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IZVLEČEK 

V današnji, hitro spreminjajoči se družbi, potekajo spremembe na kulturnem, gospodarskem 

in tehnološkem področju, kar vpliva tudi na spremenjeno poklicno vlogo vzgojiteljev. Slednja 

postaja kompleksnejša in poleg vzgoje otrok zahteva tudi kakovostno sodelovanje s starši in  

širšim okoljem. Vzgojitelji so postavljeni pred različne interese, zahteve in pričakovanja, ki so 

si lahko celo v nasprotju, učitelji se soočajo z visokimi zahtevami in pričakovanji, kar seveda 

velja tudi za vzgojitelje. Svoje delo naj bi opravljali učinkovito in ekonomično, s čim manj 

sredstvi. Visoka pričakovanja, da bodo učitelji nosilci vzgoje in blažilci socialne neenakosti, 

ne morejo biti izpolnjena brez stalnega profesionalnega razvoja pedagoških delavcev 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). Enako velja tudi za vzgojitelje. 

Vzgojiteljev profesionalni razvoj je pomemben zaradi njega samega, da vsak posameznik 

razvije svoje sposobnosti, svoja šibka in močna področja ter se nauči spretno komunicirati in 

se ustrezno odzivati na različne konfliktne situacije v poklicu. Profesionalni razvoj 

posameznikov v vzgojno-varstveni instituciji prispeva h gradnji učeče se skupnosti, v kateri 

vlada sodelovalna kultura in pozitivna klima ter obratno, oblikovanje učeče se skupnosti 

predstavlja pomembno podlago za profesionalni razvoj zaposlenih. Pomembno vlogo pri tem 

ima vodstvo. Opravljanje pedagoškega poklica je lahko v današnji družbi zelo stresno, vodi 

lahko v popuščanje, stres in izgorelost, zato je pomembno načrtno razvijanje rezilientnosti – 

odpornosti na stres in vseživljenjsko prožnost.  

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo opredelili profesionalni razvoj vzgojitelja, 

predstavili nekatere modele profesionalnega razvoja in projekt VITAE, ki je longitudinalna 

študija o dejavnikih uspešnosti učiteljev v svojem poklicu. Opredelili bomo stres, opisali 

njegove učinke na ljudi in se osredotočili na rezilientnost. Pojem bomo opredelili, opisali 

razvoj raziskav o rezilientnosti in njen pomen za profesionalni razvoj vzgojitelja. V empirični 

raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja, kaj jim 

povzroča stres in kateri dejavniki vplivajo na njegovo rezilientno odzivanje. Uporabili smo 

kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. V 

raziskavo je bilo vključenih 13 vzgojiteljic predšolskih otrok z različnim številom let delovne 

dobe. Raziskava je med drugim pokazala vzgojiteljeve ocene vpliva posameznih dejavnikov 

profesionalnega razvoja. Vzgojiteljice so med dejavniki profesionalnega razvoja izpostavile 

pomen refleksije. Izvedeli smo, da so vzgojiteljice v večini zadovoljne s svojim poklicem, ki 

je po njihovi presoji dokaj stresen. Nekatere od njih so izrazile namero za opustitev poklica. 

Velik pomen pri profesionalnem razvoju vzgojitelja imajo, po mnenju v raziskavo vključenih 



 
 

vzgojiteljic, posameznikove osebnostne lastnosti: samoiniciativnost, odzivanje, aktivna učna 

drža, odprtost za spremembe in novosti ter karakter. Z raziskavo smo ugotovili, da na 

rezilientno odzivanje vpliva posameznikovo doživljanje in premagovanje stresa v poklicu. 

Ključne besede: profesionalni razvoj, modeli profesionalnega razvoja, stres, rezilientnost, 

vzgojitelj predšolskih otrok 

  



 
 

ABSTRACT 

In today’s rapidly changing society, the transformations are taking place in the field of 

culture, economy and technology, which also affects the changed professional role of 

preschool teachers. Their role is becoming more and more complex; in addition to raising 

children, quality cooperation with parents and with the wider environment is also required. 

Preschool teachers are faced with different interests, requirements and expectations that may 

even conflict. Teachers are confronted with high requirements and expectations, which also 

applies to preschool teachers. In general, teachers are expected to work effectively and 

economically, with as little resources as possible. High expectations that teachers should be 

educators and buffers against social inequality, cannot be fulfilled without the constant 

professional development of teaching staff (Valenčič Zuljan et al, 2011). This also applies to 

preschool teachers. 

The preschool teacher’s professional development is important for their own sake, so that 

every individual develops his or her abilities, strong and weak points, learns effective 

communication and reacts appropriately to different conflict situations in the profession. The 

professional development of individuals in the context of educational institution contributes to 

the building of a learning community that includes a collaborative culture and a positive 

climate. The opposite is also true; the creation of a learning community is an important basis 

for the professional development of staff in which its leadership plays a crucial role. In 

today’s society, practicing the teaching profession can be very stressful and can lead to stress, 

burnout and gradual loss of interest for working. Therefore, it is important to deliberately 

develop resilience – that is, resistance to stress and lifelong flexibility. 

The theoretical part of the master’s thesis defines the professional development of a preschool 

teacher, presents some models of professional development and the VITAE project, which is a 

longitudinal study on the factors of teachers’ performance in their profession. We will define 

stress, its impact on people and focus on resilience. We will identify the term and describe the 

development of resilience research and its importance for the professional development of a 

preschool teacher. The empirical part describes the factors that: influence the professional 

development of a preschool teacher, cause them stress and affect their resilient response. The 

empirical part is based on a qualitative research approach and a descriptive pedagogical 

research method. 13 preschool teachers with varying years of service were involved in the 

study which, among other things, showed how the participants assess the impact of single 



 
 

factors of professional development. Female preschool teachers underlined the importance of 

reflection among the factors of professional development. The results of the study also 

showed that the participants are mostly contented with their profession, which is, according to 

their opinion, quite stressful. Some of the participants expressed their intention to leave the 

profession. According to the respondents in the survey, personal qualities are of great 

importance for the professional development of a preschool teacher. Such traits are: a sense of 

iniciative, responsiveness, active learning attitude, openness to change and novelty and the 

character of a preschool teacher. The study found that the resilient response is influenced by 

the individual’s experience and stress management in the profession. 

Key words: professional development, models of professional development, stress, resilience, 

preschool teacher. 
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UVOD 

Vzgojitelj bi moral biti v današnji, hitro spreminjajoči se družbi, človek z visoko čustveno 

inteligenco, moralnim čutom in s psihofizično vzdržljivostjo, da se zmore soočati z 

vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša neposredno delo z otroki.  Zaradi kompleksnosti poklicne 

vloge in visokih pričakovanj se vzgojitelji soočajo z negativnimi učinki stresa in izgorelostjo 

na delovnem mestu.  Nekateri se odločajo celo za opustitev poklica.  

Preventivna skrb za zdravje in predvsem rezilientno odzivanje na situacije pozitivno vpliva na 

posameznikovo doživljanje stresa. V literaturi je namreč zdrav način življenja z veliko gibanja 

in pozitivnim pogledom pogosto omenjen kot dober način spoprijemanja s stresom. 

Rezilientnost se laično prevaja predvsem kot življenjska odpornost in prožnost, da se upremo 

težavam, ki nam jih prinaša življenje. Rezilientnost ali vzdržljivost bi lahko poimenovali tudi 

odpornost na vsakodnevne pritiske. Omenjeno lastnost posameznika so opisovali že v stari 

Grčiji in Svetem pismu, še zlasti pa je poudarjena v sedanjosti. V magistrskem delu jo želimo 

podrobneje osvetliti z vidika vzgojiteljskega poklica in poiskati pomen rezilientnosti za 

njegov profesionalni razvoj. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili profesionalni razvoj, navedli dejavnike 

profesionalnega razvoja, opredelili stres in opisali načine spoprijemanja s stresom ter povzeli 

nekaj raziskav s tega področja. Osredotočili smo se tudi na rezilientnost vzgojitelja. V 

empiričnem delu smo s pomočjo kvalitativne raziskave z intervjuji skušali ugotoviti, kako se 

vzgojitelji profesionalno razvijajo in kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev vplivajo na njihov 

profesionalni razvoj, kaj jim povzroča stres in kako se z njim soočajo ter kaj jim pomaga 

graditi rezilientnost. Iskali smo povezanost med profesionalnim razvojem in rezilientnim 

odzivanjem vzgojiteljev. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 PROFESIONALNI RAZVOJ 

Profesionalni razvoj je za vzgojitelja ključnega pomena, saj mora profesionalno delovati v 

dobrobit otroka in hkrati osebnostno rasti. Obstajajo različne opredelitve profesionalnega 

razvoja. Valenčič Zuljan (1999, 2001, 2012, str. 17) ga definira kot »proces signifikantnega in 

vseživljenjskega razvoja, izkustvenega učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo 

(osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki 

vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja«.  

Terhart (1997, v Valenčič Zuljan 2012) poudarja, da je za učiteljevo rast pomemben celoten 

kontekst učiteljevega profesionalnega delovanja, potrebne so kognitivne (znati kaj), moralne 

(znati zakaj) in praktične kompetence (znati kako). Tudi profesionalni razvoj vzgojitelja je 

odvisen od navedenih kompetenc, še zlasti je pomembno zavedanje moralne oziroma etične 

dimenzije vzgojiteljevega poklicnega delovanja.  

Elliot (1991, v Valenčič Zuljan, 2012) izpostavlja vlogo komunikacije in empatije do otrok 

in/ali staršev kot sredstvo za razumevanje njihovega pogleda na situacijo, kar označuje kot 

element novega profesionalizma, kjer je pomembno celostno razumevanje situacij in 

samorefleksija (Valenčič Zuljan, 2012).  

Day (1999, prav tam) tradicionalno učiteljevo avtonomijo preusmerja v nove oblike učenja in 

sodelovanja s kolegi, z otroki in okoljem, izobraževalne potrebe pa uvrsti v vseživljenjsko 

učenje, da šole oziroma vrtci postanejo učeče se skupnosti.  

Različni avtorji (Fullan, 1993; Hargreaves, 2000; Terhart 1997; v Valenčič Zuljan, 2012) 

izpostavljajo skupno učenje zaposlenih, poudarjajo pomen skupnega dela, načrtovanja, 

reševanja problemov, iskanja znanj, veščin, strategij ter uporabo naučenega v praksi. V 

novem, odprtem, razširjenem – sodelovalnem profesionalizmu – je torej ključnega pomena 

uveljavljanje kulture učeče se skupnosti, v kateri se izmenjujejo informacije, zaposleni pa se 

učijo tako, da skupaj razvijajo novo znanje, ki ga nato uporabijo v praksi. 
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1.1 Pomen vzgojiteljevega profesionalnega razvoja 

Profesionalni razvoj vzgojitelja predšolskih otrok je ključnega pomena, da lahko vzgojitelj 

profesionalno deluje v dobrobit otrok ter spodbuja njihov razvoj na motoričnem, moralnem, 

čustvenem in socialnem področju. Obvladanje poklicnih veščin, odnosov, spretnosti in 

vedenja ter osebni razvoj in poklicno napredovanje vzgojitelju omogočajo, da je dober zgled 

otrokom v vrtcu, da jih spodbuja in jim omogoča ustrezne pogoje za njihov napredek. 

Profesionalni razvoj posameznika v neki instituciji je pomembno povezan tudi z razvojem 

institucije. Posamezen vzgojitelj, ki skrbi za lasten profesionalen razvoj, je lahko dober zgled 

in spodbuda za ostale delavce. Njegov razvoj na enem področju lahko opogumi in spodbudi 

druge, da se bodo tudi sami profesionalno razvijali. Dragoceno je oblikovati klimo, v kateri si 

»dovolimo spoznavati sebe: se ozreti vase, se naučiti sprejemati povratne informacije in 

pogumno stopati v nove situacije ter se hkrati zavedati meja poklicnega delovanja« zapiše 

Valenčič Zuljan (2012, str. 4). 

1.2 Temeljni in novejši modeli profesionalnega razvoja 

Fazni modeli profesionalnega razvoja imajo pomembno vlogo pri osvetljevanju 

vzgojiteljevega profesionalnega razvoja zaradi opredelitve elementov, v katerih se strokovni 

delavec razvija (zaznavanje in presojanje situacij, stopnja zavestnosti odločitev ...), in poskusa 

konkretiziranja teh elementov za različne stopnje razvoja (Valenčič Zuljan, 2001). 

Model profesionalnega razvoja po Hubermanu (1992, v Javrh, 2007) je v Sloveniji preizkusila 

P. Javrh, ki je oblikovala S-model in podrobneje opisala faze v povezavi z leti poučevanja. S-

model ločuje zaželeno od nezaželene strani poklicnega razvoja učitelja.  

Za prva tri leta poučevanja je značilna faza preživetja in odkrivanja, naslednja tri leta P. Javrh 

poimenuje faza stabilizacije, za katero je značilna večja gotovost posameznika (učitelja), 

večje samozaupanje in prilagodljivost pri izbiri načinov poučevanja. V tretji fazi, fazi zgodnje 

kariere (7–18 let poučevanja), se faza S-modela deli na poklicno aktivnost/eksperimentiranje 

ali na negotovost/revizijo kot drugo skrajnost v tem obdobju. Četrta faza ali faza zrele kariere 

(19–30 let poučevanja) se deli na kritično odgovornost, sproščenost ali nemoč. Sledi 

izpreganje (31–40 let poučevanja), ki je bodisi sproščeno bodisi zagrenjeno postopno 

poklicno poslavljanje (Javrh, 2007).  

L. G. Katz (1972,  po Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj, 2014) je ena izmed prvih avtoric, ki je 

naredila empirično raziskavo in opredelila fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev. 
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Poklicni razvoj vzgojitelja je razdelila na štiri faze. Prva faza je preživetvena faza, ki traja eno 

leto; v njej se vzgojitelj sprašuje, ali bo preživel dan oziroma teden takšnega dela, ali ga bodo 

kolegi sprejeli ipd. V tej fazi potrebuje podporo, sprejetost in razumevanje. Druga faza je faza 

konsolidacije (utrditve, ojačanja), ki se začne po izteku prvega leta dela. Vzgojitelj je v tej 

fazi samozavestnejši. Sprašuje se, kako naj pomaga posameznim otrokom, zato išče pomoč 

pri kolegih in drugih strokovnjakih vrtca (socialni delavci, psihologi ...). V tretji fazi obnove, 

ki traja nekje od tretjega do četrtega leta dela, si vzgojitelj želi novih idej, materialov in metod 

dela, predvsem z osvežitvijo in obnovo ponavljajočih se vsebin. Lahko se pojavijo 

monotonost, utrujenost in nezadovoljstvo zaradi ponavljajoče se rutine. Piše strokovne članke, 

sodeluje na delavnicah, izmenjuje primere dobre prakse in mnenja ter bere širšo strokovno 

literaturo. Pri delu z otroki skuša najti različne načine dokumentiranja in spremljanja 

otrokovega napredka. V četrti fazi zrelosti, ki nastopi po treh letih dela ali pozneje, se sprašuje 

o svoji poklicanosti za izbor tega poklica, o naravi učenja in rasti, je pa tudi izredno kritičen 

do neizkušenih vzgojiteljev (Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj, 2014). 

