj 

sistema vzgoje in izobraževanja. Anketiranci se strinjajo, da je za pedagoškega delavca 

najbolj koristno, da dobi čim bolj konkretna navodila za delo, kar je po mojem mnenju v 

nasprotju s konceptom kompetentnega vzgojitelja, ki je po Cvetek (2004) sposoben 

uporabiti znanje na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev. Kompetenten vzgojitelj 

med drugim pomaga otroku pri razvoju kritičnega mišljenja, kar pomeni, da mora v prvi 

vrsti to prakticirati pri sebi in svojem pedagoškem delu.  

Vprašani se s trditvijo, da delo v vzgoji in izobraževanju lahko postane  monotono, 

rutinirano in dolgočasno, niti ne strinjajo niti strinjajo. 107 oz 49 % anketirancev (glej 

Priloga 2) se strinja oziroma popolnoma strinja s trditvijo, iz česar sklepam, da jim 

trenutno delovno mesto ne predstavlja velikega izziva. Pri premagovanju vpliva 

monotonosti, rutine in dolgčasa na opravljanje delovnih nalog lahko koristi poznavanje 

koncepta samoiniciativnega preoblikovanja dela, na kar opozarjajo različni avtorji. Slemp 

& Vella Brodrick (2013) menita, da lahko tudi na najbolj omejenih in rutinskih delovnih 

mestih zaposleni začnejo spremembe in tako vplivajo na svoje delovne izkušnje. S 

samoiniciativnim preoblikovanjem dela lahko zaposleni na tak način krepijo smiselnost 

svojega dela (Haneda, 2016). Nasprotje zavzetosti pri delu, ki se nanaša na pozitivno in 

izpopolnjujoče psihološko stanje posameznika, je dolgčas pri delu (Salanova, Del Libano, 
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Llorens & Schaufeli, 2014 v Harju, 2016). Pri konceptu samoiniciativnega preoblikovanja 

dela je ključno, da zaposleni povečujejo svoja delovna sredstva in iščejo izzive na 

delovnem mestu z namenom, da povečajo nivo motivacije. Iskanje izzivov na delovnem 

mestu zmanjšuje stanje dolgčasa, monotonosti, rutine. Zaposleni lahko spodbujajo svoje 

dobro počutje na delovnem mestu s proaktivnim oblikovanjem svojega delovnega mesta, 

da bi bolje prilagodili svoje potrebe, spretnosti in motivacijo (Bakker & Tims, 2010). 

Iz analize odgovorov na anketno vprašanje o mnenju anketirancev o profesionalnem 

razvoju ugotavljam, da se anketiranci zavedajo, da je pomembno, da se »pedagoški delavec 

nenehno izobražuje in izboljšuje«, saj se s trditvijo strinjajo, hkrati pa se ne strinjajo s 

trditvijo, naj se pedagoški delavci držijo preizkušenih načinov dela. Anketiranci menijo, da 

je za pedagoškega delavca najbolj koristno, da dobi čim bolj konkretna navodila za delo. 

Vprašani se niso opredelili do trditev, da je »dodatno izobraževanje za pedagoške delavce 

nujno zlo«  in da »delo v vzgoji in izobraževanju lahko postane  monotono, rutinirano in 

dolgočasno«. Ugotavljam, da se med mnenji anketirancev o profesionalnem razvoju 

pojavljajo nasprotujoče se razlike. Anketiranci se po eni strani zavedajo, da je 

profesionalni razvoj pomemben dejavnik vzgojiteljskega poklica, in preizkušajo nove 

načine dela, po drugi strani pa niso zavrnili trditve o dodatnem izobraževanju kot nujnem 

zlu. Anketiranci menijo, da je koristno, da dobijo čim bolj konkretna navodila za delo, kar 

se ne sklada popolnoma z idejo vzgojitelja kot kritično razmišljujočega pedagoga. 

Iz analize odgovorov na raziskovalno vprašanje, kako anketiranci ocenjujejo lastno 

kompetentnost za delo v vzgoji in izobraževanju, ugotavljam, da anketiranci v povprečju 

ocenjujejo vse navedene kompetence kot precej razvite. Ugotavljam, da med oceno lastne 

kompetentnosti ne prihaja do bistvenih odstopanj glede na delovno mesto anketirancev. 

Anketiranci v povprečju ocenjujejo lastno kompetentnost za strokovno delo v vzgoji in 

izobraževanju kot precej razvito. Ugotavljam, da se anketiranci zavedajo pomena 

profesionalnega razvoja na njihov strokovni napredek, preizkušajo nove načine dela, a so 

hkrati neopredeljeni do trditev o dodatnem izobraževanju kot nujnem zlu ter da lahko delo 

postane monotono, rutinirano in dolgočasno, hkrati pa si želijo natančnih navodil za delo.  

7.3 Seznanjenost s konceptom samoiniciativnega preoblikovanja dela 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R3) sem želela preveriti, v kolikšni meri so se 

anketiranci srečali s konceptom samoiniciativnega preoblikovanja dela.  
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Slika 10: Poznavanje koncepta samoiniciativnega preoblikovanja dela (v %). 

 

Iz grafa (Slika 10) je razvidno, da je za omenjeni koncept slišalo 22 % vprašanih, 78 % pa 

z njim ni seznanjenih. Rezultat po mojem mnenju ni presenečenje, saj v slovenskem 

prostoru v pedagoški sferi še ni objavljena strokovna ali znanstvena literatura v zvezi s 

tem. 

V nadaljevanju sem želela preveriti, ali anketiranci iz navedenih trditev prepoznajo 

koncept samoiniciativnega preoblikovanja dela oz. njegovo razlikovanje od konceptov 

evalvacije in refleksije.  

Slika 11: Definicija samoiniciativnega preoblikovanja dela (v %). 

 

Skoraj dve tretjini oz. 62 % anketirancev je pravilno odgovorilo, da gre pri 

samoiniciativnem preoblikovanju dela za proaktivno vedenje delavca, ki izboljšuje svoje 

delovne pogoje, da bi dosegel bolj smiselno in zadovoljivo delo. 16 % anketirancev se je 
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Proaktivno vedenje delavca, ki
izboljšuje svoje delovne pogoje, da bi
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Sistematično zbiranje podatkov o
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Spremljanje in ovrednotenje
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odločilo za odgovor, ki definira pojem evalvacije, 14 % anketirancev pa pojem, ki definira 

koncept vpeljevanja sprememb v delo.  

Iz analize odgovorov na raziskovalno vprašanje ugotavljam, da je seznanjenost 

anketirancev s konceptom samoiniciativnega preoblikovanja dela nizka, saj kar tri četrtine 

vprašanih za omenjeni koncept še ni slišalo. Hkrati pa je skoraj dve tretjini vprašanih 

pravilno prepoznalo definicijo samoiniciativnega preoblikovanja dela. Ker anketiranci s 

konceptom v večini niso seznanjeni, sklepam, da prepoznavajo za pedagoško delo 

pomembna pojma evalvacije in koncepta vpeljevanja sprememb v delo ter znajo hkrati 

smiselno prepoznavati pojme. Menim, da bi bil v primeru, da bi morali anketiranci sami 

definirati pojem samoiniciativnega preoblikovanja dela, odstotek pravilnih odgovorov 

bistveno nižji. 

7.4 Mnenje o samoiniciativnem preoblikovanju dela 

V četrtem raziskovalnem vprašanju (R4) me je zanimalo, kakšno je mnenje anketirancev o 

samoiniciativnem preoblikovanju dela. Anketirance sem vprašala, kako pogosto navedene 

trditve držijo pri njihovem delu. Vprašalnik sta sestavila Slemp & Vella Brodrick leta 2013 

in je sestavljen iz 12 trditev, s katerimi merimo koncept samoiniciativnega preoblikovanja 

dela. Wrzesniewski in Dutton (2001) sta koncept samoiniciativnega preoblikovanja dela 

razdelila v tri dimenzije, in sicer: samoiniciativno preoblikovanje nalog, samoiniciativno 

preoblikovanje odnosov in samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja. V 

vprašalniku uporabim 5-stopenjsko mersko lestvico, kjer anketiranci izbirajo, kako pogosto 

se na tak način počutijo pri delu: 1 = nikoli;  2 = redko; 3 = včasih; 4 = pogosto; 5 = vedno.  

Dimenzijo samoiniciativnega preoblikovanja nalog preverjam s trditvami:  

- uvajam nove načine za izboljšanje svojega dela; 

- spreminjam obseg ali vrsto nalog, ki jih opravljam; 

- uvajam nove naloge, ki po mojem mnenju bolj ustrezajo mojim spretnostim ali 

interesom; 

- odločim se, da pri delu vzamem dodatne naloge. 

Dimenzijo samoiniciativnega preoblikovanja odnosov ugotavljam s trditvami: 

- trudim se, da bi bolje spoznal/-a ljudi pri delu; 

- rad/-a mentoriram oz. svetujem novo zaposlenim (uradno ali neuradno); 

- vzpostavljam prijateljstva s sodelavci, ki imajo podobne spretnosti ali interese. 

Dimenzijo samoiniciativnega miselnega zaznavanja preverjam s trditvami: 

- razmišljam o tem, kako služba vpliva na moj življenjski pomen; 

- zavedam se pomena, ki ga ima moje delo na uspeh organizacije; 

- zavedam se pomena, ki ga ima moje delo na širšo skupnost; 

- razmišljam o načinih, s katerimi moje delo pozitivno vpliva na moje življenje; 

- razmišljam o vlogi, ki ga ima moje delo na moje splošno dobro počutje (Slemp & 

Vella Brodrick, 2013). 
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Slika 12: Samoiniciativno preoblikovanje nalog. 