1.3 Dejavniki profesionalnega razvoja 

M. Javornik Krečič (2008, v Valenčič Zuljan, 2018) loči med notranjimi dejavniki 

profesionalnega razvoja (prepričanja, subjektivne teorije, pojmovanja) in zunanjimi dejavniki 

(formalna izobraževanja in usposabljanja, klima šole/vrtca, vpliv staršev idr.). Ažman (2012, 

prav tam) prav tako loči med notranjimi dejavniki, ki vključujejo kognitivne, socialne in 

čustveno-motivacijske vidike osebnosti, ter zunanjimi dejavniki, kamor sodijo vplivi okolja. 

Day s sodelavci (2007, prav tam) dejavnike profesionalnega razvoja razdeli na osebne 

dejavnike in dejavnike poklicnega okolja. Osebni dejavniki so: podedovane dispozicije 

posameznika, družina, pozitivne stresne situacije, socialna podporna mreža in hobiji. 

Dejavniki poklicnega okolja so: pričakovanja družbe od pedagoškega poklica, izobraževalna 

politika in sistem, zakonodaja, metode poučevanja učiteljev, podpora vodstva, šola kot 

organizacija, ugled, klima in kultura institucije, delovni pogoji, značilnosti otrok in 

sodelovanje s starši (Valenčič Zuljan, 2018). 

E. Simonič (2018) v svojem magistrskem delu predstavi dejavnike profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. Ti so: izobraževanje za poklic, nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje (vseživljenjsko učenje), napredovanja, osebne značilnosti 

pedagoškega delavca, timsko delo in stres. 
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M. Valenčič Zuljan (2018) je v svoji raziskavi med 133 učitelji v Sloveniji preučevala vpliv 

enajstih dejavnikov profesionalnega razvoja na učiteljev profesionalni razvoj. Učitelji so 11 

dejavnikov ocenili od ocene ne vpliva (1) do zelo vpliva (5) na njihov profesionalni razvoj. Ti 

dejavniki so: branje strokovne literature, kolegialne hospitacije sodelavcev, hospitacije 

vodstva, usposabljanja izven šole, usposabljanja v okviru šole, timsko delo, refleksija dela, 

sodelovanje v raziskovalnih projektih, mentorstvo, izobraževanja v šoli ter sodelovanje na 

konferencah in simpozijih. Z največ odgovorov 5 (zelo vpliva) sta bila ocenjena dejavnika 

timsko delo in refleksija. Z oceno 4 so bili ocenjeni dejavniki branje strokovne literature, 

kolegialne hospitacije sodelavcev, usposabljanja zunaj šole in mentorstvo. Sledijo dejavniki z 

oceno 3, ki so: sodelovanje v raziskovalnih projektih, sodelovanja na konferencah in 

simpozijih, usposabljanja in izobraževanja v šoli. Z oceno 2 so bili ocenjeni dejavniki 

hospitacije vodstva, raziskovalni projekti in izobraževalne konference (Valenčič Zuljan, 

2018). 

V nadaljevanju bomo opisali dejavnike profesionalnega razvoja, ki smo jih uporabili v 

empiričnem delu magistrskega dela in so jih vzgojitelji ocenili glede na njihov vpliv na 

profesionalni razvoj. 

TIMSKO DELO: v pedagoški psihologiji je definirano kot »oblika aktivnosti, ki jo opravlja 

skupina pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja in 

katere namen je doseči skupne cilje« (Polak, 2012, str. 17). Timsko delo v vrtcu pomeni 

večinoma delo v tandemu (vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja), lahko pa se nanaša tudi na 

splošno delo, npr. timsko delo v aktivu. Kvalitetno sodelovanje tandema ustvari ugodno klimo 

za otroke v oddelku, nasprotno pa nesodelovanje in tekmovalnost negativno vplivata na 

profesionalni razvoj obeh pedagoških delavcev in na otroke, ki to začutijo. 

REFLEKSIJA: Valenčič Zuljan (2012) poudarja pomen refleksije1, da vzgojitelj čim bolj 

spozna samega sebe (način doživljanja, razmišljanja, vrednotenja) in različnost otrok v 

skupini. Razmišljujoča analiza je namenjena izboljšanju prakse oziroma pedagoške akcije. 

Ravno to dosežemo z refleksijo. Obstajajo različne delitve refleksije. Razlikujemo jo glede na 

predmet refleksije, glede na stopnjo ali globino in glede na razmerje med refleksivnim 

razmišljanjem in ravnanjem. Razlikujemo jo lahko tudi glede na časovni (pred, med ali po 

akciji) in socialni vidik (cilj refleksije). Eden izmed dejavnikov spodbujanja profesionalnega 

 
1 Refleksija izvira iz besede refleks, latinsko reflexus, in pomeni odsev, nehoten odziv telesa na dražljaj. 

Refleksijo SSKJ opredeljuje kot premišljanje, razglabljanje.  

Bell (1993, po Valenčič Zuljan, 2012) refleksijo definira kot proces izkustvenega učenja na podlagi poglobljene 

analize lastne prakse in kognicij, ki usmerjajo posameznikovo razmišljanje in delovanje.  
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razvoja je ponotranjenje pojmovanja, da je pravzaprav vseživljenjsko učenje proces, ki 

oblikuje posameznika kot profesionalca. 

BRANJE STROKOVNE LITERATURE: je hitro dostopno in zahteva manj časovnih 

prilagoditev za vzgojitelje kot večdnevna izobraževanja. Vzgojitelj si lahko izbere temo, ki ga 

zanima, in preuči literaturo v obliki strokovnih knjig, priročnikov, strokovnih revij, spletnih 

virov ipd. 

KOLEGIALNE HOSPITACIJE sodelavcev potekajo tako, da vzgojiteljica s sodelavko 

pripravi dejavnost za otroke, ki jo nato opazuje en ali več vzgojiteljev iz drugega oddelka. 

Sledi podrobna analiza oziroma pogovor o opažanjih, vrednotenje in konstruktivna kritika, kaj 

je bilo opazovalcem ustrezno, kaj ne, kaj bi lahko spremenili, zakaj bi spremenili … S 

kolegialnimi hospitacijami se v vrtcu spodbuja izmenjavo mnenj, prepričanj, stališč, pristopov 

in se tako gradi učečo se skupnost. 

IZOBRAŽEVANJE ZA POKLIC poteka na pedagoških fakultetah ali alternativno po drugih 

poteh. Več o tem smo opisali v empiričnem delu naloge. 

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE v okviru institucije ali izven nje: 

sem sodijo izobraževanja, delavnice, tematski vzgojiteljski zbori in izobraževanja za 

vzgojitelje, na katere se prijavi posameznik samoiniciativno in izven vrtca. 

RAZISKOVALNI PROJEKTI IN KONFERENCE lahko pomembno vplivajo na 

profesionalni razvoj pedagoškega delavca, saj mu omogočajo, da širi in poglablja svoje znanje 

ter ga vpeljuje v prakso. Pri tem je pomembno na kakšen način so vzgojitelji vključeni v 

projekt, po kakem modelu poteka ipd. 

NAPREDOVANJA so pri vzgojiteljicah možna v nazive (mentor, svetovalec, svetnik) in v 

plačne razrede (začne v 32. plačnem razredu in lahko napreduje do 37. razreda). Pri obeh 

vrstah napredovanj mora imeti izpolnjene z zakonom predpisane pogoje. 

OSEBNE ZNAČILNOSTI PEDAGOŠKEGA DELAVCA: kakšen »človek« je vzgojitelj, 

njegove osebnostne karakteristike, značaj, karakter, motiviranost za delo, samozaupanje, 

učinkovitost pri delu in drugo. 

STRES in doživljanje stresa v pedagoškem poklicu pogosto pomeni večje nezadovoljstvo s 

poklicem in nižjo stopnjo učinkovitosti pri delu. Stres smo podrobneje opisali v nadaljevanju. 
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M. Valenčič Zuljan (2012) v svojem delu opiše nekaj temeljnih smernic oziroma dejavnike 

spodbujanja profesionalnega razvoja pri učiteljih. Pomembno je, da se zavedamo, da so 

nekateri konflikti neizogibni, celo boleči, vendar nam omogočajo, da se zazremo vase, 

dogodke analiziramo, opazimo medsebojne razlike in osebnostno zorimo, hkrati pa smo 

zmožni sprejeti konstruktivno kritiko in s pogumom stopati novim izzivom naproti. Dejavnike 

spodbujanja profesionalnega razvoja učiteljev lahko posplošimo tudi na vzgojitelje. Za 

uresničevanje strokovne avtonomije vzgojitelja je odgovoren vzgojitelj sam, aktivno naj bo 

graditelj lastnega profesionalnega razvoja. Le-ta povezuje osebno, socialno in ožje poklicno 

raven. To pomeni, da se prepleta profesionalno delovanje na več nivojih, začenši z 

analiziranjem situacije, nato sledi uvajanje spremembe (akcijski nivo) ob sprotni analizi 

dogajanja ter na koncu utrjevanje spremembe. Profesionalni razvoj posameznika je povezan s 

profesionalnim razvojem institucije, v kateri deluje. Clark (1995, v Valenčič Zuljan, 2012) 

postavi temeljna načela razvoja s tem, da vprašamo za pomoč in podporo – s tem želi 

poudariti pomen sodelovanja, preseganje izolacije in strahu o nekompetentnosti ter s 

spoštovanjem svojega dela, da ga znamo pokazati tudi drugim. Poudari, da se je 

samospoštovanja treba naučiti. Pri oblikovanju klime v instituciji (vrtcu) ima pomembno 

vlogo ravnatelj, ki za uspešno delovanje vrtca poudarja in spodbuja sodelovanje med 

zaposlenimi, izbira kvalitetna izobraževanja in predavatelje ter usposabljanja za strokovne 

delavce. 

 

 

  



8 
 

2  STRES 

Zaradi visokih zahtev in pričakovanj do vzgojitelja in njegove poklicne vloge je v zadnjem 

desetletju vse pomembnejša vzgojiteljeva odpornost na stres. Izraz stres izhaja iz angl. stress 

in je bil v rabi že v 17. stoletju v pomenu stiska, muka. Pozneje je stres pomenil stanje 

notranje napetosti, ki so ga izzvale zunanje razmere. Je življenjsko pomembno dogajanje, ki je 

iz pradavnine neločljivo povezano z življenjem posameznika. V nevarnosti se človeku 

sprožijo vse zaloge energije, zato da bi usposobile človeško telo v trenutku spustiti se v beg 

ali boj (Mielke, 1997, po Jerman, 2005). Stres je »telesna reakcija na mobilizacijo obrambnih 

sistemov proti grožnji, ki jo zazna naše telo. Je sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih 

reakcij na okoliščine, ki sprožijo v človeku zmedenost, nejevoljo in vzburjenost« (Youngs, 

2001, str. 13). Elkin (2014, str. 24) stres definira kot »neskladje med dojemanjem zahtev na 

eni strani in dojemanjem sposobnosti za obvladovanje teh zahtev na drugi strani«. 

B. B. Youngs (2001) stres poimenuje kot sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih 

reakcij na okoliščine, ki sprožijo v človeku zmedenost, nejevoljo in vznemirjenost. 

Pomembno je naše zaznavanje dogodka in odziv nanj, zato je le od nas odvisno, kako 

obvladujemo stresne dogodke. Če jih ne obvladujemo, nas stres izčrpa. V nasprotnem 

primeru, če se z njim konstruktivno spopademo, sprožimo signal, ki sporoča možganom, da 

telo dobi več energije. Nekaterih stresnih reakcij se komaj zavemo, druge povzročajo različne 

težave: napetost, pospešen srčni utrip, slabo koncentracijo, nespečnost, glavobole, napete 

mišice, pojavijo se lahko tudi želodčne razjede. Kratkoročni stres lahko povzroči glavobol in 

bolečine v želodcu, dolgotrajni stres pa bolezenska stanja, kot sta visok krvni tlak in artritis.  

Spoprijemanje s stresom je povezano s krepitvijo odpornosti, pozitivno samopodobo, 

nadzorovanjem lastnih čustev, podporo, postavljanjem prioritet idr. Ključnega pomena pri 

odpornosti na stres je rezilientnost. 

Poznamo pozitiven stres (evstres) in negativen stres (distres). Glavna razlika med pozitivnim 

in negativnim stresom je, da se pri zdravem stresu spremembi naglo in zlahka prilagodimo, 

spodbuja večjo učinkovitost in samozavest, pri škodljivem pa se spremembi prilagodimo s 

težavo ali se ji sploh ne (Jerman, 2005). 

Večini ljudi pomeni stres zahteve, ki jim jih vsakodnevno postavlja življenje. Strokovno te 

zahteve imenujemo stresorji, njihov vpliv na telo pa stres. Stresor je lahko biokemični dražljaj 

(npr. alkohol), fizična poškodba ali čustveno vzburjenje (strah, nejevolja). Odgovor telesa in 

razuma na vzrok/pojav stresorja se kaže v treh povezanih fazah: 
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– alarmna reakcija (boj ali beg), 

– odpor/prilagoditev (splošni adaptacijski sindrom) in 

– izčrpanost/izgorevanje. 

 

Simptomi stresa se prepletajo in kažejo v več sklopih: simptomi stresa v mislih (tega ne 

zmorem, težko mi je ...), v čustvih (potrtost, napetost, jeza ...), telesni simptomi stresa 

(pospešen srčni utrip ...) in simptomi stresa, ki se kažejo v spremenjenem vedenju 

(pomanjkanje volje, težave s pozornostjo ...). Simptomi se medsebojno prepletajo in vplivajo 

drug na drugega (M. Z. Dernovšek, idr., 2012). 

Da nekateri ljudje zbolijo, drugi pa ne, je odvisno od posameznikovega razumevanja in 

doživljanja stresorja. Opozorilni znaki ali simptomi stresa se kažejo na več ravneh – fizični, 

čustveni in vedenjski. Najobičajnejši znaki so glavobol, živčnost, napetost, neprijetne misli, 

slabost, omotičnost, pomanjkanje zanimanja za spolnost, pretirana kritičnost, govorne težave 

v stanju vzburjenosti, vznemirjenost, razdražljivost, bolečine v prsih/pri srcu, povečano 

znojenje, zmanjšan ali povečan tek, občutek žrtve, izbruhi jeze, bolečine v spodnjem delu 

hrbta, otožnost, pomanjkanje zanimanja, občutek prizadetosti, sumničavost, drugi niso dovolj 

sočutni, znižano samospoštovanje, občutek manjvrednosti, želja po samoti in težave s 

pozornostjo (Youngs, 2001). 

Ljudje se na negativen ali pozitiven stresen dogodek odzovemo z burnimi čustvi. Pri 

negativnem dogodku so ta čustva žalost, nemoč, tesnoba idr., pri pozitivnem dogodku pa 

veselje in pričakovanje. Negativni stres (distres) posameznika pogosto ohromi in mu škoduje. 

Taki odzivi trajajo nekaj ur, dni ali tednov, odvisno od posameznika. Nekaterim ljudem 

omenjeni čustveni procesi pomagajo, da se bolje soočijo s težavami, poiščejo več informacij 

in čim bolje poskrbijo za svoje zdravje. Drugi ljudje so zaradi takšnega stresa povsem 

nemočni, čustven odziv jih ohromi. Večina ljudi v treh tednih najde ravnovesje in se sooči s 

težavami. Tisti ljudje, pri katerih čustven odziv ob zelo stresnem življenjskem dogodku traja 

dlje od treh tednov, doživijo prilagoditveno motnjo. To je prehodna reakcija in traja nekje do 

šest mesecev; nakazuje lahko, da je posameznik začel sprejemati stresen dogodek. Pri 30–35 

% ljudi, ki so nagnjeni k depresiji ali anksioznosti, se razpoloženje sčasoma pod vplivom 

stresa prevesi v bolezensko stanje (M. Z. Dernovšek idr., 2012). 

Stresorji lahko prihajajo iz sprememb v družini in okolju, njihov takojšnji učinek je 

sprememba vedenja, npr. prenajedanje, poraba alkohola, dolgoročni učinek pa je debelost ali 

alkoholizem ter posledično zmanjšana produktivnost. Zaradi bolezni, dela ali bolečin pride do 
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fizioloških posledic (npr. povečana napetost ali povečan krvni tlak), ki vodijo v zdravstvene 

težave (glavoboli, bolezni srca), te pa k zmanjšanemu zadovoljstvu. Strahovi, čustva in služba 

so pogosti stresorji, ki dolgoročno vplivajo na čustvovanje (npr. depresija, fobija, duševne 

bolezni, osebnostne spremembe). Tu so tudi fizični dejavniki, pomembne odločitve in 

družbeni dejavniki, ki vodijo h kognitivnim motnjam (težave s spominom, obsesije, motnje 

spanja), katerih posledica je zmanjšana intimnost (Youngs, 2001) 

Od načina spoprijemanja z negativnim stresom je odvisno, ali bomo na vzrok stresa vplivali 

ali se nanj ne bomo prilagodili. Pomembno je, da rešujemo tiste težave, na katere lahko 

vplivamo. Na delovnem mestu se vzgojitelj lahko pogovori z nekom, s katerim je v sporu. 

Lahko stopi do svetovalne službe in prosi za nasvet. Včasih pa na izvor stresa posameznik ne 

more vplivati. Takrat je dobro sprejeti pomoč, si vzeti čas zase in za svoje dobro telesno in 

duševno zdravje. V nadaljevanju smo našteli nekaj tehnik in strategij za obvladovanje stresa. 

Uporaba strategij in tehnik za obvladovanje stresa pomeni zdrav življenjski stil. Tehnike in 

spretnosti so: prilagojeno vedenje (npr. upravljanje s časom, asertivnost), fizični odgovor 

(pravilna prehrana, telovadba, sproščanje) ter prilagojeno kognitivno in čustveno odzivanje. 

Dolgoročni učinki prilagojenega vedenja so povečana samopodoba, samospoštovanje in 

samozaupanje, takoj nato pa povečana produktivnost. Fizične prilagoditve izboljšajo fizično 

zdravje in odpornost na bolezen, kognitivne in čustvene prilagoditve pa izboljšajo mentalno 

zdravje in odpor do stresorjev (Youngs, 2001). 

Devet ključnih stresorjev za vzgojitelje: 

 1. PRIČAKOVANJA (strah, da ne bo zadovoljil pričakovanj drugih, neuresničeni cilji, 

niso več dovolj dobri kot nekoč, strah pred uvajanjem novih metod); 

 2. SAMOIZPOLNITEV (njegove vrednote ne pridejo do izraza); 

3. OSEBNE POTREBE (višji status, spoštovanje, nizke plače, pomanjkanje denarja); 

4. ODNOSI Z OTROKI (slaba disciplina, ni mogoče zadovoljiti vseh potreb otrok, 

premalo se pripravi otroke na življenje); 

5. KOMPETENTNOST (vedno težje je komunicirati z otroki, strah pred izgubo 

fizične moči, staranjem in težke življenjske izkušnje); 

6. NOTRANJI KONFLIKTI (ocenjevanje iz okolice, osebne omejitve, različnost 

metod, veliko odgovornosti, časovni roki, dvom v lastno učinkovitost …); 
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7. KONFLIKTNE VREDNOTE IN SITUACIJE (različne vrednote med sodelavci, 

občutek, da otroci vedno manj spoštujejo tradicijo, znanje, dosežke, standarde odličnosti in 

trdega dela …); 

8. DRUŽBENA SPREJETOST (zakonske težave, premalo časa za družino in osebne 

stvari) in 

9. PROFESIONALNA OMEJENOST (občutek nezadostne avtoritete in avtonomije, 

pogoste prekinitve dela itd.) (Youngs, 2001). 

 

Avtorja Y. Gold in Roth (1994) stresorje delita na profesionalne in osebne. 

Med profesionalne stresorje prištevata: 

• moteče učence, 

• prekomerno administrativno delo, 

• težave, vezane na kurikulum, 

• kompleksnost urnika, 

• prekomerne obremenitve, 

• pritiske okolja, 

• preveliko vpletenost administrativnega dela in 

• pomanjkanje mobilnosti. 

 

Posebej poudarjata konflikte med različnimi vlogami, ki naj bi jih učitelji opravljali, in 

spremembe v poklicu oziroma delu. Učitelji so namreč izpostavljeni družbenim spremembam, 

s katerimi se morajo soočiti tako na profesionalnem kot na zasebnem področju. Med te 

spremembe prištevata naraščanje števila prebivalstva, vedno večjo raznolikost med šolsko 

populacijo, višanje življenjskih stroškov ter kriminaliteto in njen vpliv na vedenje učencev. 

Od učiteljev se pričakuje, da se bodo s temi spremembami čim kvalitetnejše spoprijeli in jih 

na ustrezen način vključili v svoje delo, kar pomeni, da je potrebnega tudi veliko dodatnega 

izobraževanja. Ponovno izpostavljata, da sta raven in predznak stresa v tovrstnih situacijah 

odvisna od percepcije učitelja – situacijo lahko sprejme kot oviro ali kot izziv. 

Osebne stresorje delita na pet večjih skupin: 

• zdravje, 
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• odnosi, 

• finančni stresorji,  

• prostočasni stresorji in  

• bivanjski dejavniki. 

 

Zdravje uvrščata visoko na lestvico in ga razlagata kot posledico stresa, saj se stres zelo 

pogosto manifestira tudi kot fizična bolezen, poleg tega pa se bolezen pogosto pojavlja tudi 

med učitelji začetniki, ki naj bi bili še posebej izpostavljeni stresu. Zaradi narave dela 

ugotavljata, da imajo učitelji malo časa in energije za ohranjanje kvalitetnih družinskih in 

prijateljskih odnosov, hkrati pa veliko potrebo po njih. S tem povezujeta tudi slab finančni 

položaj učiteljev (osredotočata se na angloameriško situacijo), ki seveda vpliva na njihove 

bivanjske pogoje, prav tako pa jih omejuje pri načrtovanju preživljanja prostega časa. 

Stresorje delimo tudi na univerzalne (bolezen, vojna, potres ipd.) in individualne (t. i. 

mikrostresorje), ki so specifično škodljivi samo za posameznika (Slivar, 2013, str. 7). 

2.1 Raziskave s področja stresa v pedagoškem poklicu 

O pristopu, ki je usmerjen v analizo mikrostresorjev in je povezan izključno z učiteljskim 

poklicem, je bilo narejenih največ raziskav. Slivar (2013) izpostavlja raziskavo Depolli (1999, 

po Slivar, 2013), ki je na vzorcu 118 slovenskih osnovnošolskih učiteljev s pomočjo 

vprašalnika odkril sedem faktorjev stresa: delovna preobremenjenost, nediscipliniranost 

učencev, zahtevana samostojnost pri izvedbi učnega procesa in kompleksnosti dela, 

pomanjkljiva socialna podpora na delovnem mestu, nezadovoljstvo s poklicnim statusom ter 

kognitivni, emocionalni in vedenjski primanjkljaji učencev. Ostale raziskave so narejene tudi 

na vzorcih srednješolskih učiteljev ali pa so iz zelo oddaljenih držav po svetu ter zato niso 

primerljive z našimi raziskavami (Slivar, 2013). 

Rudow (1999, povzeto po Slivar, 2013) je strnil raziskave vzrokov stresa pri učiteljih v 

Nemčiji, Avstriji, Angliji in Švici. Ti so: vedenjske motnje učencev, pomanjkanje opreme na 

šoli in v razredu, preveliki razredi, administrativne naloge, hrup, delovni čas, sodelavci, 

sistem vodenja, urnik, napredovanje, šolske reforme, podoba poklica, plača in vsakdanje 

neprijetnosti. Vedno več raziskovalcev opaža, da so pomemben vir stresa učenci tujci, 

priseljenci ter delo z učenci s posebnimi potrebami. 
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Pristop, ki je usmerjen v kontekstualne vidike vzrokov stresa, deli stresorje na dve področji: 

dejavnike ožjega in dejavnike širšega konteksta (Slivar, 2013). 

Dejavniki ožjega konteksta so tisti, ki neposredno vplivajo na učitelja v razredu in se odražajo 

kot napetost, povezana z občutljivostjo in negativnimi čustvi. Sem spadajo negativna šolska 

klima, neustrezno vodenje šole, slaba organizacija dela, pomanjkljiva administrativna 

podpora, nasilje, slabi materialni in delovni pogoji, povečane zahteve do učiteljev in 

fragmentacija dela (opravljanje velikega števila različnih nalog hkrati).   

Dejavnika širšega konteksta, v katerem deluje učitelj, sta spreminjajoča se vloga učitelja in 

kurikularne spremembe. Njuno delovanje je posredno in dolgoročno. Ti dejavniki vplivajo na 

učitelja tako, da zmanjšujejo njegovo motivacijo in povzročajo občutek nemoči, slabo 

samopodobo in lahko sprožijo krizo identitete (prav tam). 

Slivar (2009) je v svoji raziskavi o poklicnem stresu med slovenskimi učitelji in vzgojitelji 

prišel do pomembnih ugotovitev glede t. i. mikrostresorjev – vsakodnevnih neprijetnosti, ki se 

ponavljajo in so dolgotrajne, na meji zavestnega zaznavanja. Na osnovi strokovne literature so 

določili 33 mikrostresorjev, katerih stopnjo so ocenili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.  

60,5 % strokovnih delavk v vrtcu, ki so sodelovale v raziskavi, je ocenilo kot močan oziroma 

izjemen mikrostresor preveč otrok v skupini glede na prostor. Na drugem in tretjem mestu so 

bili starši, konflikti z njimi in pogovor s težavnimi starši. Na četrtem mestu mikrostresorjev so 

nemirni otroci, sledijo konflikti s sodelavci.   

Mikrostresorje v vrtcu je avtor združil v pet skupin stresorjev. Najbolj stresno je za vzgojitelje 

in pomočnike vzgojiteljev pedagoško delo (nemirni otroci, stresne situacije, nedisciplina, 

motiviranje otrok za dejavnost, delo s starši …), sledijo neustrezni odnosi na delovnem mestu. 

Tretje mesto zasedajo situacije, povezane z neprimernimi oblikami vedenja otrok. Na četrtem 

mestu je pomanjkanje podpore pri delu. Na zadnjem, petem mestu, so stresorji, povezani z 

opravljanjem administrativnih nalog (vodenje dokumentacije, spremljanje otrokovega razvoja, 

vodenje aktiva). 

2.2  Obvladovanje stresa na delovnem mestu 

Razvijanje učinkovitih strategij za spoprijemanje s stresom pomeni predvsem krepitev 

odpornosti proti stresu, nadzorovanje lastnih čustev in zaščita svoje samopodobe (Youngs, 

2001), gre torej za razvijanje rezilientnosti. 
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Koraki za krepitev odpornosti proti stresu: 

– razjasnite smisel (vprašajte, kaj želi od vas); 

– razjasnite komunikacijo (Kaj natančno misliš s temi besedami, mi lahko pojasniš?); 

– preverite temo pogovora (morda želijo otroci le izraziti željo ali pa sporočajo 

dejstva); 

– ocenite sogovornikovo prožnost (Ali si vedno mislil tako ali si sedaj spremenil svoje 

mnenje?); 

– opozorite na protislovja (Ali je ta zamisel skladna z drugimi?); 

– preverite koristnost (Nam bo to koristilo, lahko to zamisel uresničimo?); 

– razmislite o alternativah (Katere so še druge možnosti?) in 

– povzemajte (Lahko zamisel povzamem z nekaj besedami?). 

Nadzorovanje lastnih čustev kot orodje pri spopadanju s stresom obsega miselno 

prestrukturiranje sporočil, ustavljanje misli in preoblikovanje sporočil v pozitivna. 

B. B. Youngs (2001) v svojem delu poudarja razvijanje strategij za spoprijemanje s stresom. 

Opisuje nadzorovanje lastnih čustev (ustavljanje misli, miselno prestrukturiranje sporočil), 

pozornost posveča tudi zaščiti samopodobe ter pomenu podpore na delovnem mestu in v 

zasebnem življenju. Pomembne so tudi spretnosti učinkovite komunikacije, strokovnost, 

postavljanje prioritet in upravljanje s časom ter iskanje poslanstva in smisla (Youngs, 2001).  