 

V povprečju so se anketiranci (Slika 12) najbolj strinjali s trditvijo, da uvajajo nove načine 

za izboljšanje svojega dela, in sicer s povprečno oceno 3,81 (glej Priloga 3). Prav vsak od 

vprašanih uvaja nove načine za izboljšanje svojega dela, in sicer 3 % vprašanih to počne 

redko, 29 % včasih, 52 % pogosto in 16 % vedno. Anketiranci pogosto uvajajo nove 

naloge, ki po njihovem mnenju bolj ustrezajo njihovim spretnostim ali interesom, kar so 

ocenili s povprečno oceno 3,75. Anketiranci se s povprečno oceno 3,70 strinjajo s trditvijo, 

da spreminjajo obseg ali vrste nalog, ki jih opravljajo. Z najnižjo povprečno oceno 3,66 so 

se anketiranci opredelili do trditve, da se odločijo, da pri delu vzamejo dodatne naloge.  

Prav vsi vprašani se odločijo, da pri delu vzamejo dodatne naloge. 4 % anketirancev se za 

to odloči redko, 37 % včasih, 49 % pogosto in 10 % vedno. 

Slika 13: Samoiniciativno preoblikovanje odnosov. 

 

Z najvišjo povprečno oceno, kar 4,16 (Slika 13), so anketiranci ocenili trditev, da 

vzpostavljajo prijateljstva s sodelavci, ki imajo podobne spretnosti ali interese, in sicer, 3 

% vprašanih to počne redko, 13 % včasih, 48 % pogosto in 35 % vedno (glej Priloga 3). S 

povprečno oceno 3,99 so se anketiranci opredelili do trditve, da se trudijo, da bi bolje 

spoznali ljudi pri delu. Najnižje povprečne ocene je bila deležna trditev, da radi 
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mentorirajo oz. svetujejo novo zaposlenim (uradno in neuradno), in sicer s povprečno 

oceno 3,76. Mentoriranju je vedno naklonjenih 28 % anketiranih, medtem ko 1 % tega ne 

počne nikoli.  

Slika 14: Samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja. 

 

Z najvišjo povprečno oceno 4,14 (Slika 14) so anketiranci ocenili trditev, da razmišljajo o 

vlogi, ki ga ima njihovo delo na njihovo splošno dobro počutje (glej Priloga 3) 1 % 

vprašanih o svoji vlogi razmišlja redko, 14 % včasih, 53 % pogosto in 32 % vedno. Sledi 

trditev, da razmišljajo o načinih, s katerimi njihovo delo pozitivno vpliva na njihovo 

življenje, ki so jo ocenili s povprečno oceno 4,03. Tretje mesto je zasedla trditev, da se 

zavedajo pomena, ki ga ima njihovo delo na uspeh organizacije, kar so izrazili s povprečno 

oceno 4,02. Anketiranci so s povprečno oceno 3,99 ocenili trditev, da razmišljajo o tem, 

kako služba vpliva na njihov življenjski pomen. Najnižjo povprečno oceno je dosegla 

trditev, da se zavedajo pomena, ki ga ima njihovo delo na širšo skupnost, in sicer 3,94. 

Iz analize grafov je razvidno, da so anketiranci najmanj naklonjeni dimenziji 

samoiniciativnega preoblikovanja nalog, saj se vse štiri trditve nahajajo na repu lestvice 

povprečnih ocen. Dodatne naloge, spreminjanje obsega/vrste nalog in uvajanje novih so 

najslabše ocenjene trditve v sklopu vseh treh dimenzij. Podatki portala Eurydice Policy 

Brief, Early Childhood Education and Care (2014) kažejo, da so slovenske vzgojiteljice 

med najbolj obremenjenimi v Evropi, saj imajo 1314 ur neposredne učne obveznosti na 

šolsko leto, kar znaša 30 ur na teden (povprečje Evropske unije je 988 ur), hkrati je 

Slovenija država z najvišjim dopustnim številom na strokovnega delavca pri otrocih, 

mlajših od treh let, pri starejših otrocih pa je maksimalno število otrok v skupini 

primerljivo z normativi ostalih evropskih držav. Razlog, da so anketiranci najslabše ocenili 
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dimenzijo samoiniciativnega preoblikovanja nalog, mogoče tiči ravno v preobremenjenosti 

pedagoških delavcev. 

Anketiranci so v povprečju najvišje ocenili dimenzijo samoiniciativnega preoblikovanja 

miselnega zaznavanja, iz česar sklepam, da vprašani dajejo velik poudarek razmišljanju o 

svojem poslanstvu in vplivu, ki ga imajo na otroke, starše in širšo družbo.  

Anketiranci so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo, da vzpostavljajo prijateljstvo s 

sodelavci, ki imajo podobne spretnosti ali interese (4,16), kar spada v dimenzijo 

samoiniciativnega preoblikovanja odnosov. Trditev, da se trudijo, da bi bolje spoznali ljudi 

pri delu, so prav tako ocenili z visoko povprečno oceno 3,99. Za delo vzgojitelja oz. 

pomočnika vzgojitelja je nujno sodelovanje v timu, kar je ena izmed pomembnih 

kompetenc, ki naj bi jih imel pedagoški delavec za kakovostno opravljanje dela. Za 

skupinsko samoiniciativno preoblikovanje dela so pomembne socialne interakcije med 

sodelavci, saj se mora posamezni pedagoški delavec poleg aktivnega in individualnega 

dela prilagajati in organizirati svoje delovno mesto tako, da jih opravlja v timu (Leana, 

Appelbaum, & Schevchuk, 2009). Iz rezultatov grafa sklepam, da so anketiranci pozitivno 

naravnani do timskega dela. Trditev, da radi mentorirajo oz. svetujejo novo zaposlenim, so 

v povprečju ocenili s 3,76, iz česar sklepam, da so mentoriranju nekoliko manj naklonjeni. 

Menim, da jim le-to predstavlja dodatno obremenitev na delovnem mestu, saj je predvsem 

uradno mentoriranje bolj obvezujoče kot vzpostavljanje prijateljstva s sodelavci. 

Iz analize odgovorov na raziskovalno vprašanje ugotavljam, da anketiranci uvajajo 

posamezne dimenzije samoiniciativnega preoblikovanja dela v svoje delo včasih do 

pogosto, saj se njihovi odgovori na merski lestvici gibajo med oceno 3 (včasih) in 4 

(pogosto). Anketiranci so v povprečju najbolj ocenili dimenzijo samoiniciativnega 

preoblikovanja miselnega zaznavanja, sledi samoiniciativno preoblikovanje odnosov in 

nazadnje samoiniciativno preoblikovanje nalog.  

7.5 Razlike pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela 

glede na stopnjo izobrazbe anketirancev 

V raziskovalnem vprašanju (R5) preverjam, ali se pojavljajo razlike pri pogostosti 

vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na stopnjo izobrazbe 

anketirancev,  pri čemer sem formalno izobrazbo razdelila v tri skupine: 1 – srednja šola, 2 

– visoka/višja šola, 3 – univerzitetna dodiplomska izobrazba in magistrski študij. Vpliv 

stopnje izobrazbe anketirancev preverim s tremi dimenzijami samoiniciativnega 

preoblikovanja dela (samoiniciativno preoblikovanje nalog, samoiniciativno 

preoblikovanje odnosov, samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja).  
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Tabela 2: Analiza variance (raziskovalno vprašanje 5) 

 

Analiza variance (ANOVA) (Tabela 2) pokaže, da je stopnja značilnosti pri vseh treh 

dimenzijah manjša od 0,05, zato lahko v povprečju trdim, da neodvisna spremenljivka 

stopnje izobrazbe različno vpliva na srednjo vrednost odvisnih spremenljivk (naloge, 

odnosi in miselno zaznavanje). 

Tabela 3: Opisne statistike (raziskovalno vprašanje 5) 

 

Kot sledi iz Tabele 3, je povprečje tretje skupine anketirancev, ki imajo univerzitetno 

(dodiplomsko ali podiplomsko) izobrazbo pri vseh treh dimenzijah (naloge = 3,88; odnosi 

= 4,12; miselno zaznavanje = 4,14) višje od povprečja druge skupine anketirancev, ki 

imajo višjo/visoko šolo (naloge = 3,62; odnosi = 3,89; miselno zaznavanje = 3,93). 

Najnižje povprečje pri vseh treh dimenzijah imajo anketiranci, ki imajo končano največ 

srednjo šolo (naloge = 3,56; odnosi = 3,80; miselno zaznavanje = 3,91). Na podlagi 

vzorčnih podatkov torej ugotavljam, da bolj izobraženi zaposleni bolj samoiniciativno 

preoblikujejo naloge, odnose in miselno zaznavanje od manj izobraženih anketirancev.  