M. Z. Dernovšek in sodelavci (2012) v svojem delu opisujejo nekaj ukrepov za premagovanje 

stresa. Ti so: 

1. Sprememba okolja in njegovih zahtev je lahko kratkoročna (sprememba okolja) ali 

dolgoročna (menjava prebivališča, delovnega mesta ...). Poudarja tudi pomen zdrave 

prehrane. 

2. Sprememba in podpora že pridobljenih sposobnosti spoprijemanja s stresom, npr. pogovor, 

gibanje, nov hobi, treningi za spoprijemanje s stresom: 

– telesna raven (globoko dihanje, ples, telovadba, masaža, glasba, pogovor, risanje ...); 

– raven misli (spreminjanje misli, stališč, samogovorov, ki se nanašajo na stresne 

situacije ...) ter 
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– raven čustev in vedenja (samokontrola, asertivnost, trening socialnih veščin, 

podporna mreža). 

3. Sprememba ocene situacije je mogoča že s pomočjo spreminjanja misli. 

Na 14. posvetu Skupnosti vrtcev Slovenije Zadel (2003) na drugačen način prikaže pogled na 

stres in izgorelost na delovnem mestu. Avtor v prispevku utemeljuje skladno zadovoljevanje 

potreb za optimalen izkoristek osebnih potencialov. Le tam, kjer posamezniki na delovnem 

mestu kakovostno zadovoljujejo svoje potrebe, lažje obvladujejo stresne situacije in se lažje 

prilagajajo vsakodnevnim spremembam. Svoje povzetke utemelji s teorijo izbire in spoznanji 

na področju čustvene inteligence. Teorija izbire temelji na delu, kliničnih študijah in 

raziskavah Williama Glasserja. Temelj teorije je, da ljudje svoje vedenje izbiramo, čeprav 

tega večinoma ne verjamemo (Hersberger, 1990, v Zadel, 2003). Po navadi menimo, da je na 

druge ljudi mogoče vplivati neposredno. Teorija izbire dokazuje ravno nasprotno. Trdi, da 

posameznik v okviru objektivnih zmožnosti nadzoruje svoje okolje, in ne obratno. Če okolje 

nadzoruje njega, je človek nesrečen, neučinkovit in nezadovoljen. Glasser poudarja, da je 

učinkovita in na dolgi rok pomembna le notranja motivacija posameznika. 

Potrebno je omeniti sistem potreb, ki jih delimo na pet skupin: potrebe po preživetju, 

pripadnosti, moči, svobodi in zabavi. Za zadovoljevanje teh potreb smo ljudje globoko 

notranje motivirani. Potrebe je treba nenehno zadovoljevati, stvar posameznika pa je, kateri 

potrebi bo v določenem trenutku dal prednost. Pogoj za dobro počutje je zadovoljevanje vseh 

petih skupin potreb, tudi po pripadnosti, moči, svobodi in zabavi. Le trdo kakovostno delo 

lahko dolgoročno zadovoljuje potrebe po moči (občutek lastne vrednosti, samozavest in 

pozitivna samopodoba), ki so bistvene za notranje dobro počutje. 

Zadel (2003) na drugačen način razlaga stres in izgorevanje na delovnem mestu s teorijo 

izbire. Glasser (1995, po Zadel, 2003) trdi, da stresa in izgorevanja ne povzročajo zunanji 

dejavniki, temveč naša nezmožnost zadovoljevanja potreb. Zunanje okoliščine vplivajo le na 

to, kako težko bomo določeno potrebo zadovoljili, ne pa direktno na doživljanje stresa. 

Ključni vzrok izgorevanja ni naporno delo. Do izgorevanja pride, ko posameznik uporablja 

neučinkovite oblike vedenja in vlaga energijo v tisto, kar ne zadovoljuje njegovih potreb. 

Pričakuje določen učinek, in če tega učinka ni, pride do razočaranja in posledično do 

sindroma izgorelosti. Razloga za izgorevanje sta torej dva: nezmožnost zadovoljevanja svojih 

potreb z določenih vedenjem in neustrezna pričakovanja posameznika (prav tam). 
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E. Lukas (2018) v svojem delu spregovori o strahu in o notranjem miru posameznika, 

osredotočena je na osmišljanje našega življenja. V poglavju, povezanim z izgorelostjo zaradi 

stresa na delovnem mestu, po točkah svetuje posameznikom, kako naj izčrpanost premagajo. 

Z nasvetom pod točko 9 predlaga preseganje samega sebe, kadar se predamo kakšni nalogi. 

Meni, da »smisel našega bivanja ni v tem, da pedantno trepetamo zase in se bojimo vsakega 

neuspeha, da kot stroj neprestano brkljamo in sopihamo izčrpani vse svoje dni, dokler v 

pokoju ne končamo na samotnem odstavnem tiru. Našemu bivanju daje smisel, če se zavestno 

predamo nalogi, ki smo jo sprejeli, smisel mu daje naša zavzetost, navdušenje, veselje, odnosi 

s soljudmi, za katere se korajžno odločimo, smisel nam dajejo srečanja in doživetja, ki nas 

očarajo …« (Lukas, 2018, str. 112–113). Avtorica na svojevrsten način spregovori o pomenu 

notranje moči, da kljub težavam in oviram, včasih le v nas samih (npr. strah), nadaljujemo 

svojo profesionalno pot in s tem osebnostno rastemo.  

Novak (2017) v prispevku opisuje vzdržnost, ki je pravzaprav večpomenski izraz, in pomeni 

tudi vzdržljivost, odpornost, imunost, rezilientnost na zunanje in notranje pritiske. Po 

Langleju (Waibel, 2013, v Novak, 2017) obstajajo štirje stebri individualne osebnosti: 1. 

moči, 2. marati, 3. smeti, 4. morati; za vzdržnost potrebujemo vse štiri. Prvi steber pomeni 

zmožnost eksistence in je pogoj za ostale tri stebre. »Vzdržljivost je sposobnost vzdrževanja 

dobrih in zdravih življenjskih pogojev in jo ohranjamo z vajo, dejavnostjo, delom,« pravi 

avtor (Novak, 2017, str. 34). Rezilientnost pa »je dinamičen, prožen in prilagodljiv proces, za 

katerega sta značilni splošna življenjska prilagodljivost in prožnost osebe, ki kljub težavam do 

določene meje ohranja svoj zastavljeni razvoj« (Novak, 2017, str. 34). V naslednjih poglavjih 

se bomo osredotočili na ta življenjski proces, ki predstavlja temelj našega raziskovanja.  
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3 REZILIENTNOST 

Najprej so besedo rezilientnost uporabljali predvsem v znanosti, povezani s strojništvom, kjer 

so jo opisovali kot sposobnost telesa, da se povrne nazaj v prejšnjo obliko po raztezanju ali 

stiskanju. Termin se je pozneje začel uporabljati v psihologiji in okoljskih znanostih za opis 

sposobnosti človeka, da ponovno vzpostavi ravnotežje po tem, ko je bil izpostavljen težkim 

razmeram. Od tu izhaja znana fraza v povezavi s konceptom rezilientnosti: upreti se nazaj 

(angl. bounce back) (Price idr., 2012). Rezilientnost se laično prevaja kot življenjska 

odpornost in prožnost, najbolj razširjena definicija pa opredeljuje rezilientnost kot dinamičen 

proces, zmožnost oziroma rezultat uspešne prilagoditve navkljub težkim ali ogrožajočim 

okoliščinam (Masten, Best, Garmezy, 1990, v Kiswarday, 2012).  

Strokovna literatura kot ključne dejavnike spodbujanja rezilientnosti izpostavlja: vključujoče, 

varno in skrbno učno okolje, ki postavlja realno visoka pričakovanja, zagotavlja pomoč in 

podporo ter omogoča aktivno in samostojno udeležbo (Kiswarday, 2015). Novak (2017) 

poudarja spodbujanje ustvarjalne klime, osebne rasti, pozitivnega mišljenja, opolnomočenja in 

empatije. 

Mansfield (2012) se sprašuje, kdaj je učitelj rezilienten. V nadaljevanju bomo našteli 4 glavne 

dimenzije rezilientnosti, ki jih navaja Mansfield s sodelavci (prav tam). V literaturi so 

zapisane za učitelje, vendar veljajo tudi za vzgojitelje predšolskih otrok. Dimenzije 

rezilientnosti so:    

1. Dimenzija poklica: organiziranost, pripravljenost, upravljanje s časom, ima uspešne 

metode poučevanja, je predan otrokom, reflektira, je prožen in prilagodljiv. 

 

2. Čustvena dimenzija: se upre nazaj, skrbi za svoje zdravje, obvladuje zahteve dela in 

stres, ima smisel za humor, ne jemlje stvari osebno, nadzira svoja čustva, uživa v 

poučevanju. 

 

3. Socialna dimenzija: reši probleme, poišče pomoč in sprejme nasvet, gradi oporo in 

odnose, ima močne medsebojne in komunikacijske spretnosti. 

 

4. Dimenzija motivacije: je pozitiven in optimističen, se osredotoča na učenje in 

izboljšavo, je samozavesten in zaupa vase, rad ima izzive, ohrani motivacijo in 

navdušenje, vztraja, postavi realna pričakovanj in cilje. 
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Med strategije za uspešno razreševanje poklicnih izzivov Mansfield s sodelavci (prav tam) 

navaja naslednje: osredotočenje na otroke in na to, kar jim je všeč pri delu; uporaba strategij 

reševanja problemov ter refleksije; organizacija in iznajdljivost; prosijo lahko za pomoč in se 

ne delajo, da je vse v redu; posamezniki naj se pogovorijo s partnerjem, z mentorjem ali 

sodelavci; poiščejo naj svetovanje; ostanejo naj mirni, nadzirajo svoja čustva in imajo 

pozitiven samogovor; učitelji oziroma vzgojitelji naj se imajo lepo, zaupajo naj vase in imajo 

realna pričakovanja; osredotočijo se naj na napredek, si zgradijo zaupanje in telovadijo.  

3.1 Raziskave s področja rezilientnosti 

Začetek raziskovanja rezilientnosti je bil pri preučevanju kliničnih pacientov s hudo 

bolezensko problematiko in pacientov, ki so se uspešno prilagodili življenju kljub hudi 

bolezni. Raziskovalci so postali pozorni na otroke, ki so živeli v izredno težkih okoliščinah, a 

so se kljub temu uspešno razvojno in socialno prilagodili družbi (Luthar, Cicchetti in Becker, 

2000, v Kiswarday, 2012). Ti otroci so bili na začetku označeni za rezilientne – neranljive in 

nezlomljive ljudi, rezilientnost pa je bila lastnost, s katero si se rodil in je bila povezana z 

enostavnim temperamentom (nekonflikten, lažje vodljiv), dobrimi intelektualnimi 

zmožnostmi ter socialnimi spretnostmi (prav tam).  

Znanstveno so začeli pojav raziskovati v drugi polovici dvajsetega stoletja. Utemeljitelj pojma 

rezilientnost je bil psihiater Norman Garmezy (1918–2009), ki je izvedel longitudinalno 

študijo »Project Competence«, v kateri je opazoval otroke s shizofrenijo ter opisoval 

predvsem njihove potenciale in kompetence, ki so jim omogočale dobro funkcioniranje. 

Analizirali so tudi potrebo po spodbujanju in razvijanju teh kompetenc. V istem obdobju je 

Emmy Werner raziskovala in opravljala longitudinalno študijo havajskih otrok, ki so živeli v 

izredno težkih življenjskih razmerah (revščina, brezposelnost staršev, alkoholizem, duševne 

bolezni v družinskem krogu), a je tretjina opazovanih, kljub težkim razmeram, odrasla v 

življenjsko uspešne mlade osebe. To skupino mladih je raziskovalka poimenovala rezilientno 

in s tem prvič uporabila ta termin v družboslovni znanstveni literaturi (Luthar, Cicchetti in 

Becker, 2000, v Kiswarday, 2012).  

Peta mednarodna konferenca z naslovom »Zgodnja identifikacija rizičnih otrok: predvideni 

dejavniki rezilientnosti« v ZDA je naredila velik premik pri raziskovanju dejavnikov 

rezilientnosti, predvsem pa pozitiven pogled v teoriji rezilientnosti. Otvoritveni govorec na 

konferenci je namreč poudaril problematičnost pretiranega poudarjanja motenj in težav otroka 

ter negativnih učinkov diagnoz nanj in na okolje, s katerimi povzročimo v patologijo 



19 
 

usmerjen pogled na otroka. S pojmom rezilientnost se odpira novo področje, predvsem s 

spodbujanjem posameznikovih močnih področij in razvojem njegovih kompetenc (Grotberg, 

1997, v Kiswarday, 2012).  

Avtorica Kiswarday (2012) navaja 4 vale raziskovanj pojma rezilientnosti v literaturi. Prvi 

val, ki se je začel pred letom 1970, je bil predvsem spoznavanje in opredeljevanje pojma, 

drugi val raziskovanj, okoli leta 1980, je preučeval procese in mehanizme, ki spodbujajo 

razvoj rezilientnosti. V drugem valu raziskovanja je s pomočjo raziskave »International 

Resilience Research Project«, izvajane v 22-ih državah po svetu, vodilna koordinatorka 

raziskave Edith Grotberg ugotovila, da so rezilientnost prepoznali zgolj pri 38 % raziskanih 

otrocih (Grotberg, 2005, v Kiswarday, 2012). Na osnovi raziskav Grotbergova poudarja, da 

pri rezilientnem vedenju posameznika sovplivajo notranji varovalni dejavniki (osebni vir 

moči), zunanji varovalni dejavniki (viri zunanje moči in podpore) in osebne ter medosebne 

veščine. Ti trije procesi pomembno vplivajo na gradnjo 7 temeljnih sestavin rezilientnosti: 

samozavest, samopodoba, samostojnost, odgovornost, zaupanje, iniciativnost in učinkovitost 

(Grotberg, 1995, 1997, 1999, v Kiswarday, 2012). 

Zunanji varovalni dejavniki ali viri zunanje moči in podpore so posameznikovo ožje in širše 

okolje. To so družina, šola, vrstniki, interesne skupine in verske skupnosti, ki dajejo temelj 

zaupanja in varnosti (Kiswarday, 2013). 

Notranji viri moči so oblikovani na podlagi fizičnih, psihičnih in socialnih lastnosti 

posameznika. To je posameznikovo doživljanje sebe, ki vpliva na samozavest, samopodobo, 

odgovornost in samostojnost (prav tam). 