Rezultati se skladajo z ugotovitvami različnih avtorjev (Chen, 2001, v Pintar, 2015, Fuller, 

Marler, & Hester, 2006 v Leana, Appelbaum & Schevchuk, 2009, Haneda, 2016,), ki prav 

tako trdijo, da bolj izobraženi v večji meri samoiniciativno preoblikujejo delo. Bolj 

izobraženi zaposleni izkazujejo močnejšo voljo za neprestano dopolnjevanje znanja in 

ANOVA 

 Vsota kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F Stopnja značilnosti 

Samoiniciativno 

preoblikovanje nalog 

Med skupinami 4,868 2 2,434 7,312 ,001 

Znotraj skupin 72,570 218 ,333   

Skupaj 77,438 220    

Samoiniciativno 

preoblikovanje odnosov 

Med skupinami 4,100 2 2,050 5,127 ,007 

Znotraj skupin 87,163 218 ,400   

Skupaj 91,263 220    

Samoiniciativno 

preoblikovanje miselnega 

zaznavanja 

Med skupinami 2,623 2 1,312 3,765 ,025 

Znotraj skupin 75,943 218 ,348   

Skupaj 78,567 220    

 

 N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval zaupanja 

Min. Max. Spodnja meja Zgornja meja 

Samoiniciativno 

preoblikovanje nalog 

1 58 3,5603 ,5722 ,0751 3,4099 3,7108 2,2500 5,0000 

2 63 3,6230 ,5765 ,0726 3,4778 3,7682 1,7500 5,0000 

3 100 3,8875 ,5799 ,0580 3,7724 4,0026 2,5000 5,0000 

Skupaj  221 3,7262 ,5933 ,0399 3,6476 3,8049 1,7500 5,0000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje 

odnosov 

1 58 3,8046 ,6926 ,0909 3,6225 3,9867 2,3333 5,0000 

2 63 3,8942 ,6581 ,0829 3,7284 4,0599 2,0000 5,0000 

3 100 4,1167 ,5771 ,0577 4,0022 4,2312 2,6667 5,0000 

Skupaj 221 3,9713 ,6441 ,0433 3,8860 4,0567 2,0000 5,0000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje 

miselnega zaznavanja 

1 58 3,9103 ,6415 ,0842 3,7417 4,0790 2,2000 5,0000 

2 63 3,9365 ,5655 ,0712 3,7941 4,0789 2,8000 5,0000 

3 100 4,1420 ,5744 ,0574 4,0280 4,2560 2,2000 5,0000 

Skupaj 221 4,0226 ,5976 ,0402 3,9434 4,1018 2,2000 5,0000 
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spretnosti, kažejo željo po uvajanju sprememb in izboljšanju razmer, pogosteje iščejo in 

sprejemajo izzive na delovnem mestu ter tako povečujejo znanja, izkušnje in druge 

kompetence v primerjavi z zaposlenimi z nižjo stopnjo izobrazbe. Zaposleni z višjo stopnjo 

izobrazbe imajo praviloma bolj raznovrstne in dinamične kompetence v primerjavi z 

zaposlenimi z nižjo stopnjo izobrazbe. Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe se čutijo bolj 

odgovorne za uvajanje sprememb in opravljajo bolj kompleksno delo, pri katerem so 

zahtevane večje delovne spretnosti in sposobnosti. Vzgojitelji bolj pogosto samoiniciativno 

preoblikujejo delo od pomočnikov vzgojiteljev (Chen, 2001, Leana, Appelbaum & 

Schevchuk, 2009, Haneda, 2016).  

Iz analize raziskovalnega vprašanja ugotavljam, da se med anketiranci pojavljajo razlike 

pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na stopnjo 

izobrazbe anketirancev. Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbo v večji meri samoiniciativno 

preoblikujejo vse tri dimenzije: naloge, odnose in miselno zaznavanje v primerjavi z manj 

izobraženimi anketiranci. Anketiranci v večji meri samoiniciativno preoblikujejo miselno 

zaznavanje, nato odnose in naloge. 

7.6  Razlike pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela 

glede delovno dobo anketirancev 

V raziskovalnem vprašanju (R6) preverjam, ali se pojavljajo razlike pri pogostosti 

vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na delovno dobo anketirancev. Za 

preverjanje drugega raziskovalnega vprašanja sem delovno dobo razdelila v tri kategorije: 

1 – do 9 let, 2 – od 10 do 29 let in 3 – več kot 30 let. Vpliv delovne dobe anketirancev 

preverim s tremi dimenzijami samoiniciativnega preoblikovanja dela (samoiniciativno 

preoblikovanje nalog, samoiniciativno preoblikovanje odnosov, samoiniciativno 

preoblikovanje miselnega zaznavanja).  

Tabela 4: Analiza variance (raziskovalno vprašanje 6) 

 

Test analize variance (ANOVA) (Tabela 4) pokaže, da je stopnja značilnosti pri vseh treh 

dimenzijah (naloge = 0,27; odnosi = 0,56; miselno zaznavanje = 0,41) višja od 0,05. Na 

podlagi vzorčnih podatkov ne morem potrditi, da obstajajo razlike pri pogostosti 

vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na delovno dobo anketirancev. 

ANOVA 

 Vsota kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

Samoiniciativno 

preoblikovanje nalog 

Med skupinami ,913 2 ,457 1,301 ,274 

Znotraj skupin 76,524 218 ,351   

Skupaj 77,438 220    

Samoiniciativno 

preoblikovanje odnosov 

Med skupinami ,491 2 ,245 ,589 ,556 

Znotraj skupin 90,772 218 ,416   

Skupaj 91,263 220    

Samoiniciativno 

preoblikovanje miselnega 

zaznavanja 

Med skupinami ,632 2 ,316 ,884 ,415 

Znotraj skupin 77,935 218 ,357   

Skupaj 78,567 220    
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Tabela 5: Opisne statistike (raziskovalno vprašanje 6) 

 

Delež starejših delavcev v razvitem svetu nezadržno raste in prav zaradi staranja se 

spreminjajo potrebe, sposobnosti, vrednote, zmožnosti in pogoji dela. Tako mlajši kot 

starejši zaposleni samoiniciativno preoblikujejo delo, a vendar se med skupinama 

pojavljajo različni razlogi za to. Starejši delavci si prizadevajo za večjo vrednost, ugled in 

cenjenost ter možnost nadzora nad delovnimi nalogami. Pričakovano je, da so starejši 

delavci manj vključeni v aktivno iskanje sprememb v samoiniciativnem preoblikovanju 

delovnih mest, ker so v poznejši fazi njihove kariere in da se s povečevanjem delovne dobe 

pri zaposlenih zmanjšuje njihova motivacija (Van Hooff, 2016). Samoiniciativno 

preoblikovanje dela je sicer bolj značilno v zgodnjih fazah kariere, ko zaposleni doživljajo 

in odkrivajo delovni proces, hkrati je njegov učinek pri mlajših zaposlenih močnejši 

(Bruning & Campion, 2019). Van Hooff (2016) v raziskavi ugotavlja, da starost zaposlenih 

ne vpliva na stopnjo samoiniciativnega preoblikovanja dela. Raziskavi Van Hoofa sledijo 

tudi ugotovitve iz raziskovalnega vprašanja, saj ugotavljam, da se med anketiranci z 

različno delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti vpeljevanja 

samoiniciativnega preoblikovanja dela.  

Iz analize razultatov ugotavljam, da se med anketiranci ne pojavljajo razlike pri pogostosti 

vpeljevanja samoiniciativnega dela (vseh treh dimenzij: nalog, odnosov in miselnega 

zaznavanja) glede na delovno dobo anketirancev.  

7.7 Povezava med oceno lastne kompetentnosti anketirancev in 

samoiniciativnim preoblikovanjem dela 

V raziskovalnem vprašanju preverjam (R7), ali se pojavlja povezava med oceno lastne 

kompetentnosti anketirancev in samoiniciativnim preoblikovanjem dela.  

  

 N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval zaupanja 

Min. Max. Spodnja meja Zgornja meja 

Samoiniciativno 

preoblikovanje nalog 

1 95 3,6526 ,5653 ,0580 3,5375 3,7678 2,2500 5,0000 

2 101 3,7772 ,6480 ,0645 3,6493 3,9051 1,7500 5,0000 

3 25 3,8000 ,4330 ,0866 3,6213 3,9787 3,0000 4,2500 

Skupaj 221 3,7262 ,5933 ,0399 3,6476 3,8049 1,7500 5,0000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje 

odnosov 

1 95 4,0246 ,6269 ,0643 3,8969 4,1523 2,0000 5,0000 

2 101 3,9373 ,6662 ,0663 3,8058 4,0688 2,3333 5,0000 

3 25 3,9067 ,6275 ,1255 3,6477 4,1657 2,6667 4,6667 

Skupaj 221 3,9713 ,6441 ,0433 3,8860 4,0567 2,0000 5,0000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje 

miselnega 

zaznavanja 

1 95 4,0842 ,5773 ,0592 3,9666 4,2018 2,8000 5,0000 

2 101 3,9762 ,6231 ,0620 3,8532 4,0992 2,2000 5,0000 

3 25 3,9760 ,5696 ,1139 3,7409 4,2111 2,2000 5,0000 

Skupaj 221 4,0226 ,5976 ,0402 3,9434 4,1018 2,2000 5,0000 
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Tabela 6: Povezanost spremenljivk (raziskovalno vprašanje 7) 

 

Raziskovalno vprašanje sem preverjala s pomočjo linearne regresije, ki meri odvisnost 

dveh slučajnih spremenljivk. Korelacijski koeficient r nam pove stopnjo in smer povezave, 

ki je lahko pozitivna ali negativna. Iz zgornje slike (Tabela 6) je razvidno, da korelacijski 

koeficient znaša 0,56, kar kaže na srednjo, pozitivno povezanost preučevanih spremenljivk. 

Determinacijski koeficient R kvadrat znaša 0,31 in nam pove, da lahko z neodvisnimi 

spremenljivkami samoiniciativnega preoblikovanja nalog, odnosov in miselnega 

zaznavanja pojasnimo 31 % variance odvisne spremenljivke ocene lastne kompetentnosti.   

Tabela 7: Analiza variance (raziskovalno vprašanje 7) 

 

V zgornji tabeli (Tabela 7) je prikazana analiza variance, kjer je F-test statistično značilen, 

saj je manjši od 0,05. Iz rezultata razberem, da so odvisna  in neodvisne spremenljivke 

povezane. 