Osebne in medosebne veščine so predvsem znanja in spretnosti posameznika, ki gradijo 

učinkovitost in iniciativnost (prav tam). 

Raziskovalci tretjega vala (1990) so se začeli usmerjati v načrtovanje preventivnih oblik 

spodbujanja rezilientnosti, kar je pomenilo poudarjanje spoštljivih odnosov, ki so bili 

usmerjeni v spodbujanje, ne v grajanje, visoka pričakovanja in podporo mentorja. Poudarjalo 

se je tudi omogočanje priložnosti za sodelovanje in soudeležbo (Kiswarday, 2013). Po letu 

2005 so raziskovalci četrtega vala opravljali integrativne multidisciplinarne študije 

(Kiswarday, 2012). Nekateri programi za spodbujanje rezilientnosti posameznika so se 

posvečali krepitvi metakognitivnih strategij in izvršilnih funkcij; to so samonadzor, 

samoobvladovanje, razumevanje lastnih čustev in njihovo obvladovanje, usmerjanje in 

vzdrževanje pozornosti. Nevroznanstveniki so tudi poudarjali, da je potrebno omejevati 
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uporabo diagnostičnih oznak (predvsem v vrtcih in šolah). Le-te so se namreč pretirano 

uporabljale v komunikaciji, pričakovanjih okolja in so jih pozneje posamezniki ponotranjili 

ter so negativno vplivale pri oblikovanju samopodobe in samovrednotenju. To je vplivalo na 

vedenje in doseganje ciljev (Kiswarday, 2013). 

Vedno več je raziskav s področja rezilientnosti, ki opozarjajo na pogoje krepitve pedagoškega 

delavca za čim bolj kompetentno opravljanje svoje poklicne vloge. V nadaljevanju 

predstavljamo več raziskav s tega področja.  

»Zakaj je rezilientnost pri poučevanju pomembna?« se sprašujeta avtorja prispevka Gu in Day 

(2007) ter navajata tri pomembne razloge. Najprej je nerealno pričakovati od učencev, da 

bodo delovali rezilientno, če jim njihovi učitelji, ki so jim vzor, ne pokažejo teh kvalitet. 

Drugič, poučevanje je v današnjem času zahtevna naloga. Preusmeritev od učiteljevega stresa 

in izgorelosti k odpornosti ustvarja obetavno perspektivo, da razumemo načine, s katerimi 

učitelji zmorejo ohranjati motivacijo in zavzetost. Tretjič, rezilientnost, opredeljena kot 

sposobnost, da se upremo skrbem in stresu, da si hitro in učinkovito opomoremo fizično ali 

duhovno od težav,  je tesno povezana z močnim občutkom poklicanosti, samoučinkovitosti in 

motivacije za poučevanje, ki so temeljnega pomena za skrb pri spodbujanju dosežkov v vseh 

vidikih učenčevega življenja.  

Avtorja (Gu in Day, 2007) opisujeta longitudinalno študijo VITAE v Angliji (Variations in 

Teachers Work, Live and Effectiveness), ki je potekala od leta 2001 do 2005, v njej pa je 

sodelovalo 300 učiteljev osnovnih in srednjih šol, različnih starosti in izkušenj. Glavni cilj 

raziskave je bil ugotoviti dejavnike, ki prispevajo k razlikam v uspešnosti učiteljev v različnih 

fazah poklicnega življenja, ki delujejo na različnih šolah in v različnih kontekstih. Glavne 

podatke o učiteljih so zbrali dvakrat letno v polstrukturiranih intervjujih z učitelji, ti pa so bili 

dopolnjeni v različnih fazah raziskave z analizo dokumentov in intervjuji z ravnatelji in 

skupinami učencev. Meritve učiteljeve učinkovitosti so bile zbrane na podlagi testiranja 

učenčevega znanja na začetku leta in na nacionalnem testu na koncu. Ta metodologija 

zbiranja podatkov je omogočala večjo natančnost rezultatov. Želeli so ugotoviti dejavnike, ki 

vplivajo na učinkovitost učiteljev v različnih obdobjih. Od 300 učiteljev jih je 218 (73 %) 

uspelo obdržati relativno pozitivno identiteto skozi njihovo profesionalno pot. Na učiteljev 

profesionalni razvoj so vplivali trije dejavniki: faza, v kateri se učitelj nahaja, osebne lastnosti 

učitelja in okoliščine (prav tam). 
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Pri VITAE projektu so oblikovali šest stopenj profesionalnega razvoja učiteljev (Beltman, 

Mansfield in Price, 2011). V prvi fazi (0–3 let poučevanja), ki je poimenovana podpora in 

izzivi, je značilna predanost poklicu, osredotočenost na učinkovito vodenje in organizacija. 

Velik vpliv na učiteljevo delovanje ima vodstvo šole. V drugi fazi (4–7 let poučevanja), ki je 

povezana z identiteto in učinkovitostjo, se učitelju izoblikuje identiteta in postane 

učinkovitejši kot v prvi fazi, prepričan je v svojo učinkovitost. V tretji fazi (8–15 let 

poučevanja) morajo učitelji sprejeti spremembe v svoji vlogi. Tretja faza predstavlja neke 

vrste prelomnico, saj je v raziskavi veliko učiteljev v tem obdobju izgubilo motivacijo. V 

četrti fazi (16–23 let poučevanja) so mnogi učitelji občutili napetost med poklicem in 

zasebnim življenjem. Doživljali so več stresa zaradi zdravstvenih težav ali problemov v 

družini. Sledili sta peta faza (24–30 let poučevanja), v kateri je bil največji izziv ohraniti 

motivacijo učiteljev, in šesta faza (več kot 31 let poučevanja), v kateri je bila značilna visoka 

predanost poklicu.   

Projekt VITAE je torej opisal različne faze učiteljevega profesionalnega razvoja in 

podrobneje preučil vsako fazo. V vsaki je odkril različne tipe učiteljev in povezanost 

njihovega odzivanja s posameznikovo identiteto, motivacijo, zavzetostjo in učinkovitostjo 

(Sammons, 2007, v  Beltman idr, 2011). 

Od vzgojiteljeve osebnosti, identitete, motivacije za delo in učinkovitosti je odvisno 

rezilientno odzivanje. Varovalne dejavnike delimo na notranje in zunanje, ki smo jih že 

opisali. Delimo jih lahko tudi na individualne in kontekstualne. Individualni varovalni 

dejavniki so osebne značilnosti (altruizem, moralni čut, notranja motivacija, pozitiven pogled, 

smisel za humor …), samopodoba (ponos, samozavest), spretnosti premagovanja težav, 

spretnosti poučevanja, refleksija, rast in skrb zase. Kontekstualni varovalni dejavniki so 

podpora vodstva, podpora mentorja, podpora sodelavcev in podpora družine (Beltman idr., 

2011).  

Hong (2012, v Kiswarday in Zuljan, 2015) rezilientnost opredeljuje kot zmožnost uspešne 

prilagoditve ob izzivalnih okoliščinah. Raziskavo je izvedel na vzorcu 14 učiteljev, sedmih, ki 

so poklic zapustili, in sedmih, ki so vztrajali v njem. Izvedel je polstrukturirane intervjuje in 

poskušal najti odgovor na vprašanje, zakaj nekateri učitelji začetniki zapustijo pedagoški 

poklic, medtem ko drugi ostanejo. Ugotovil je, da obe skupini učiteljev kažeta močan interes 

za poučevanje svojega predmeta in za pomoč učencem. Razlika med njima se je pokazala v 

pojmovanju poklicne vloge in stopnje odgovornosti za pridobivanje učenčevega znanja. 
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Učitelji, ki so zapustili svoj poklic, so kazali manjšo stopnjo verjetnosti, da bodo obvladali 

učence z neprimernim vedenjem. Močno prepričanje so izražali tudi glede svoje poklicne 

vloge, in sicer so se videli predvsem kot »posredovalci znanja«, kar je pri njih povzročilo stres 

in čustveno izgorelost. Učitelji, ki so v poklicu ostali, so bili prepričani, da so za svoje znanje 

odgovorni tudi učenci sami. Sposobni so bili postaviti čustvene meje z učenci, zato se stres in 

izgorelost pri delu z njimi nista pojavila. 

Jennings, Snowberg, Coccia in Greenberg (2011, v Kiswarday in Zuljan, 2015) je zanimalo, 

ali je mogoče učno okolje izboljšati z razvijanjem učiteljevega zavedanja in rezilientnosti v 

vzgoji in izobraževanju s pomočjo programa CARE (Cultivating Awarness and Resilience in 

Education). Namen raziskave je bil preučiti, ali lahko s programom CARE izboljšajo socialne 

in čustvene spretnosti in počutje učiteljev ter s tem razvijajo njihovo rezilientnost. Izvedeni 

sta bili dve raziskavi: v prvo je bilo vključenih 31 pedagogov iz revnih mestnih okolij, v 

drugo pa 33 študentov in 10 mentorjev iz predmestnih okolij. Udeleženci raziskave so pred in 

po izvajanju programa CARE odgovorili na vprašanja o počutju, motivaciji in uspešnosti. 

Rezultati so pokazali, da je bil napredek v počutju pri učiteljih iz revnih mestnih okolij pred in 

po izvajanju programa ter da je bil zanje in za njihovo poučevanje CARE koristen in 

spodbuden. Bolje so tudi vodili razred in izboljšal se je odnos z učenci. Učiteljem iz 

predmestja se program ni zdel koristen. Razlike v ugotovitvah kažejo, da je program 

učinkovitejši za učitelje, ki delajo v kompleksnejših in zahtevnejših okoljih. 

R. R. Greene (2002) v svojem prispevku navaja ključne teoretične predpostavke o 

rezilientnosti, za katero pravi, da je biološki, psihološki in duhovni pojav. Povezana je z 

življenjskim stresom in posameznikovo edinstveno sposobnostjo spoprijemanja z njim. 

Pomembna se zdi posameznikova kompetentnost delovanja, da je sposoben vsakodnevno 

premagovati stres in delovati rezilientno (Greene, 2002). 

Le Cornu (2013, v Kiswarday in Zuljan, 2015) izpostavlja pomembnost medsebojnih 

poklicnih odnosov v razvoju rezilientnosti pedagoškega delavca. Temelji na relacijski 

rezilientnosti, ki je označena kot nekaj, kar se ne pojavlja v posamezniku, ampak v odnosni 

relaciji, v povezavi z učenci, kolegi, vrstniki, družino, učitelji in učiteljskim zborom, 

vodstvom in starši. Rezilientnost je povezana z vzajemnostjo, opolnomočenjem in pogumom. 

Raziskavo je avtor izvedel s pomočjo polstrukturiranih intervjujev s 60 učitelji začetniki in 

njihovimi predstojniki. Ugotovitve: pozitivni odnosi učitelje začetnike opremijo s 

potrpežljivostjo, veseljem, navdušenjem, močjo, da vzdržijo in občutijo lastno vrednost, 
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povezanostjo in pripadnostjo. Nasprotno pa negativni odnosi pri učiteljih začetnikih sprožijo 

dvom, tesnobo, zmedenost in negotovost.  

Pri rezilientnem odzivanju vzgojitelja je pomembna tudi njegova identiteta. Vzgojitelji na 

začetku svoje poklicne poti pogosto doživljajo težaven prehod pri preoblikovanju nove 

poklicne identitete na eni strani in ohranjanju sebe kot lastnega jaza na drugi. Konflikti, ki jih 

vzgojitelji doživljajo v takšnih trenutkih, lahko vodijo do namere o zapustitvi poklica ali do 

novega učenja in motivacije za spremembe (Galman, 2009, Pearce in Morrison, 2011). 

Papatraianou in Le Cornu (2014, v Kiswarday in Zuljan, 2015) izpostavita dve kvalitativni 

raziskavi, ki kažeta, kako različne oblike neformalne podpore, ki jo dobijo učitelji v odnosih 

(osebnih in poklicnih), prispevajo k razvoju in trajanju rezilientnosti. Ugotovila sta, da 

učiteljevi neformalni, a pomembni odnosi s kolegi, vodjo, drugim osebjem, učenci, starši 

učencev in prijatelji, odigrajo najpomembnejšo vlogo pri vzdrževanju rezilientnosti. Ker 

izhajata iz odnosnih vidikov, oblikujeta različne tipe podpore: podpora s poslušanjem, 

čustvena podpora, vrednotenje dela, oprijemljiva podpora, potrditev realnosti in 

čustven/motivacijski izziv.  

K. J. DeAngelis, Wall in Che (2013) so v ZDA preučevali vpliv prakse, priprave na vztrajnost 

učiteljev v poklicu in podpore učiteljev na začetku poklicne poti, na njihove poklicne namere 

in odločitve. Kakovostna podpora, predvsem mentorja, v zgodnjih letih poklicne poti učiteljev 

je pomenila pomoč pri premagovanju njihovih slabosti, zaradi katerih bi lahko zapustili 

poklic. Avtorji so ugotovili, da učiteljeva namera o zapustitvi poklica ne pomeni vedno 

dejanske zapustitve poklica. V študiji so ugotovili, da so 4 od 10 učiteljev, ki so izrazili 

namero o zapustitvi poklica, to storili v prvem letu, približno polovica pa jih je to storila v 

dveh letih poučevanja. Tisti, ki niso zapustili poučevanja na določeni šoli in se niso preselili v 

drugo okrožje, so med drugim povedali, da so bili zelo zadovoljni s svojimi mentorji, saj so 

jim bili v pomoč in podporo (DeAngelis idr., 2013). 

Individualno pogojene ključne komponente, ki sprožajo rezilientnost, so po mnenju Beltman, 

Mansfield in Price (2011, v Kiswarday in Zuljan, 2015) samoučinkovitost, samozaupanje, 

dobre strategije reševanja problemov, kakovostna poučevalna praksa in skrb za profesionalni 

razvoj. Med kontekstualne varovalne dejavnike, ki povečujejo rezilientnost, spadajo tudi dobri 

odnosi s sodelavci, učenci in podpora s strani šole (vodstva). Zaviralni dejavniki so negativna 

prepričanja o svoji vlogi in neučinkovitost pri vodenju razreda, predvsem pri uravnavanju 

motečega vedenja učencev. Fleming, Mackrain in LeBuffe (2013, prav tam) pa dodajajo 
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individualne dejavnike, kot so višina plače, pogodbeno delo, izčrpanost, preobremenjenost z 

administracijo, slabo podporo s strani vodstva in nezadostni didaktični pripomočki. 