  

Model Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 

napake 

1 ,565
a
 ,319 ,310 ,419178162686928 

a. Neodvisne spremenljivke: (konstanta): Samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja, 

Samoiniciativno preoblikovanje nalog, Samoiniciativno preoblikovanje odnosov 

 

ANOVA
a
 

Model Vsota kvadratov Stopinje 

prostosti 

Varianca F Stopnja 

značilnosti  

1 Regresija 17,880 3 5,960 33,920 ,000
b
 

Ostanek 38,129 217 ,176   

Skupaj 56,009 220    

a. Odvisna spremenljivka: ocena lastne kompetentnosti 

b. Neodvisne spremenljivke: (konstanta), Samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja, 

Samoiniciativno preoblikovanje nalog, Samoiniciativno preoblikovanje odnosov 
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Tabela 8: Koeficienti (raziskovalno vprašanje 7) 

 

V zgornji tabeli (Tabela 8) so v stolpcu Nestandardizirani koeficienti B prikazani 

regresijski koeficienti. Pri neodvisni spremenljivki samoiniciativnega preoblikovanja nalog 

regresijski koeficient znaša 0,33, pri čemer je stopnja značilnosti manjša od 0,05. To nam 

pove, da v kolikor se samoiniciativno preoblikovanje nalog spremeni za eno enoto, se 

ocena lastne kompetentnosti poveča za 0,33, pri čemer ostaneta ostali neodvisni 

spremenljivki nespremenjeni. Pri neodvisni spremenljivki samoiniciativnega 

preoblikovanja odnosov regresijski koeficient znaša 0,15 in je statistično značilen (manjši 

od 0,05), kar nam pove, da se v primeru povečanja samoiniciativnega preoblikovanja 

odnosov za eno enoto ocena lastne kompetentnosti poveča za 0,15, medtem ko ostaneta 

ostali neodvisni spremenljivki nespremenjeni. Regresijski koeficient pri neodvisni 

spremenljivki samoiniciativnega preoblikovanja miselnega zaznavanja znaša 0,06 in ni 

statistično značilen (večji od 0,05).  

Iz analize rezultatov ugotavljam, da obstaja povezava med oceno lastne kompetentnosti 

anketirancev in samoiniciativnim preoblikovanjem nalog in odnosov, saj imata obe 

dimenziji samoiniciativnega preoblikovanja nalog in odnosov pozitiven vpliv na oceno 

lastne kompetentnosti. Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem trditi, da samoiniciativno 

preoblikovanje miselnega zaznavanja pozitivno vpliva na oceno lastne kompetentnosti. 

Ugotavljam, da pedagoški delavec, ki se ocenjuje za bolj kompetentnega, v večji meri 

samoiniciativno preoblikuje naloge in odnose, ne pa tudi miselnega zaznavanja.  

7.8 Mnenje anketirancev glede zavzetosti pri delu 

Pri raziskovalnem vprašanju (R8) me je zanimalo, kakšno je mnenje anketirancev glede 

zavzetosti pri delu. Anketiranci so označili, kako pogosto se na tak način počutijo pri delu. 

S trditvami, prikazanimi v grafu, merim koncept zavzetosti pri delu. V sklopu vprašanj o 

zavzetosti pri delu bom uporabila vprašanja, ki so jih v zvezi z zavzetostjo pri delu 

zasnovali avtorji Schaufeli, Bakker in Salanova (2006). Zavzetost pri delu merim s 5-

stopenjsko mersko lestvico: 1 = nikoli;  2 = redko; 3 = včasih; 4 = pogosto; 5 = vedno. 

  

Koeficienti
a
 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardiziran 

koeficient 

t Stopnja 

značilnosti  

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 (Konstanta) ,929 ,228  4,083 ,000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje nalog 

,332 ,056 ,391 5,951 ,000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje odnosov 

,158 ,054 ,201 2,897 ,004 

Samoiniciativno 

preoblikovanje miselnega 

zaznavanja 

,069 ,056 ,082 1,225 ,222 

a. Odvisna spremenljivka: ocena lastne kompetentnosti 
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Slika 15: Koncept zavzetosti pri delu. 

 

Iz grafa (Slika 15) je razvidno, da anketiranci s povprečno oceno 4,39 izražajo, da so 

ponosni na delo, ki ga opravljajo. S povprečno oceno 4,07 so se opredelili do trditve, da so 

motivirani za opravljanje delovnih nalog. Vprašani se strinjajo s trditvijo, da se zjutraj 

veselijo svojega dela, kar so izrazili s povprečno oceno 4,02. S povprečno oceno 3,99 so se 

opredelili do trditve, da jih delo kar potegne vase. Trditev, da so nad svojim delom 

navdušeni, so anketiranci ocenili s povprečno oceno 3,98. Anketiranci se prav tako 

strinjajo s trditvijo, da je delo za njih vir navdiha, kar so izrazili s povprečno oceno 3,91. S 

povprečno oceno 3,83 so anketiranci izrazili mnenje, da se pri delu počutijo svežega in 

dejavnega. Anketiranci so z najnižjo povprečno oceno (3,66) potrdili trditev, da pri svojem 

delu prekipevajo od energije. 

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšno je povprečje zavzetosti pri delu vseh anketirancev. 

Slika 16: Povprečje zavzetosti pri delu. 

 

Povprečna ocena zavzetosti pri delu (Slika 16) znaša 3,98 in kaže, da se anketiranci pri 

delu pogosto počutijo zavzeti. Iz rezultata grafa sklepam, da so anketiranci zavzeti 

zaposleni, delovno angažirani, ki si želijo zanimivega, smiselnega in pomembnega dela, 

katerega pozitivni učinki se kažejo v povečanem občutku sreče, veselja in navdušenja. 

3,98

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Zavzetost pri delu
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Zavzeti zaposleni dojemajo svoje delo kot zanimivo, smiselno in doživljajo pri njem 

pozitivne občutke, kot so sreča, veselje in navdušenje (Bakker & Demerouti, 2008).  

Iz analize rezultatov ugotavljam, da se anketiranci pri svojem delu pogosto počutijo 

zavzeti. Anketiranci se pri svojem delu pogosto počutijo na način, da so ponosni na delo, ki 

ga opravljajo, motivirani za opravljanje delovnih nalog, se zjutraj veselijo svojega dela, 

delo jih potegne vase, so navdušeni nad svojim delom, delo je za njih vir navdiha,  pri delu 

se počutijo svežega in dejavnega in pri tem prekipevajo od energije. 

7.9 Povezava med samoiniciativnim preoblikovanjem dela in zavzetostjo pri 

delu med anketiranci 

Pri raziskovalnem vprašanju (R9) me je zanimalo, ali obstaja povezava med 

samoiniciativnim preoblikovanjem dela in zavzetostjo pri delu med anketiranci.  

Tabela 9: Povezanost spremenljivk (raziskovalno vprašanje 9) 

  

Iz Tabele 8 je razvidno, da korelacijski koeficient znaša 0,37, kar nam kaže nizko, a še 

vedno pozitivno povezanost med spremenljivko zavzetost pri delu in neodvisnimi 

spremenljivkami samoiniciativnega preoblikovanja dela. Determinacijski koeficient kaže, 

da je 14 % celotne variance zavzetosti pri delu pojasnjene s samoiniciativnim 

preoblikovanjem nalog, odnosov in miselnega zaznavanja.  

Tabela 10: Analiza variance (raziskovalno vprašanje 9) 

 

Stopnja značilnosti pri F-testu (Tabela 10) je manjša od 0,05, kar pomeni, da obstaja 

odvisnost med preučevanimi spremenljivkami regresijskega modela.  

Model Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Ocena standardne 

napake 

1 ,370
a
 ,137 ,125 ,4932601 

a. Neodvisne spremenljivke: (konstanta), Samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja, 

Samoiniciativno preoblikovanje nalog, Samoiniciativno preoblikovanje odnosov 

 

ANOVA
a
 

Model Vsota kvadratov Stopinje 

prostosti 

Varianca F Stopnja 

značilnosti  

1 Regresija 8,380 3 2,793 11,481 ,000
b
 

Ostanek 52,797 217 ,243   

Skupaj 61,178 220    

a. Odvisna spremenljivka: Zavzetost pri delu 

b. Neodvisne spremenljivke: (konstanta), Samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja, 

Samoiniciativno preoblikovanje nalog, Samoiniciativno preoblikovanje odnosov 
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Tabela 11: Koeficienti (raziskovalno vprašanje 9) 

 

Iz Tabele 11 je razvidno, da regresijski koeficient pri samoiniciativnem preoblikovanju 

nalog znaša 0,11 in ni statistično značilen, saj znaša stopnja značilnosti 0,09. To pomeni, 

da na podlagi vzorčnih podatkov ne morem potrditi pozitivnega vpliva samoiniciativnega 

preoblikovanja nalog na večjo zavzetost pri delu. Regresijski koeficient pri 

samoiniciativnem preoblikovanju odnosov znaša 0,14 in je statistično značilen, saj je 

stopnja značilnosti 0,03 in je manjša od 0,05. To nam pove, da v kolikor se 

samoiniciativno preoblikovanje odnosov spremeni za 100 %, se zavzetost pri delu 

spremeni za 14 %, pri čemer ostaneta ostali neodvisni spremenljivki nespremenjeni. 

Regresijski koeficient pri samoiniciativnem preoblikovanju miselnega zaznavanja znaša 

0,15 in je statistično značilen, saj stopnja značilnosti znaša 0,03. To nam pove, da v kolikor 

se samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja spremeni za 100 %, se zavzetost 

pri delu spremeni za 15 %.  

Raziskave kažejo, da samoiniciativno preoblikovanje dela stimulativno učinkuje na 

zavzetost pri delu (Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli, & Hetland, 2012). Zavzeti 

zaposleni v večji meri samoiniciativno preoblikujejo svoje delo tako v fizičnem in 

kognitivnem smislu kot v razmerju s sodelavci (Lu, Wang, Lu, Du, & Bakker, 2014). 

Posamezniki, ki so bolj zavzeti za delo, bolje usklajujejo delovne vire in zahteve z 

namenom boljšega prilagajanja delovnemu okolju in izboljšanja delovnih izkušenj, hkrati 

pa aktivno iščejo delovne izzive (Van Wingerden & Poell, 2019). Iskanje dodatnih izzivov 

na delovnem mestu lahko poveča posameznikovo delovno zavzetost, zmanjša dolgčas na 

delovnem mestu in ustrezno spodbudi ostale dimenzije samoiniciativnega preoblikovanja 

dela. Prostovoljno iskanje več izzivov je lahko učinkovit način, da zaposleni ohranijo 

dobro počutje in proaktivnost (Harju, Hakanen, & Schaufeli, 2016). Zaposleni, ki so 

zavzeti pri delu, so lahko vir spodbujanja ostalih sodelavcev, kar lahko vodi v kolegialno 

zavzetost pri delu (Harju, Hakanen, & Schaufeli, 2016).  

Iz analize rezultatov ugotavljam, da med samoiniciativnim preoblikovanjem nalog in 

zavzetosti pri delu ni mogoče potrditi povezave. Ugotavljam, da obstaja povezava med 

Koeficienti
a
 

Model Nestandardizirani koeficienti  Standardiziran 

koeficient 

t Stopnja 

značilnosti  

B Standardna 

napaka 

Beta 

1 (Konstanta) 2,435 ,268  9,095 ,000 

Samoiniciativno 

preoblikovanje nalog 

,112 ,066 ,126 1,705 ,090 

Samoiniciativno 

preoblikovanje odnosov 

,138 ,064 ,168 2,153 ,032 

Samoiniciativno 

preoblikovanje miselnega 

zaznavanja 

,145 ,066 ,164 2,177 ,031 

a. Odvisna spremenljivka: Zavzetost pri delu 
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samoiniciativnim preoblikovanjem odnosov in zavzetostjo pri delu ter med 

samoiniciativnim preoblikovanjem miselnega zaznavanja in zavzetostjo pri delu. Rezultati 

na raziskovalno vprašanje navedb tujih avtorjev ne potrjujejo v celoti, saj ni mogoče 

potrditi pozitivnega vpliva samoiniciativnega preoblikovanja nalog na večjo zavzetost pri 

delu, hkrati se pri dimenzijah samoiniciativnega preoblikovanja odnosov in miselnega 

zaznavanja kažeta nizka, a še vedno pozitivna povezanost med spremenljivko zavzetost pri 

delu in neodvisnimi spremenljivkami samoiniciativnega preoblikovanja dela. V praksi to 

pomeni, da si zavzeti zaposleni bolj samoiniciativno preoblikujejo odnose in miselno 

zaznavanje, ne pa tudi nalog. 

7.10 Povezava med zavzetostjo pri delu in vrsto zaposlitve anketirancev 

V raziskovalnem vprašanju (R10) me je zanimalo, ali obstaja povezava med zavzetostjo pri 

delu in vrsto zaposlitve anketirancev.  

Tabela 12: T-test enakosti asimetričnih sredin (raziskovalno vprašanje 10) 

 

Z neodvisnim t-testom (Tabela 12) preverim, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med dvema neodvisnima skupinama anketirancev (primerjava med zaposlenimi za določen 

in nedoločen čas). Izračun Levenovega testa za testiranje enakih varianc dveh neodvisnih 

vzorcev kaže, da stopnja značilnosti znaša 0,31, kar pokaže enakost varianc. Na podlagi 

vzorčnih podatkov in stopnje značilnosti t-testa ne morem trditi, da obstajajo razlike med 

sredinskimi vrednostmi zavzetosti pri delu glede na vrsto zaposlitve.  

Tabela 13: Opisne statistike (raziskovalno vprašanje 10) 

 
(1 – pomočnik vzgojitelja, 2 – vzgojitelj predšolskih otrok) 

Neodvisni t-test 

 

Samoiniciativno preoblikovanje dela 

Predpostavka 

enakosti varianc 

Predpostavka 

neenakosti varianc 

Levenov test enakosti 

varianc  

F 1,009  

Stopnja značilnosti ,316  

T-test enakosti 

asimetričnih sredin 

t ,461 ,444 

Stopnja prostosti 219 127,865 

Stopnja značilnosti (dvostranska) ,645 ,658 

Razlika srednjih vrednosti  ,0349553 ,0349553 

Standardna napaka ,0758229 ,0787077 

95 % interval zaupanja  
Spodnja -,1144807 -,1207830 

Zgornja ,1843912 ,1906936 

 

 Kakšen je vaš zaposlitveni 

status v vrtcu/šoli? N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Zavzetost pri delu 1 149 3,9932 ,5089 ,0416 

2 72 3,9583 ,5664 ,0667 
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Povprečna ocena zavzetosti pri delu (Tabela 13) na lestvici od 1 do 5 pri prvi skupini 

anketirancev (zaposleni za nedoločen čas) znaša 3,99, medtem ko pri drugi skupini 

anketirancev (zaposleni za določen čas) znaša 3,96. Med obema skupinama ni statistično 

pomembnih razlik glede na zavzetost pri delu.  

Negotovost na delovnem mestu se izraža kot stopnja prepričanosti, ki jo ima zaposleni 

glede varnosti zaposlitve v prihodnosti. Dandanes zaposleni zaradi hitrih organizacijskih 

sprememb, kot so zunanje izvajanje in nadzor, združitve, zmanjševanje števila zaposlenih 

in prestrukturiranje, pogosto občutijo negotovost na delovnem mestu. Negotovost 

zaposlenih zaradi zaposlitve za določen čas lahko močno vpliva na stališča in vedenje 

zaposlenih. Zavzetost pri delu je najbolj izrazita v razmerah negotovosti (Macey & 

Schneider, 2008 v Lu, Wang, Lu, Du, & Bakker, 2014). Posamezniki bolj krepijo delovne 

vire in pozitivna čustva v neugodnih okoljih (Fredrickson, 2001 v Lu, Wang, Lu, Du, & 

Bakker, 2014). Lu, Wang, Lu, Du, & Bakker (2014) ugotavljajo pozitiven odnos med 

zavzetostjo pri delu in zaposlitvijo za določen čas, saj negotov položaj na delovnem mestu 

zaposlene motivira k uvajanju sprememb na svojem delovnem mestu. Izkušnje negotovosti 

ali stresa lahko povečajo proaktivno vedenje zaposlenih na način, da jih motivira, da svoje 

delovno mesto prilagodijo svojim potrebam in spretnostim. Zavzeti zaposleni v večji meri 

preoblikujejo predvsem dimenzijo samoiniciativnega preoblikovanja odnosov v primeru, 

ko je varnost zaposlitve nizka, saj si zaposleni prizadevajo za izgradnjo in krepitev 

pozitivnih odnosov na delovnem mestu kot pomemben del svojih poklicnih dejavnosti v 

negotovih situacijah. Negotovo zaposlitveno okolje spodbuja zaposlene, da se mu 

prilagodijo.  

Tretjina vprašanih ima status pogodbe za določen čas. Visok odstotek pogodb za določen 

čas je verjetno posledica feminizacije vzgojiteljskega poklica (nadomeščanje bolniških in 

porodniških dopustov) ter dejstva, da lahko vodstva vrtcev potrebe po pedagoških kadrih 

vnaprej načrtujejo le okvirno (npr. številčnejša generacija otrok vodi v povečan obseg dela 

in posledično naknadno odpiranje oddelkov tekom šolskega leta).  

Iz analize rezultatov ugotavljam, da med zavzetostjo pri delu in vrsto zaposlitve 

anketirancev ne morem potrditi povezave. Tako med anketiranci, ki so zaposleni za 

določen čas, kot med anketiranci z zaposlitvijo za nedoločen čas se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike med zavzetostjo pri delu in vrsto pogodbe.  

8 DISKUSIJA 

V teoretičnem delu sem opredelila kakovost v vzgoji in izobraževanju, kompetence in 

profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok, samoiniciativno preoblikovanje dela ter 

zavzetost pri delu. Kompetence vzgojiteljev, profesionalni razvoj, samoiniciativno 

preoblikovanje dela in zavzetost pri delu so pojmi, med katerimi lahko opazimo povezave. 

Ključna nit med njimi je želja po višanju kakovosti v vzgoji in izobraževanju.  

Zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja ima številne pozitivne učinke tako na 

širšo družbo (višje splošno blagostanje, višja ekonomska, socialna in družbena raven 
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življenja) kot na posameznika (vpliv na otrokov sedanji in prihodnji razvoj). Kakovost v 

vzgoji in izobraževanju je zasnovana na sistemski ravni z zakoni in pravilniki, od 

posameznih pedagoških delavcev pa je odvisno, v kolikšni meri stremijo k temu tudi v 

praksi. Bistvo kakovosti je zagotavljanje, kaj pedagoški delavci potrebujejo, da bodo 

izboljšali svoje pedagoško delo. Posredna raven kakovosti se med drugim nanaša na 

odnose, ki pomembno vplivajo na delo v vrtcu, in na otrokovo počutje, poklicni razvoj, 

zadovoljstvo zaposlenih, sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje med vrtcem in družino 

ter  z drugimi vrtci in institucijami. Kakovost v vzgoji in izobraževanju se še vedno dojema 

različno v različnih družbenih kontekstih, zato se kaže potreba po enotnih usmeritvah.  

Vzgojitelja predšolskih otrok odlikujejo strokovna izobrazba, visoka motiviranost za delo, 

ki temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki, profesionalnost, razmišljujoče učenje iz 

prakse, raziskovanje, sposobnost samoevalvacije in reflektiranja, neprestan profesionalni 

razvoj, kompetentnost v sodelovanju s kolegi ... V Evropi še ni doseženega enotnega 

soglasja o zahtevanih kompetencah, ki naj bi jih imel vzgojitelj predšolskih otrok, prav 

tako še ni soglasja o tem, kako najbolje usposobiti pedagoške delavce. Kakovost v vzgoji 

in izobraževanju je boljša, v kolikor imajo zaposleni višjo stopnjo formalne izobrazbe. 