Ee in Chang (2010, v Kiswarday in Zuljan, 2015) poudarjata uravnavanje čustvovanja, 

optimizem in empatijo, pomen podpore in pomoči učiteljem začetnikom. Cefai in Cavioni 

(2014, prav tam) izpostavljata pozitivno klimo, dobre kolegialne odnose in učinkovitost 

razvoja učeče se skupnosti. Ta pomeni varno in podporno okolje za manj izkušene učitelje ali 

vzgojitelje.  

R. R. Greene idr. (2003) so pri pregledu teoretičnih izhodišč pojma rezilientnosti ugotovili, da 

je za razvoj rezilientnosti pomembna tudi posameznikova vera, duhovno življenje oziroma 

vera v nekaj večjega od nas ter sposobnost osmišljanja travmatične izkušnje. O smislu 

življenja je v svojem delu pisala tudi E. Lukas (2018). 

3.2 Rezilientnost in profesionalni razvoj 

Za profesionalni razvoj posameznika je pomembna njegova rezilientnost. Kiswarday in 

Valenčič Zuljan (2015, str. 12) rezilientnega učitelja opredeljujeta kot »usposobljenega 

profesionalca, ki je zmožen oblikovati ustrezno učno okolje za optimalen izobraževalni in 

osebnostni razvoj vseh učencev ter je skozi proces medsebojnega sovplivanja osebnih in 

socialnih vidikov sposoben oblikovati predelano podobo o sebi kot profesionalcu in o 

učiteljskem poklicu kot profesiji«. Rezilientnost posamezniku pomaga pri razvijanju 

potencialov, iskanju rešitev, prilagajanju na nove življenjske pogoje, motivaciji za napredek 

in dobrih odnosih (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). Pomembno se nam zdi, da svojo 

profesionalno pot začnemo z začetnim izobraževanjem, nadaljujemo z raznovrstnimi 

strokovnimi izobraževanji za vzgojitelje in s spodbudnim okoljem na delovnem mestu. 

Rezilientnost vzgojitelju pomaga pri osebnem in profesionalnem razvoju, pozitiven vpliv pa 

ima tudi na otroke v vrtcu, saj s svojim zgledom vzgojitelj krepi njihovo rezilientno 

odzivanje. 
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EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

METODOLOGIJA 

Vzgojitelji so danes postavljeni pred številne poklicne izzive. Ti so lahko spodbuda za njihov 

profesionalni razvoj, lahko pa pripeljejo tudi do poklicnega stresa in izgorelosti, kar lahko 

negativno vpliva na vzgojiteljevo poklicno delo. Da bi bilo negativnih vplivov manj, je 

pomembno razvijati vzgojiteljevo rezilientnost.  

Rezilientnost posameznika so znanstveniki začeli preučevati v drugi polovici 20. stoletja, kar 

je pomenilo premik od diskurza o problemu (predvsem medicinske narave) k diskurzu o 

rezilientnosti. Raziskovati so začeli potenciale, kompetence in varovalne dejavnike 

posameznika ter se osredotočati na iskanje rešitev (npr. inkluzija). Spremenjene okoliščine so 

torej prvi razlog za preučevanje omenjene teme. Drugi razlog je, da tema na področju 

predšolske vzgoje še ni bila dobro raziskana. V literaturi se namreč poudarja predvsem 

pomembnost učiteljeve rezilientnosti in ne rezilientnosti vzgojitelja v povezavi z njegovim 

profesionalnim razvojem. V magistrskem delu nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na 

vzgojiteljev profesionalni razvoj in njegovo rezilientnost.  

4.1 RAZISKOVALNI CILJI 

Raziskovalni cilji so naslednji: 

– ugotoviti, kako se vzgojitelji profesionalno razvijajo in kateri dejavniki po presoji 

vzgojiteljev vplivajo na njihov profesionalni razvoj; 

– ugotoviti, kaj vzgojiteljem povzroča stres in kako se z njim soočajo ter   

– ugotoviti, kaj vzgojiteljem pomaga graditi rezilientnost. 

4.2 VZOREC 

Način vzorčenja je bil namenski in neslučajnostni. V raziskavo je bilo vključenih 13 

vzgojiteljic predšolskih otrok, ki so bile, upoštevajoč Hubermanovo delitev, razdeljene v 5 

skupin glede na leta poklicnega delovanja (1–3 leta, 4–6 let, 7–18 let, 19–30 let in 30–40 let). 

Približno polovica intervjuvank je zaposlenih v osrednjeslovenski regiji, ostale so iz manjših 

mest po Sloveniji. Vzorec raziskave ni reprezentativen, zato rezultatov ne moremo 
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posploševati na celotno populacijo. V empiričnem delu se bo termin vzgojiteljica nanašal tako 

na ženski kot na moški spol. 

Preglednica 1: Zadovoljstvo v poklicu in št. let delovne dobe kot vzgojiteljica 

 Zelo 

zadovoljen 

(5) 

Dokaj 

zadovoljen 

(4) 

Srednje 

zadovoljen 

(3) 

Precej 

nezadovoljen 

(2) 

Zelo 

nezadovoljen 

(1) 

1–3 let 1 2    

4–6 let 1 2    

7–18 let 1 1 1   

19–30 let  1    

30–40 let 

 

2 1    

 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da so skoraj vse vzgojiteljice zelo ali dokaj zadovoljne v svojem 

poklicu. Le ena vzgojiteljica je srednje zadovoljna, povedala je, da je to zaradi neugodnega 

časa, v katerem smo intervju izvajali (september, začetek šolskega leta).  

 

OPIS VZGOJITELJIC 

Na naslednjih straneh opisujemo vzgojiteljice, ki so odgovorile na vprašanja. Uvodoma so 

opisane vzgojiteljice na začetku poklicne poti, nato vzgojiteljice v fazi zgodnje kariere, na 

koncu pa vzgojiteljice, ki končujejo svojo poklicno pot. 

Tanja (30 let) je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in na začetku svoje karierne poti. 

V poklicu je dokaj zadovoljna, največ zadovoljstva ji prinaša delo z otroki, dobro počutje na 

delovnem mestu in dobra plača. Na profesionalni razvoj po njenem mnenju vplivajo praksa, 

izobraževanja in izkušnje. Od vstopa v poklic do danes se je osebnostno spremenila: si bolj 
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zaupa in zna postaviti mejo. Stres ji povzročajo predvsem skrbi, ki jih nosi domov, ne zmore 

ločiti med službo in privatnim življenjem. Stres zmanjšuje s pozitivnim pogledom, z gibanjem 

(tek), večkrat si vzame čas zase. Podobno gradi svojo rezilientnost, meni tudi, da je na enaki 

stopnji rezilientnosti kot večina ostalih sodelavcev v kolektivu. Za graditev rezilientnosti se ji 

zdi pomembno samozaupanje, dobri odnosi s sodelavci in podpora vodstva. 

Lea (25 let) je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in na začetku svoje poklicne poti. 

Je zelo zadovoljna s svojim poklicem, največ zadovoljstva ji prinesejo otroci in njihova 

samostojnost. Na profesionalni razvoj po njeni presoji vplivajo izobraževanja, motivacija 

posameznika, podpora vodstva in hospitacije. Od vstopa v poklic do sedaj je spremenila 

predvsem pogled na otroka in pogled nase, ni več tako pasivna in poslušna, ampak izrazi 

svojo avtonomnost. Stres ji povzročajo otroci priseljencev, ki jih ne razume, in množičnost 

dogodkov. Največkrat skuša poiskati izvor stresa in ga tako odpraviti, stres na delovnem 

mestu zmanjšuje tudi s pogovorom. Svojo rezilientnost gradi s pogovori, sprotnim reševanjem 

sporov in z ne pretiranim obremenjevanjem. Zase pravi, da je na manjši stopnji rezilientnosti 

kot večina ostalih sodelavcev v poklicu, za graditev rezilientnosti v vzgojiteljskem poklicu pa 

poudarja samozaupanje, dobre odnose s sodelavci in podporo vodstva. 

Majda (28 let) je magister vzgojitelj predšolskih otrok z enim letom delovne dobe kot 

vzgojiteljica. V poklicu je dokaj zadovoljna, predvsem zaradi dela z otroki, dobrega 

sodelovanja v timu in kolektivu ter raznolikosti dela. Veliko ji pri profesionalnem razvoju 

pomenijo izkušnje, samoizobraževanja in sodelovanje s sodelavkami, saj se od vsake lahko 

nekaj nauči. Od začetnice do sedaj se je spremenila tako, da je postala samozavestnejša in si 

bolj zaupa. Verjame, da to, kar dela, dela dobro. Stres ji povzročajo pritiski s strani vodstva, 

načini, kako zmanjša stres, so pogovor, drugačen pogled in alternativno mnenje. Svojo 

rezilientnost gradi z nepretiranim obremenjevanjem in čustvenim vpletanjem. Zase pravi, da 

je na enaki stopnji rezilientnosti kot večina ostalih sodelavcev v kolektivu, pomembni so ji 

dobri odnosi s sodelavci, dodaja pa, da bi bili za zmanjševanje stresa v vzgojiteljskem poklicu 

potrebni večji prostori oziroma manjši normativ otrok. 

Petra (34 let) je diplomirana menedžerka, ki je opravila prekvalifikacijo za vzgojiteljico 

predšolskih otrok. Ima 5 let delovne dobe kot vzgojiteljica. V poklicu je zelo zadovoljna, 

največ zadovoljstva ji prinašajo otroci, njihova čista in brezpogojna ljubezen. Meni, da na 

profesionalni razvoj vpliva dobra praksa, mirnost in refleksija. Od začetnice do sedaj se je 

spremenila tako, da je postala samozavestnejša in strokovnejša pri izražanju. Stres ji 

povzročata komunikacija s starši in konflikti med otroki, način, kako zmanjša stres je 



28 
 

pogovor. Rezilientnost gradi tako, da stvari ne vzame preveč osebno, je racionalna, gradi 

svojo pozitivno samopodobo in preko pogovora. Zase meni, da je na enaki stopnji 

rezilientnosti kot ostali sodelavci v kolektivu, pomembno za zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu se ji zdi samozaupanje. 

Anamarija (29 let) je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in ima 6 let delovne dobe na 

delovnem mestu vzgojiteljice. V poklicu je dokaj zadovoljna, največ zadovoljstva ji prinaša 

pristnost otrok, razgibano delo, avtonomija in delo v tandemu. Na profesionalni razvoj po 

njeni presoji vplivajo subjektivne teorije vzgojitelja, lastna angažiranost in okolje. 

Spremembe pri ravnanju, doživljanju in stališčih se kažejo v njeni večji suverenosti, 

strokovnejšem izražanju, večjem besednem zakladu ter večjem razumevanju individualizacije 

in diferenciacije. Stres ji povzročajo konflikti s starši, nerazumljivo vedenje otrok, zahteve 

vodstva in dokumentacija. Njeni načini za zmanjševanje stresa so racionalizacija dogodkov, 

selekcioniranje, pestro družabno življenje in fizična aktivnost, načini za gradnjo rezilientnosti 

pa izogibanje nepotrebnim konfliktom in pogovor. Zase meni, da je bolj rezilientna kot večina 

ostalih sodelavcev v kolektivu. Za graditev rezilientnosti in zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu ji je pomembna predvsem podpora vodstva. 

Lucija (33 let) je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, nato pa opravila magisterij iz 

predšolske vzgoje, da lahko opravlja poklic vzgojiteljice. Ima 4 leta delovne dobe kot 

vzgojiteljica. Je dokaj zadovoljna s svojim poklicem, pomembna se ji zdita osebna rast in 

dober vpliv na druge. Pravi, da dobro delo prinese dobre rezultate. Profesionalni razvoj je po 

njenem mnenju odvisen od osebne drže in pogojev dela. Od začetnice do danes se je 

spremenila tako, da je postala bolj suverena in samozavestna. Stres ji povzročajo starši in 

odgovornost, tudi pri vodenju skupine. Stres zmanjšuje z neobremenjenostjo in pozitivnim 

pogledom, rezilientnost pa gradi s pogovorom in ločitvijo med delom in zasebnostjo. Za 

zmanjševanje stresa v vzgojiteljskem poklicu poudarja samozaupanje, skrb za profesionalni 

razvoj in dobre odnose s sodelavci. 

Katja (44 let) je diplomirana dramaturginja, ki je opravila prekvalifikacijo in postala 

vzgojiteljica, na tem delovnem mestu je 8 let. Je srednje zadovoljna s svojim poklicem, največ 

zadovoljstva ji prinese prav delo z otroki. Na profesionalni razvoj vpliva predvsem vzgojitelj 

sam (samoiniciativnost, aktivna učna drža, odprtost za novosti in spremembe). Njen 

profesionalni razvoj od začetnice do danes je bil predvsem v večji suverenosti, je 

samozavestnejša, ima več avtoritete in je bolj odprta za sprejemanje različnih mnenj. 

Povzročitelj stresa je včasih vse skupaj, pravi. Za zmanjševanje stresa na delovnem mestu in 
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graditev rezilientnosti se veliko giba, pogovarja in razbremeni, včasih tudi z branjem knjig. 

Zase meni, da je na enaki stopnji rezilientnosti kot ostali sodelavci v kolektivu. Pomemben se 

ji zdi dober odnos z njimi. 

Silvana (36 let) je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in ima 12 let delovne dobe. V 

poklicu je zelo zadovoljna, največ zadovoljstva ji prinašajo otroci, priprava na delo, delo s 

starši in v tandemu. Meni, da na profesionalni razvoj vplivajo samoizobraževanja in izkušnje. 

Pri svojem delu se je od začetnice do danes spremenila predvsem v suverenosti, večji 

samozavesti, bolj je izkušena in razumevajoča do staršev. Stres ji povzroča dogovarjanje z 

vodstvom, zmanjšuje ga s pogovorom, z gibanjem, dovolj spanca in zdravo prehrano. Kako 

gradi svojo rezilientnost? Z umirjenostjo, molitvijo, prebiranjem Svetega pisma, globokim 

dihanjem … Zase meni, da je bolj rezilientna kot večina ostalih sodelavcev v kolektivu. Za 

graditev rezilientnosti in zmanjševanje stresa v vzgojiteljskem poklicu poudarja pomen 

samozaupanja, empatije in dobrih odnosov s sodelavci. 

Nika (40 let) je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in ima 12 let delovne dobe. V 

poklicu je dokaj zadovoljna, zadovoljstvo ji prinaša delo z otroki in dejstvo, da je nekoga 

nekaj naučila. Na profesionalni razvoj po njenem mnenju vplivata izobraževanja in izkušnje. 

Pri svojem delu in profesionalnem razvoju od začetnice do danes se je spremenila predvsem v 

večji suverenosti, večji samozavesti, bolj je sproščena in bolje zna zagovarjati svoje stališče 

pri delu s starši. Stres ji povzroča vodstvo, proti stresu se bori tako, da poseže po zdravilih. 

Svojo rezilientnost gradi s pomočjo razmišljanja o stvareh. Zase meni, da je na nižji stopnji 

rezilientnosti kot ostali sodelavci v kolektivu. Za gradnjo rezilientnosti in zmanjševanje stresa 

v vzgojiteljskem poklicu pa pravi, da bi morali imeti podporo vodstva in ok strategije 

reševanja problemov. 

Ana (47 let) je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in ima 24 let delovne dobe. Je 

dokaj zadovoljna s svojim poklicem, zadovoljstvo ji prinašajo otroci. Meni, da na 

profesionalni razvoj vpliva vzgojiteljeva odprtost in karakter. Od začetnika do danes se je 

spremenila na takšen način, da zna bolje postaviti meje. Razmišlja o menjavi poklica. Stres ji 

povzroča delo s starši in vodstvo, ki nima vpogleda. Načini, s katerimi se bori proti stresu, so 

pogovor s kolegi, umik v naravo in delitev mnenj s sodelavci. Rezilientnost gradi s 

pogovorom in tako, da ne poglablja konfliktov. Meni, da je na enaki stopnji rezilientnosti kot 

ostali sodelavci v kolektivu, za zmanjševanje stresa v vzgojiteljskem poklicu in gradnjo 

rezilientnosti pa bi potrebovali predvsem podporo vodstva.  
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Urška (58 let) je vzgojiteljica in ima 39 let delovne dobe. Je dokaj zadovoljna v poklicu, 

veselje ji prinašata neposredno delo in ustvarjalnost. Na profesionalni razvoj vpliva lastna 

odgovornost, pravi. Od začetnice do danes se je spremenila tako, da je postala bolj 

zaskrbljena, bolj psihofizično utrujena in manj fleksibilna. Sedaj lažje opravlja svoje delo. 

Stres ji povzročajo starši, nerealna pričakovanja in vodstvo. Načini, kako se sooča s stresom, 

so razmišljanje, refleksija in supervizija. Svojo rezilientnost gradi s pomočjo filozofije 

preživetja in pogovorom. Zase meni, da je na višji stopnji rezilientnosti kot ostali sodelavci v 

kolektivu in da je za gradnjo rezilientnosti v vzgojiteljskem poklicu in zmanjševanje stresa 

pomembno samozaupanje ter, kot doda sama, odgovornost.  

Sonja (52 let) je vzgojiteljica in ima 33 let delovne dobe. Je zelo zadovoljna v svojem poklicu, 

največ zadovoljstva ji prinašajo zadovoljni otroci in korekten odnos s starši. Na profesionalni 

razvoj po njenem mnenju vplivajo osebnost vzgojitelja, osebnostni razvoj, družina in vrtec kot 

institucija. Do danes se je spremenila tako, da je postala veliko bolj samozavestnejša, 

odločnejša in bolj suverena. Stres ji povzroča predvsem zavedanje odgovornosti za otrokov 

razvoj. Način spoprijemanja s stresom je odpraviti vzrok stresa s pogovorom. Kako gradi 

svojo rezilientnost? Z delom na sebi, z jogo in plesom. Zase meni, da je na višji stopnji 

rezilientnosti kot ostali sodelavci v kolektivu in da sta pomembna samoučinkovitost in 

samozaupanje. 

Karmen (59 let) je vzgojiteljica in ima 37 let delovne dobe. Je zelo zadovoljna v svojem 

poklicu, največ zadovoljstva ji prinašajo iskrene pohvale staršev in vedoželjnost ter 

radovednost otrok. Na profesionalni razvoj vplivajo razni seminarji, izobraževanja in 

izmenjava mnenj. Skozi vse leta se je spremenila tako, da je postala bolj samozavestna, 

suverena, odločna, direktna, profesionalna in bolj sproščena. Stres ji povzroča predvsem delo 

v tandemu. Načini soočanja s stresom so delo na vrtu in v vinogradu, hoja in sprostitev. Svojo 

rezilientnost gradi s pomočjo sodelavk, s sprehodi in izleti z njimi. Zase meni, da je na višji 

stopnji rezilientnosti kot ostali sodelavci v kolektivu ter da je za večjo rezilientnost v 

vzgojiteljskem poklicu potrebno samozaupanje in ok strategije reševanja problemov.  

4.3 RAZISKOVALNA METODA 

Za empirično raziskovanje smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, 

pristop je bil kvalitativen. 
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4.4 MERSKI INSTRUMENT 

Za raziskavo smo uporabili polstrukturiran intervju, ki vsebuje 6 vprašanj zaprtega in 9 

vprašanj odprtega tipa. Nanašajo se na profesionalni razvoj vzgojitelja, njegovo doživljanje 

stresa in rezilientnost. Instrument smo oblikovali na osnovi pregleda empiričnih raziskav 

rezilientnosti, stresa in profesionalnega razvoja  

4.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranja podatkov je trajalo od oktobra 2019 do decembra 2019. Intervjuje smo opravljali 

individualno in intervjuvankam omogočili anonimnost. Spremenili smo tudi njihova imena. 

4.6 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

Najprej smo pridobili dovoljenje ravnateljice za izvedbo intervjujev. Napisali smo prošnjo za 

sodelovanje, ki jo je pomočnica ravnateljice vrtca poslala vzgojiteljicam. Tiste vzgojiteljice, 

ki so se odzvale, smo poklicali in se z njimi dogovorili za termin izvedbe intervjuja. Intervjuje 

smo opravili po telefonu. Raziskavo smo opravili po načelih kvalitativnega pristopa. Na 

naslednjih straneh sledi temeljita transkripcija intervjujev, ki smo jim določili pojme in kode. 

Sledi razlaga raziskovalnih ciljev in interpretacija besedila s pomočjo teorije. 

Preglednica 2: Intervjuji s kodami 

Intervju št. 1: Tanja 

Starost: 30 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 1 leto 

Vprašanja in odgovori Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Rada delam 

z otroki, da sem se vedno dobro 

počutila na delovnem mestu, 

dobra plača. 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– delo z otroki, 

– dobro počutje na delovnem 

mestu in 

– dobra plača. 

DELO Z OTROKI 

POČUTJE NA DELU  

PLAČA 



32 
 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja?  

Skozi prakso in izobraževanja se 

vzgojitelj profesionalno razvija. 

Čeprav po mojem mnenju, da 

praksa več. Izkušnje so 

pomembne. 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– praksa, 

– izobraževanja in 

– izkušnje so pomembne. 

IZOBRAŽEVANJA 

PRAKSA 

IZKUŠNJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih? 

V enem letu dela kot vzgojiteljica 

sem se naučila na podlagi česa 

pravzaprav načrtuješ delo: 

delovanje skupine, na kaj moraš 

biti pozoren, kako opaziš 

posamezne otroke, da lahko potem 

izhajaš iz njih. Da narediš 

smiselno dejavnost. Nekaj znanja 

sem dobila tudi iz fakultete. Kako 

sem se spremenila? Bolj zaupam 

vase, otrokom znam reči tudi ne in 

jim postaviti mejo.  Spoznala sem 

način dela kot vzgojiteljica in 

sama sebi bolj zaupam sedaj. Na 

začetku sem se namreč spraševala 

ali delam dobro kot vzgojiteljica, 

ali je moje ravnanje ok. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– z opazovanjem otrok lažje 

izhajanje iz njih,  

pripraviti smiselno dejavnost, 

– pridobila zaupanje vase, 

– zna postaviti mejo, 

– samozaupanje, 

– spraševanje, ali delam dobro kot 

vzgojiteljica, ali je moje ravnanje 

OK. 

SAMOZAUPANJE 

POSTAVITEV MEJE 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to?  

Fantek iz skupine je imel hude 

izpade trme, besa, nelagodja. S 

sodelavko sva ga opazovali, 

posebej prilagajali dejavnosti 

zaradi njegovega odzivanja, 

prebrali veliko strokovne literature 

na to temo. Odšli sva do 

svetovalne delavke, ki ga je 

opazovala v oddelku in stvari niso 

bile izpeljane do konca. Tudi z 

mamo sva imele posebne 

govorilne ure, ko sva ji povedala, 

kako se deček obnaša v vrtcu. 

Mama je trdila, da je otrok doma v 

redu. Branje strokovne literature 

mi je pomagalo, da sem dobila nek 

občutek, kako se odzivati in 

prilagajati okolje temu dečku. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko  

nauči: otrok z motnjo vedenja 

OPP 

Kakšni so vaši načrti?  

Želim si ostati vzgojiteljica ali 

imeti privatno varstvo. 

Načrti: ostati vzgojiteljica ali 

imeti privatno varstvo 

VZGOJITELJICA 

ZASEBNO VARSTVO 
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Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres? 

Da neseš to domov in o tem še 

doma razmišljaš, kako bi to rešil. 

Kar ni tvoja naloga, pravzaprav. 

Da se zaradi tega obremenjuješ in 

si nalagaš dodatno delo. 

Povzročitelj stresa: razmišljanje 

doma o stvareh, ki se dogajajo v 

službi 

SKRBI 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Opis iste izkušnje. Posredovanje 

informacij o dečku staršem. Zelo 

podrobno in skrbno sem se 

pripravila na govorilne ure, da 

sem se dobro odrezala. Z leti 

verjetno potem dobiš kilometrino. 

Negativna izkušnja: opis iste 

izkušnje 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Pozitiven pogled, da ne prihaja do 

konfliktov s sodelavci, si moraš 

vzeti čas zase. Izven službe si 

najdem kakšen hobi (tek). 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– pozitiven pogled, 

– čas zase in 

– hobi (tek). 

POZITIVNOST 

ČAS ZASE 

GIBANJE 

 

Kako gradite svojo 

rezilientnost?  

Čas zase, ko greš iz službe, se ne 

obremenjuješ več z delom, da 

ločiš službo in prosti čas oziroma 

privatno življenje. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– čas zase in 

– ločitev službe od prostega časa. 

ČAS ZASE 

 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 SAMOZAUPANJE 

DOBRI ODNOSI S SODELAVCI 

PODPORA VODSTVA 
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Intervju št. 2: Lea 

Starost: 25 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 1 leto 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Zelo zadovoljna (5). Največje 

zadovoljstvo mi prinesejo otroci in 

ko vidim, da zmorejo sami. 

 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

zelo zadovoljna (5) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– otroci in 

– ko vidim, da zmorejo sami. 

 

DELO Z OTROKI 

SAMOSTOJNOST OTROK 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Vsa izobraževanja, motiviranost, 

delo v kolektivu, podpora vodstva, 

tudi kolegialne hospitacije. 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– izobraževanja, 

– motiviranost, delo v kolektivu, 

– podpora vodstva in 

– kolegialne hospitacije. 

IZOBRAŽEVANJA 

MOTIVACIJA 

PODPORA VODSTVA 

HOSPITACIJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Se mi je spremenil pogled na 

otroka, pogled nase. Prej, ko sem 

bila še pomočnica, sem bolj 

sledila vzgojiteljici in jo 

upoštevala. Sedaj se tega 

zavedam. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: spremenjen 

pogled na otroka in nase 

 

DRUGAČEN POGLED NA 

OTROKA 

DRUGAČEN POGLED NASE 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Najbolj sem profesionalno zrasla 

na Montessori izobraževanju, dalo 

mi je nov pogled, globino. Med 

študijem sem delala vzporedno še 

to izobraževanje. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: Montessori izobraževanje 

 

Kakšni so vaši načrti?  

V javni vrtec bi rada uvedla čim 

več Montessori pedagogike (tudi 

iz Reggio Emilia), to kar poznam, 

da bi bilo delo bolj kakovostno. 

Načrti: uvajanje elementov 

Montessori pedagogike v javni 

vrtec 

UVAJANJE ELEMENTOV 

PEDAGOGIKE MONTESSORI 
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Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Predvsem otroci, ki se jim 

zaenkrat ne znam približati 

(priseljenci). Velik stres mi 

prinaša tudi množičnost 

dogodkov. 

 

 

Povzročitelj stresa: 

– otroci priseljenci in 

– množičnost dogodkov. 

OTROCI 

HITER TEMPO 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Ko sem delala v prejšnjem vrtcu, 

sem imela negativno izkušnjo s 

starši, ki so me verbalno 

»napadli«. Zgodilo se je sosledje 

neprijetnih dogodkov, ko je otrok 

ugriznil nekega dečka. Ko je oče 

od tega dečka to videl (zgodilo se 

je na igrišču popoldne), je otroku 

povedal pred vsemi, ga spravil v 

zadrego in kričal nanj. Mene 

takrat ni bilo v službi, ko pa so mi 

povedali, kaj se je zgodilo, sem se 

takoj naslednje jutro pogovorila z 

očetom. Naučila sem se, da me kot 

vzgojiteljico ne sme biti strah 

spregovoriti tudi o neprijetnih 

stvareh. 

Negativna izkušnja: konflikt s 

starši 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Največkrat poskušam priti do 

izvira stresa in se s kom 

pogovoriti o teh stvareh. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– najti izvor stresa in 

– pogovor. 

POISKATI IZVOR STRESA 

POGOVOR 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Prek pogovora, trudim se, da se ne 

bi preveč sekirala, da ne bi 

poglabljala sporov jih rešujem 

sproti. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– pogovor, 

– sprotno reševanje sporov in 

– da se ne preveč obremenjuje. 

POGOVOR 

REŠEVANJE SPOROV 

NEOBREMENJENOST 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 SAMOZAUPANJE 

DOBRI ODNOSI S SODELAVCI 

PODPORA VODSTVA 
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Intervju št. 3. Majda 

Starost: 28 let 

Izobrazba: magistrica vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 1 leto 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Delo z 

otroki, dobro sodelovanje v timu, 

dobri odnosi v kolektivu, zelo 

raznoliko delo. 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– delo z otroki, 

– dobro sodelovanje v timu in 

– zelo raznoliko delo. 

DELO Z OTROKI 

SODELOVANJE V TIMU 

RAZNOLIKOST DELA 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja?  