Kompetence vzgojitelja so fluidne, vzgojitelj jih mora stalno nadgrajevati, kar vodi do 

profesionalnega razvoja, ki naj bi potekal od začetka izobraževanja in trajal vse do 

upokojitve in čez. Profesionalni razvoj je vzgojiteljeva kompetenca, ki pomeni, da ima le-

ta sposobnost analiziranja svojega pedagoškega dela in sposobnost načrtovati lasten 

profesionalen razvoj. Vloga stalnega izobraževanja je vse pomembnejša, saj učinkovito 

izobraževanje zaposlenih omogoča lažje doseganje organizacijskih ciljev, večje 

zadovoljstvo pri delu, boljši odnos do otrok, staršev in širše družbe, nižjo stopnjo 

prehajanja med zaposlitvami. Vloga zaposlenih v organizacijah v primerjavi s preteklostjo 

ni več pasivna, čedalje bolj se poudarja vloga stalnega izobraževanja zaposlenih, kar vpliva 

tako na doseganje organizacijskih ciljev kot na počutje in zadovoljstvo pri delu zaposlenih.  

Cilj samoiniciativnega preoblikovanja dela, evalvacije in vpeljevanja sprememb v delo je 

višanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema. Največja in poglavitna razlika med 

pojmi je pobuda posameznika, ki je bistvo samoiniciativnega preoblikovanja dela, medtem 

ko zaradi strukturiranega in obveznega postopka evalvacije obstaja bojazen, da pobuda 

zanjo prihaja od zunaj, prav tako jo lahko posamezniki izvajajo (prav tako proces 

vpeljevanja sprememb v delo) zaradi vidnih sprememb, ki vodijo do različnih oblik 

nagrajevanj. S poznavanjem in udejstvovanjem koncepta samoiniciativnega preoblikovanja 

dela, kamor štejemo naloge, odnose in miselno zaznavanje, lahko pedagoški delavec 

nadgrajuje svoje sposobnosti in kompetence ter se hkrati zaveda, da je za kakovostno delo, 

v katerem ni prostora za monotonost, naveličanost in dolgčas, v največjem deležu 

odgovoren sam. Wrzesniewski & Dutton (2001) opredeljujeta samoiniciativno 

preoblikovanje dela kot proaktivno vedenje delavca, ki izboljšuje svoje delovne pogoje, da 

bi dosegel bolj smiselno in zadovoljivo delo z namenom, da izboljša delo zase ter 

omogoča, da ljudje aktivno, kognitivno in fizično prilagodijo svoje kompetence, potrebe, 

pričakovanja in zaposlitvene težnje. Pozitivni učinki samoiniciativnega preoblikovanja 

dela se kažejo v boljšem počutju zaposlenih, večji motiviranosti, zadovoljstvu in 
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posledično večji delovni uspešnosti. Negativni vplivi pa se lahko pojavijo pri zmanjševanju 

delovnih nalog in umiku, kar prepoznamo kot povečevanje neizvajanja oziroma 

zanemarjanje delovnih nalog, zmanjševanje socialnih stikov ali delovnih izkušenj, dolgčas 

pri delu … H kakovostnemu delu lahko stremi samo zadovoljen in na svoje delo ponosen 

pedagoški delavec. Pedagoški delavec, ki ne odloča o svojem delu in ne sodeluje pri 

pomembnih odločitvah na delovnem mestu, izgublja samozavest in zavzetost za delo. 

Kompetenten vzgojitelj naj bi bil za pedagoško delo zavzet, kar pomeni, da se delovno 

angažira, si želi zanimivega, smiselnega in pomembnega dela. Za kompetentnega 

vzgojitelja je značilna tudi visoka raven motivacije in delovne zavzetosti.  

V empiričnem delu sem s pomočjo metode anketiranja raziskala, kakšno je mnenje 

anketirancev o kakovosti slovenske vzgoje in izobraževanja, kako ocenjujejo lastno 

kompetentnost za delo v vzgoji in izobraževanju, v kolikšni meri so seznanjeni s 

konceptom samoiniciativnega preoblikovanja dela, ali se pojavljajo razlike pri pogostosti 

vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na stopnjo izobrazbe in glede na 

delovno dobo anketirancev, kakšna je povezava med oceno lastne kompetentnosti 

anketirancev in samoiniciativnim preoblikovanjem dela, kakšno je mnenje anketirancev 

glede zavzetosti pri delu, kakšna je povezava med samoiniciativnim preoblikovanjem dela 

in zavzetostjo pri delu in ali obstaja povezava med zavzetostjo pri delu in vrsto zaposlitve 

anketirancev. Anketni vprašalnik je izpolnilo 221 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 

V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšno je mnenje anketirancev o 

kakovosti slovenske vzgoje in izobraževanja. Iz rezultatov sklepam, da anketiranci menijo, 

da je slovenska vzgoja in izobraževanje kakovostna, saj so se strinjali s trditvami, »da 

kompetenten pedagoški delavec ključno vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju; da 

je sistem slovenske vzgoje in izobraževanja zasnovan tako, da upošteva otroke, starše in 

pedagoške delavce, njihova pričakovanja, želje in individualne potrebe; da je v Sloveniji 

zasnovan kakovosten sistem vzgoje in izobraževanja«. Anketiranci se niso opredelili le do 

trditve, da »vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji spodbuja in nagrajuje 

samoiniciativnost pedagoških delavcev, da oblikujejo svoje delo v skladu z njihovimi 

interesi, vrednotami in sposobnostmi ter tako svojemu delu dajejo večji smisel kot sicer«.  

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo lastno 

kompetentnost za delo v vzgoji in izobraževanju. Anketiranci izražajo visok nivo ocene 

lastne kompetentnosti za delo v vzgoji in izobraževanju, saj ocenjujejo, da imajo v 

povprečju vse navedene kompetence precej razvite. V primerjavi ocene lastne 

kompetentnosti glede na delovno mesto se v povprečju ne pojavljajo bistvene razlike, kar 

se mi zdi pozitivno, še posebej zato, ker je v Sloveniji struktura dela sestavljena 

hierarhično, z vzgojiteljem, ki vodi skupino, in pomočnikom, ki je vzgojitelju v pomoč. 

Videti je, da se v praksi glede ocene lastne kompetentnosti med vzgojiteljem in 

pomočnikom vzgojitelja ne poznata razkoraka v zahtevani stopnji izobrazbe in natančno 

opredeljenih delovnih nalogah, ki delijo njuno delo v skupini. Največji razkorak med 

anketiranci se pojavi pri oceni kompetence avtonomnost pri pedagoškemu delu, kjer so 

vzgojitelji lastno kompetentnost ocenili s povprečno oceno 3,18, pomočniki vzgojiteljev pa 

z 0,25 odstotne točke nižje, s povprečno oceno 2,93. Sklepam, da se vzgojitelji počutijo 
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bolj avtonomne pri pedagoškem delu zaradi narave dela, saj vodijo skupino predšolskih 

otrok. Presenetljivo je, da so višjo stopnjo kompetentnosti glede kompetence spremljanje 

novosti na pedagoškem področju ter poznavanja in razumevanja zakonov in zakonskih 

aktov s področja vzgoje in izobraževanja izrazili pomočniki vzgojiteljev. Ugotavljam, da 

se med odgovori pojavljajo nasprotja. Vprašani lastno samoiniciativnost/sposobnost v 

povprečju ocenjujejo kot precej razvito, a hkrati menijo, da je za pedagoškega delavca 

najbolj koristno, da dobi čim bolj konkretna navodila za delo ter so neopredeljeni do 

trditve, da je pedagoško delo tako zahtevno, da je spreminjanje nalog vzgojitelju v dodatno 

breme. Anketiranci prav tako niso potrdili trditve, da vzgojno-izobraževalni sistem v 

Sloveniji spodbuja in nagrajuje samoiniciativnost pedagoških delavcev, da oblikujejo svoje 

delo v skladu z njihovimi interesi, vrednotami in sposobnostmi ter tako svojemu delu 

dajejo večji smisel kot sicer. Anketiranci torej ocenjujejo, da so precej samoiniciativni, a 

tega hkrati po njihovem mnenju ne morejo udejanjiti znotraj sistema vzgoje in 

izobraževanja. Vprašani se s trditvijo, da delo v vzgoji in izobraževanju lahko postane  

monotono, rutinirano in dolgočasno, niti ne strinjajo niti strinjajo. Anketiranci menijo, da 

mora biti pedagoški delavec pripravljen, da se nenehno izobražuje in izboljšuje, hkrati pa 

so neopredeljeni do trditve, da je dodatno izobraževanje za pedagoške delavce nujno zlo. 

Od kompetentnih pedagoških delavcev bi bilo pričakovati, da bodo trditev ovrgli.  

V tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo poznavanje anketirancev koncepta 

samoiniciativnega preoblikovanja dela.  Le-tega v veliki večini ne poznajo, kar ni 

presenetljivo, saj ga v slovenski literaturi na področju vzgoje in izobraževanja še ni moč 

zaslediti.   

V četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo mnenje anketirancev o 

samoiniciativnem preoblikovanju dela. Na področju samoiniciativnega preoblikovanja dela 

je razvidno, da so anketiranci najmanj naklonjeni dimenziji samoiniciativnega 

preoblikovanja nalog. Sklepam, da se zaposleni na delovnem mestu počutijo 

preobremenjene, saj jim samoiniciativno preoblikovanje nalog predstavlja dodaten napor, 

četudi je cilj le-tega preoblikovanje delovnih nalog na način, ki bi bolj ustrezal 

posameznikovim kompetencam in sposobnostim. Anketiranci so v povprečju najbolj 

ocenili dimenzijo samoiniciativnega preoblikovanja miselnega zaznavanja, iz česar 

sklepam, da vprašani dajejo velik poudarek na razmišljanju o svojem poslanstvu in vplivu, 

ki ga imajo na otroke, starše in širšo družbo. Na področju samoiniciativnega 

preoblikovanja odnosov je razviden razkorak med najbolj ocenjeno trditvijo, da vprašani 

vzpostavljajo prijateljstva s sodelavci, ki imajo podobne spretnosti ali interese, in trditvijo, 

da radi mentorirajo oz. svetujejo novo zaposlenim, iz česar sklepam, da anketirancem 

uradno mentoriranje predstavlja dodatno obremenitev v primerjavi z neobveznim 

vzpostavljanjem prijateljstva s sodelavci. Sklepam, da zaposleni veliko razmišljajo o 

pomenu svojega dela in  sodelovanju s sodelavci. Predvsem področje timskega dela je v 

pedagoškem poklicu zelo pomembno in tako tudi pogosto izpostavljeno.  

V petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se med anketiranci pojavljajo razlike 

pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na stopnjo 

izobrazbe.  
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Slika 17: Vpliv stopnje izobrazbe in delovne dobe na dimenzije samoiniciativnega 

preoblikovanja dela. 

 

Ugotavljam, da bolj izobraženi zaposleni bolj samoiniciativno preoblikujejo naloge, 

odnose in miselno zaznavanje od manj izobraženih zaposlenih (Slika 17). Anketiranci v 

večji meri samoiniciativno preoblikujejo miselno zaznavanje in odnose kot pa naloge, iz 

česar sklepam, da razmišljajo o pomenu svojega dela in se zavedajo, kako pomembno je 

sodelovanje v timu in s sodelavci za pedagoško delo, hkrati pa so nefleksibilni pri 

vpeljevanju dimenzije preoblikovanja nalog. 

V šestem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se med anketiranci pojavljajo 

razlike pri pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na delovno 

dobo (Slika 17). Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem potrditi, da obstajajo razlike pri 

pogostosti vpeljevanja samoiniciativnega preoblikovanja dela glede na delovno dobo 

anketirancev, iz česar sklepam, da starejši anketiranci prav tako samoiniciativno 

preoblikujejo delo kot mlajši.  

V sedmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali obstaja povezava med oceno 

lastne kompetentnosti anketirancev in samoiniciativnim preoblikovanjem dela. 
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Slika 18: Povezanost konstrukta samoiniciativnega preoblikovanja dela z oceno lastne 

kompetentnosti ter zavzetostjo pri delu. 

 

Dimenziji samoiniciativnega preoblikovanja nalog in odnosov imata pozitiven vpliv na 

oceno lastne kompetentnosti (Slika 18). Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem trditi, da 

samoiniciativno preoblikovanje miselnega zaznavanja pozitivno vpliva na oceno lastne 

kompetentnosti. Pedagoški delavec, ki se ocenjuje za bolj kompetentnega, v večji meri 

samoiniciativno preoblikuje naloge in odnose, ne pa tudi miselnega zaznavanja.  

V osmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo mnenje anketirancev o zavzetosti pri 

delu. Na podlagi rezultatov ugotavljam, da se anketiranci pri svojem delu pogosto počutijo 

zavzeti.  

V devetem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali obstaja povezava med 

samoiniciativnim preoblikovanjem dela in zavzetostjo pri delu med anketiranci (Slika 18). 

Ugotavljam, da samoiniciativno preoblikovanje nalog ne vpliva na večjo zavzetost pri 

delu, pri dimenzijah samoiniciativnega preoblikovanja odnosov in miselnega zaznavanja 

pa se kaže nizka, a še vedno pozitivna povezanost med spremenljivko zavzetost pri delu in 

neodvisnimi spremenljivkami samoiniciativnega preoblikovanja dela.  

V desetem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali obstaja povezava med zavzetostjo 

pri delu in vrsto zaposlitve anketirancev. Med anketiranci, ki so zaposleni za določen čas in 

anketiranci z zaposlitvijo za nedoločen čas, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede na zavzetost pri delu.  
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Iz rezultatov, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ugotavljam, da 

vprašani ocenjujejo vzgojno-izobraževalni sistem kot kakovosten, prav tako se zavedajo 

pomena profesionalnega razvoja in ocenjujejo lastne kompetence kot precej razvite. 

Vprašani kljub nepoznavanju koncepta samoiniciativnega preoblikovanja dela v svoje 

pedagoško delo vpeljujejo vse tri dimenzije, pri čemer prednjači dimenzija 

samoiniciativnega preoblikovanja miselnega zaznavanja, iz česar sklepam, da zaposleni 

razmišljajo o svojem poslanstvu in vplivu, ki ga imajo na otroke, starše in širšo družbo. 

Samoiniciativno preoblikovanje dela v večji meri vpeljujejo bolj izobraženi anketiranci, 

kar lahko povežem s trditvami različnih avtorjev, da so bolj izobraženi zaposleni tudi bolj 

kompetentni (Batistič Zorec, 2003, Leana, Appelbaum & Schevchuk, 2009, Čelebič, 

2012). Dimenzija samoiniciativnega preoblikovanja odnosov vpliva tako na oceno lastne 

kompetentnosti anketirancev kot na zavzetost pri delu. Kecojević Kos & Gaber (2011) 

pravita, da se posredna raven kakovosti nanaša na odnose, ki pomembno vplivajo na delo v 

vrtcu in na otrokovo počutje. Sem med drugim prištevata poklicni razvoj, zadovoljstvo 

zaposlenih in sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu. Anketiranci, ki izražajo višjo stopnjo 

kompetentnosti in zavzetosti pri delu, bolj samoiniciativno preoblikujejo odnose s 

sodelavci in posledično zagotavljajo višjo raven (vsaj posredne) kakovosti. 

Menim, da bi vpeljava koncepta samoiniciativnega preoblikovanja dela v slovenske vrtce 

pomembno vplivala na motiviranost, zavzetost in kompetentnost pedagoških delavcev, saj 

je njegovo bistvo v aktivni vlogi posameznika, ki samoiniciativno preoblikuje delo in 

delovno obveznost sebi na kožo. V zdravem organizacijskem okolju motivirani zaposleni 

bolje delujejo na delovnem mestu in dosledno prispevajo k doseganju organizacijskih 

ciljev. Lastna motivacija zaposlenih je pozitivno povezana z delovno uspešnostjo 

(Shahnawaz Adil, 2018). Prvi korak pri odzivanju na posameznikovo oziroma sodelavčevo 

samoiniciativno preoblikovanje dela je zavedanje, kdaj sploh pride do njega, zato je 

pomembno poznavanje tega koncepta, da ga bodo zaposleni znali prepoznavati na dnevni 

ravni. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani, 

sem Jana Pintar, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

magistrskem delu preučujem vpliv kompetenc na samoiniciativno preoblikovanje dela 

vzgojiteljic predšolskih otrok. Anketni vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izključno 

za potrebe magistrskega dela.  

Hvala za sodelovanje. 

1. V spodnji tabeli označite stopnjo strinjanja z zapisanimi trditvami. 

 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti se 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam 

V Sloveniji je zasnovan 

kakovosten sistem vzgoje in 

izobraževanja. 

     

Sistem slovenske vzgoje in 

izobraževanja je zasnovan tako, da 

upošteva otroke, starše in 

pedagoške delavce, njihova 

pričakovanja, želje in individualne 

potrebe. 

     

Kompetenten pedagoški delavec 

ključno vpliva na kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. 

     

Vzgojno-izobraževalni sistem v 

Sloveniji spodbuja in nagrajuje 

samoiniciativnost pedagoških 

delavcev, da oblikujejo svoje delo 

v skladu z njihovimi interesi, 

vrednotami in sposobnostmi ter 

tako svojemu delu dajejo večji 

smisel kot sicer. 

     

 

2. Ali ste se v pedagoški sferi že srečali s konceptom samoiniciativnega 

preoblikovanja dela (angl. Job crafting)? 

a. Da. 

b. Ne.  

c. Ne vem. 
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3. Samoiniciativno preoblikovanje dela je (obkrožite en odgovor): 

a. Proaktivno vedenje delavca, ki izboljšuje svoje delovne pogoje, da bi dosegel bolj 

smiselno in zadovoljivo delo. 

b. Sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu z namenom dati o njem sodbo 

in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšati. 

c. Spremljanje in ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev v letnem delovnem 

načrtu vrtca ali šole. 

d. Ne poznam pomena pojma. 

 

4. V tabeli označite, koliko so pri vas razvite naslednje kompetence. 

 Ni 

razvita 

Delno 

razvita 

Precej 

razvita 

Zelo 

razvita 

Sposobnost komunikacije in sodelovanja v strokovnem 

timu. 

    

Avtonomnost pri pedagoškem delu.     

Samozavestno opravljanje pedagoškega dela.     

Sposobnost načrtovanja evalvacije, interpretacija in 

prenos ugotovitev v pedagoško delo. 

    

Organizacijske in vodstvene sposobnosti.      

Skrb za lasten profesionalni razvoj.     

Spremljanje novosti na pedagoškem področju.     

Samoiniciativnost/ambicioznost.     

Poznavanje in razumevanje zakonov in zakonskih 

aktov s področja vzgoje in izobraževanja. 

    

Visoka motiviranost za delo.     

Ustvarjalnost pri delu.     

Sposobnost za uvajanje sprememb in novosti v 

pedagoško delo. 

    

 

5. Preberite vsako trditev in označite, kako pogosto navedene trditve držijo pri 

vašem delu. 

1 = nikoli;  2 = redko; 3 = včasih; 4 = pogosto; 5 = vedno. 

 1 2 3 4 5 

Uvajam nove načine za izboljšanje svojega dela.      

Spreminjam obseg ali vrste nalog, ki jih opravljam.      

Uvajam nove naloge, ki po mojem mnenju bolj ustrezajo 

mojim spretnostim ali interesom. 

     

Odločim se, da pri delu vzamem dodatne naloge.      

Trudim se, da bi bolje spoznal/-a ljudi pri delu.      

Rad/-a mentoriram oziroma svetujem novo zaposlenim      
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(uradno ali neuradno) 

Vzpostavljam prijateljstva s sodelavci, ki imajo podobne 

spretnosti ali interese.  

     

Razmišljam o tem, kako služba vpliva na moj življenjski 

pomen. 

     

Zavedam se pomena, ki ga ima moje delo na uspeh 

organizacije. 

     

Zavedam se pomena, ki ga ima moje delo na širšo 

skupnost. 

     

Razmišljam o načinih, s katerimi moje delo pozitivno 

vpliva na moje življenje. 

     

Razmišljam o vlogi, ki ga ima moje delo na moje splošno 

dobro počutje. 

     

 

6. V tabeli označite, kako pomembna se vam zdi posamezna trditev za delo v vrtcu. 

1 = sploh ni pomembno; 2 = manj pomembno; 3 = niti je niti ni pomembno; 4 = 

pomembno; 5 = zelo pomembno.  

 1 2 3 4 5 

Za pedagoškega delavca je najbolj koristno, da dobi čim 

bolj konkretna navodila za delo. 

     

Pedagoško delo je tako zahtevno, da je spreminjanje 

nalog vzgojitelju v dodatno breme. 

     

Pedagoški delavec naj se drži preizkušenih načinov dela.      

Delo v vzgoji in izobraževanju lahko postane monotono, 

rutinirano in dolgočasno. 

     

Pedagoški delavec mora biti pripravljen, da se nenehno 

izobražuje in izboljšuje. 

     

Dodatno izobraževanje je za pedagoške delavce nujno 

zlo. 

     

 

7. Preberite vsako trditev in označite, kako pogosto se na tak način počutite pri delu. 

1 = nikoli;  2 = redko; 3 = včasih; 4 = pogosto; 5 = vedno. 

 1 2 3 4 5 

Pri svojem delu prekipevam od energije.      

Pri delu se počutim svežega /-o in dejavnega/-no.      

Nad svojim delom sem navdušen/-a.      

Moje delo je zame vir navdiha.      

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela.      

Ponosen/-na sem na delo, ki ga opravljam.      

Moje delo me kar potegne vase.      

Motiviran/-a sem za opravljanje delovnih nalog.      
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8. Kakšno delovno mesto trenutno opravljate? 

a. Pomočnik vzgojitelja. 

b. Vzgojitelj. 

c. Učitelj v 1. razredu. 

 

 

9. Kakšna je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? 

a. Srednja šola. 

b. Višja/visoka šola. 

c. Univerzitetna izobrazba (dodiplomski študij). 

d. Magisterij (podiplomski študij). 

e. Doktorat. 

 

 

10. Kolikšna je vaša delovna doba v pedagoškem poklicu? 

a. Do 9 let. 

b. Od 10 do 19 let. 

c. Od 20 do 29 let. 

d. Od 30 do 39 let. 

e. 40 let.  

 

11. Kakšen je vaš zaposlitveni status v vrtcu/šoli? 

a. Pogodba za nedoločen čas. 

b. Pogodba za določen čas. 
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PRILOGA 2: Mnenje anketirancev o profesionalnem razvoju 

 

  

Q6

Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa

Q6a

Za pedagoškega delavca je 

najbolj koristno, da dobi čim bolj 

konkretna navodila za delo.

1 (Sploh se ne strinjam) 4 2% 2%

2 (Ne strinjam se) 31 14% 16%

3 (Niti se strinjam niti se ne 

strinjam) 57 26% 42%

4 (Strinjam se) 66 30% 71%

5 (Popolnoma se strinjam) 63 29% 100%

Veljavni Skupaj 221 100%

Q6b

Pedagoško delo je tako 

zahtevno, da je spreminjanje 

nalog vzgojitelju v dodatno 

breme.

1 (Sploh se ne strinjam) 17 8% 8%

2 (Ne strinjam se) 55 25% 33%

3 (Niti se strinjam niti se ne 

strinjam) 73 33% 66%

4 (Strinjam se) 57 26% 91%

5 (Popolnoma se strinjam) 19 9% 100%

Veljavni Skupaj 221 100%

Q6c

Pedagoški delavec naj se drži 

preizkušenih načinov dela.

1 (Sploh se ne strinjam) 28 13% 13%

2 (Ne strinjam se) 94 43% 55%

3 (Niti se strinjam niti se ne 

strinjam) 58 26% 81%

4 (Strinjam se) 26 12% 93%

5 (Popolnoma se strinjam) 15 7% 100%

Veljavni Skupaj 221 100%

Q6d

Delo v vzgoji in izobraževanju 

lahko postane monotono, 

rutinirano in dolgočasno.

1 (Sploh se ne strinjam) 25 11% 11%

2 (Ne strinjam se) 44 20% 31%

3 (Niti se strinjam niti se ne 

strinjam) 45 20% 52%

4 (Strinjam se) 63 29% 80%

5 (Popolnoma se strinjam) 44 20% 100%

Veljavni Skupaj 221 100%

Q6e

Pedagoški delavec mora biti 

pripravljen, da se nenehno 

izobražuje in izboljšuje.

1 (Sploh se ne strinjam) 0 0% 0%

2 (Ne strinjam se) 1 0% 0%

3 (Niti se strinjam niti se ne 

strinjam) 8 4% 4%

4 (Strinjam se) 67 30% 34%

5 (Popolnoma se strinjam) 145 66% 100%

Veljavni Skupaj 221 100%

Q6f

Dodatno izobraževanje je za 

pedagoške delavce nujno zlo.

1 (Sploh se ne strinjam) 35 16% 16%

2 (Ne strinjam se) 32 14% 30%

3 (Niti se strinjam niti se ne 

strinjam) 36 16% 47%

4 (Strinjam se) 62 28% 75%

5 (Popolnoma se strinjam) 56 25% 100%

Veljavni Skupaj 221 100%

V tabeli označite, kako pomembna se vam zdi posamezna trditev za delo v vrtcu/šoli.
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PRILOGA 3: Mnenje anketirancev o samoiniciativnem preoblikovanju dela 

 

Q5

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni

Kumulativ

a

Q5a

Uvajam nove načine za 

izboljšanje svojega dela.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 7 3% 3% 3%

3 (Včasih) 64 29% 29% 32%

4 (Pogosto) 115 52% 52% 84%

5 (Vedno) 35 16% 16% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5b

Spreminjam obseg ali vrste 

nalog, ki jih opravljam.

1 (Nikoli) 2 1% 1% 1%

2 (Redko) 8 4% 4% 5%

3 (Včasih) 78 35% 35% 40%

4 (Pogosto) 100 45% 45% 85%

5 (Vedno) 33 15% 15% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5c

Uvajam nove naloge, ki po 

mojem mnenju bolj ustrezajo 

mojim spretnostim ali 

interesom.

1 (Nikoli) 2 1% 1% 1%

2 (Redko) 8 4% 4% 5%

3 (Včasih) 67 30% 30% 35%

4 (Pogosto) 111 50% 50% 85%

5 (Vedno) 33 15% 15% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5d

Odločim se, da pri delu vzamem 

dodatne naloge.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 9 4% 4% 4%

3 (Včasih) 81 37% 37% 41%

4 (Pogosto) 108 49% 49% 90%

5 (Vedno) 23 10% 10% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5e

Trudim se, da bi bolje spoznal/a 

ljudi pri delu.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 6 3% 3% 3%

3 (Včasih) 48 22% 22% 24%

4 (Pogosto) 109 49% 49% 74%

5 (Vedno) 58 26% 26% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5f

Rad/-a mentoriram oziroma 

svetujem novo zaposlenim 

(uradno ali neuradno).

1 (Nikoli) 3 1% 1% 1%

2 (Redko) 23 10% 10% 12%

3 (Včasih) 59 27% 27% 38%

4 (Pogosto) 74 33% 33% 72%

5 (Vedno) 62 28% 28% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Preberite vsako trditev in označite, kako pogosto navedene trditve držijo pri vašem delu.
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Q5

Q5g

Vzpostavljam prijateljstva s 

sodelavci, ki imajo podobne 

spretnosti ali interese. 

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 7 3% 3% 3%

3 (Včasih) 29 13% 13% 16%

4 (Pogosto) 107 48% 48% 65%

5 (Vedno) 78 35% 35% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5h

Razmišljam o tem, kako služba 

vpliva na moj življenjski pomen.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 7 3% 3% 3%

3 (Včasih) 42 19% 19% 22%

4 (Pogosto) 119 54% 54% 76%

5 (Vedno) 53 24% 24% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5i

Zavedam se pomena, ki ga ima 

moje delo na uspeh organizacije.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 10 5% 5% 5%

3 (Včasih) 40 18% 18% 23%

4 (Pogosto) 106 48% 48% 71%

5 (Vedno) 65 29% 29% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5j

Zavedam se pomena, ki ga ima 

moje delo na širšo skupnost.

1 (Nikoli) 1 0% 0% 0%

2 (Redko) 11 5% 5% 5%

3 (Včasih) 53 24% 24% 29%

4 (Pogosto) 92 42% 42% 71%

5 (Vedno) 64 29% 29% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5k

Razmišljam o načinih, s katerimi 

moje delo pozitivno vpliva na 

moje življenje.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 5 2% 2% 2%

3 (Včasih) 48 22% 22% 24%

4 (Pogosto) 103 47% 47% 71%

5 (Vedno) 65 29% 29% 100%

Veljavni Skupaj 221 100% 100%

Q5l

Razmišljam o vlogi, ki ga ima 

moje delo na moje splošno 

dobro počutje.

1 (Nikoli) 0 0% 0% 0%

2 (Redko) 2 1% 1% 1%

3 (Včasih) 31 14% 14% 15%

4 (Pogosto) 117 53% 53% 68%

5 (Vedno) 70 32% 32% 100%

Veljavni Skupaj 220 100% 100%

Preberite vsako trditev in označite, kako pogosto navedene trditve držijo pri vašem delu.