Samoizobraževanja (branje 

strokovne literature), izkušnje, 

sodelovanje s sodelavkami, od 

vsake se nekaj naučim, mi morda 

kaj svetuje … 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– samoizobraževanja, 

– izkušnje in, 

– sodelovanje s sodelavkami. 

IZOBRAŽEVANJA 

IZKUŠNJE 

SODELOVANJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Velika razlika je, ko imaš svojo 

skupino (v primerjavi s 

študentskim delom). Na začetku, 

ko sem bila še pomočnica, sem 

bila manj samozavestna. Ni mi 

več problem vodit skupino, ker 

vem, da to, kar delam, delam 

dobro. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– samozavestnejša in 

– samozaupanje. 

SAMOZAVEST 

SAMOZAUPANJE 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Na začetku dela kot vzgojiteljica, 

ko sem padla v skupino. Da dobro 

spoznaš otroke, se soočiš s starši, 

da se v tandemu razumeš. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: začetek dela kot 

vzgojiteljica 

 

Kakšni so vaši načrti?  

Dobiti pogodbo za nedoločen čas. 

Načrti: pogodba za nedoločen čas POGODBA ZA NEDOLOČEN 

ČAS 



37 
 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres? 

Pritiski s strani vodstva, da 

moramo iti preveč staršem na 

roko. 

Povzročitelj stresa: pritiski s strani 

vodstva 

VODSTVO 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Deček je imel težave s slovenskim 

jezikom (npr. pri petih letih ni 

poznal nobenih barv), ni razumel 

večine navodil za dejavnosti. 

Veliko je bil v konfliktih z vrstniki 

in ni imel veliko prijateljev. Kljub 

temu, da smo imeli s starši več 

sestankov na to temo 

(nerazumevanje jezika – bil je 

otrok priseljencev), niso naredili 

ničesar, da bi deček vsaj malo 

napredoval. V šoli bo imel veliko 

problemov. Naučila sem se, da če 

starš ni pripravljen na sodelovanje, 

ne moreš skoraj ničesar narediti. 

Negativna izkušnja: otrokovo 

nerazumevanje slovenskega jezika 

in posledice 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Pogovor. Da vidim stvari z 

drugega zornega kota skušam 

stvar predebatirati. Ko je v službi 

zelo stresno, si vzamem dan 

odmora, če je možno. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– pogovor, 

– drug pogled in 

– odmor. 

POGOVOR 

ALTERNATIVNO MNENJE 

ODMOR 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Poskušam se čim manj sekirati. 

Zelo težko je ostati čustveno 

nevpleten. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– manj se sekirati in 

– se čustveno ne vpletati (težko). 

NEOBREMENJENOST 

NEVPLETENOST 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu? 

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

Manjši normativi otrok v oddelku 

oz. večji prostori, več prostorov. 

 

Gradniki rezilientnosti, ki jih sama 

doda:  

– manjši normativ v oddelku in 

– večji/več prostorov. 

DOBRI ODNOSI S SODELAVCI 
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Intervju št. 4: Petra 

Starost: 34 let 

Izobrazba: dipl. menedžerka, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 5 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Zelo zadovoljna (5). Največ 

zadovoljstva mi prinese čista in 

brezpogojna ljubezen otrok, te 

spravljajo v dobro voljo, ko rad 

delaš z otroki. 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

zelo zadovoljna (5) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– čista, brezpogojna ljubezen 

otrok, 

– te spravljajo v dobro voljo in 

– delo z otroki. 

 

DELO Z OTROKI 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Mirnost, da lahko razmisliš o 

situaciji, v kateri si. Analiziranje 

svojih dejanj. Primeri dobre 

prakse. 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

 – primeri dobre prakse 

 – mirnost in 

 – analiza svojih dejanj. 

PRAKSA 

REFLEKSIJA 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Na začetku sem bila 

nesamozavestna, sem se lovila, 

nisem vedela kako reagirati v 

določenih situacijah. Pomembna 

mi je bila izkušnja delati kot 

študentka, da sem dobila vpogled, 

kako delajo druge vzgojiteljice. 

Fakulteta mi je dala veliko, da 

znaš tudi teoretično utemeljiti, da 

poznaš razvoj otroka. Zaradi 

izkušenj sem bolj samozavestna. 

Pomagala so mi tudi strokovna 

izobraževanja v vrtcu. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– samozavestnejša in 

– bolj strokovna (predvsem v 

komunikaciji). 

SAMOZAVEST 

STROKOVNOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Ne vem, ne morem se enega 

spomniti. Vsako leto, ko otroci 

zrastejo, se na splošno nekaj 

spremeni v njihovem obnašanju. 

Npr. pri starosti 2–4 je najbolj 

naporno, zaradi prehodov (kahlice, 

povečan normativ), več je dela, 

pregovarjanja, hočejo sami vse 

narediti, pri 4–5 let starih otrocih 

je veliko tožarjenja, ti ne boš moj 

Izkušnja, od katere se lahko veliko  

nauči: vsaka starostna skupina 

otrok ima svoje značilnosti  
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prijatelj … 

Kakšni so vaši načrti?  

Da se udeležim še več 

izobraževanj in da napredujem. 

Načrti: napredovanja NAPREDOVANJE 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Komunikacija s starši, vedno 

moramo ohraniti strokoven odnos, 

da zaupajo vate, visok nivo 

komunikacije in skrbi mi povzroča 

tudi reševanje konfliktov med 

otroki. 

Povzročitelj stresa: 

– komunikacija s starši in 

– konflikti med otroki. 

STARŠI 

OTROCI 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Otrok je mamici sporočil, da v 

petek ni kolesaril, ker ni bilo 

koles. Cel vikend je mami o tem 

premišljevala in v ponedeljek se je 

»znesla« nad mano. Hitro smo 

ugotovili, da je otrok kolesaril, da 

se je mami zlagal in o njegovem 

kolesarjenju sem imela tudi 

fotografije. Naučila sem se, da kar 

koli se zgodi, kot se je npr. meni, 

da se starš spuca na tebi, da ga v 

bistvu skrbi za otroka. V vseh 

primerih moraš gledati samo 

dejstva. 

Negativna izkušnja: otrokova laž 

in konflikt z njegovo mamo 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Pogovor s sodelavkami. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: pogovor s 

sodelavkami 

POGOVOR 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Ne vzamem osebno, kot da je z 

mano nekaj narobe. S pogovorom. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– ne vzeti stvari osebno, 

– z mano je vse v redu – pozitivna 

samopodoba in 

– pogovor. 

RACIONALNOST 

SAMOZAVEST 

POGOVOR 
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Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

Ampak tisti, ki misli, da ima edini 

prav, ima veliko samozavesti, ne 

bo toliko empatičen in bo slab 

vzgojitelj. 

 SAMOZAUPANJE 

 

Intervju št. 5: Anamarija 

Starost: 29 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 6 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Pristnost 

otrok, razgibano delo, avtonomija, 

delo v tandemu 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– pristnost otrok, 

– razgibano delo, 

– avtonomija in 

– delo v tandemu. 

DELO Z OTROKI 

AVTONOMIJA 

RAZNOLIKOST DELA 

DELO V TANDEMU 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Subjektivne teorije vzgojitelja, 

lastna angažiranost, okolje, ki 

posamezniku finančno ali časovno 

nekaj omogoča. 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– subjektivne teorije vzgojitelja, 

– lastna angažiranost in 

– okolje. 

VZGOJITELJ 

OKOLJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Bolj suverena, bolj strokovno se 

izražam, imam večji besedni 

zaklad, bolj razumem 

diferenciacijo in individualizacijo. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– bolj suverena, 

– bolj strokovno izražanje, 

 – večji besedni zaklad,  

– boljše razumevanje 

diferenciacije in individualizacije. 

SUVERENOST 

STROKOVNOST 

KOMUNIKACIJA 

RAZUMEVANJE  

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Pred kratkim sem imela en primer, 

ko so dečka želeli izpisati iz 

skupine, ker se nismo ujeli. Z 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: stiska otroka in mamino 

nezaupanje 
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vodstvom smo bili istega mnenja, 

da so dečkove težave izvirale iz 

otrokovega domačega okolja, ker 

je v dokaj kratkem času doživel 

dve ločitvi in dve smrti bližnjih in 

fizični napad ciganov na mamo. 

Starši so to pripisovali hranjenju, 

spanju v vrtcu, vendar smo se z 

vodstvom dogovorili, da ostane v 

moji skupini. 

Do dečkove mame sem se skušala 

angažirati, prek pogovora sem ji 

sporočala, da je to veliko breme, 

da jo razumem, da se trudi itd. 

Mama je na koncu začutila, da je 

ne obsojam in ji ničesar ne 

zamerim, da se vsi trudimo za 

dobro otroka. Ob tem sem se 

naučila, da različni starši 

potrebujejo različne pristope. Sem 

jo, npr. mogla prav objeti, da me 

je spustila blizu. Potem je bilo 

lažje. 

Kakšni so vaši načrti?  

Načrti so napredovati v tem 

poklicu, kjer sem. Iskati nove poti, 

izzive izven oddelka, ne bi pa 

želela biti vodja. Zanima me 

andragoško delo. 

Načrti: 

– napredovanja in 

– andragoško delo. 

NAPREDOVANJE 

ANDRAGOŠKO DELO 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

V primeru konfliktov s starši, 

kakšna posebna situacija z otroki, 

npr. vedenje, ki ga ne razumem, 

neutemeljene zahteve vodstva, vsa 

dokumentacija oz. papirologija. 

Povzročitelj stresa: 

– konflikti s starši, 

– nerazumljivo vedenje otrok, 

– zahteve vodstva, 

– dokumentacija. 

STARŠI 

OTROCI 

VODSTVO 

DOKUMENTACIJA 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Opisala bi isto izkušnjo. 

Negativna izkušnja: opis iste 

izkušnje 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Stvari zelo racionaliziram in jih ne 

jemljem osebno. Selekcioniram za 

katere stvari se je vredno boriti. 

Skrbim, da teče vzporedno s 

poklicnim tudi družabno življenje 

in fizična aktivnost. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– racionalizacija dogodkov, 

– selekcioniranje, 

– pestro družabno življenje in 

– fizična aktivnost. 

 

RACIONALNOST 

SELEKCIJA 

DRUŽBA 

GIBANJE 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Preudarno izbiram bitke. Izogibam 

se nepotrebnim konfliktom. 

Pogovor o stresnih situacijah s 

sodelavkami in s prijatelji izven 

vrtca. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– preudarni konflikti in izogibanje 

nepotrebnim konfliktom ter 

– pogovor s sodelavci in prijatelji 

izven vrtca. 

 

IZOGIBANJE KONFLIKTOM 

POGOVOR 
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Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

Karakterne značilnosti vzgojitelja 

in njegova psihološka stabilnost 

 PODPORA VODSTVA 

 

Intervju št. 6: Lucija 

Starost: 33 let 

Izobrazba: diplomirala na FDV, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (končana 2. stopnja) 

Število let delovne dobe: 4 leta 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Da osebno 

rasteš, če dobro delaš so rezultati 

vidni, da dobro vplivaš na druge. 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– osebna rast, 

– dobro delo prinese vidne 

rezultate in 

– dober vpliv na druge. 

 

OSEBNA RAST 

VPLIV 

 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Ena osebna drža, lastna odločitev 

za to. Pogoji dela (vodstvo, 

kolektiv). 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– osebna drža in 

– pogoji dela: vodstvo, kolektiv. 

VZGOJITELJ 

VODSTVO 

 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Največ je vplival študij, druga 

stopnja, izkušnje. Večja 

samozavest in suverenost. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– bolj samozavestna in 

– bolj suverena. 

SAMOZAVEST 

SUVERENOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Kolegialne hospitacije sodelavke, 

vidiš dobro delo in ga lahko 

preneseš v svoj oddelek. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko  

nauči: kolegialne hospitacije 

sodelavke 
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Kakšni so vaši načrti? 

Napredovati v suverenosti in 

znanju, najti svoje veselje v tem 

poklicu vsakič znova. 

Načrti: 

– napredovati v suverenosti in 

znanju, 

– se veseliti dela v tem poklicu 

vsakič znova. 

OSEBNA RAST 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Vodenje skupine, ali je dobro ali 

ni, kako kakšno stvar dobro 

narediti, odzivi staršev, 

odgovornost. 

Povzročitelj stresa:  

– vodenje skupine, 

– odziv staršev in 

– odgovornost. 

STARŠI 

ODGOVORNOST 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Bila sem hospitirana in nisem se 

dobro odrezala. Naučila sem se, da 

se da tudi to preživeti in se nekaj 

od tega naučiti. 

Negativna izkušnja: hospitacija  

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Poskušam se manj sekirati, na 

stvari pogledam s pozitivne strani. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– manj se sekirati in 

– pozitiven pogled. 

NEOBREMENJENOST 

POZITIVNOST 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Pogovor s kolegico, ki ne dela v 

tem vrtcu. Da ločiš, da je to služba 

in da poskušaš čim manj domov 

odnesti. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– pogovor s kolegico, ki ne dela v 

istem vrtcu ter 

– ločitev med službenim in 

zasebnim. 

POGOVOR 

 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 SAMOZAUPANJE 

SKRB ZA PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

DOBRI ODNOSI S SODELAVCI 

 

Intervju št. 7: Katja  

Starost: 44 let 

Izobrazba: diplomirana dramaturginja, prekvalifikacija diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 8 let 
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Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Srednje zadovoljna (3). Feedback 

otrok, interakcije z otroki. 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

srednje zadovoljna (3) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– feedback otrok in 

– interakcije z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Več faktorjev. Samoiniciativnost – 

odzivanje na dinamiko skupine, 

nenehna aktivna učne drža, si 

odprt za nekaj novega, za 

spremembo. 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– samoiniciativnost, 

– aktivna učna drža, 

– odprtost za novosti in 

spremembe. 

VZGOJITELJ 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Zelo. Postaneš bolj suveren. 

Izkušnje so mi dale veliko, npr. ko 

daš toliko otrok in skupin čez. Na 

začetku sem bila bolj preplašena 

in sem komplicirala. In da nimaš 

plašnic (kot konji na očeh), da 

vidiš za nazaj, kako si se zmotil. 

Da poslušaš tudi negativen 

feedback od sodelavcev, takrat jim 

nisem dala prav, sedaj (čez dve 

leti) vidim, da sem se motila. 

Pomembna je tudi avtoriteta. 

Pomagala mi je izkušnja, ko sem 

sama postala mama. Sem 

razumela, npr. starše, da jim ni 

bilo lahko, ko so otroci jokali na 

začetku, pri uvajanju. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– bolj suverena, 

– bolj samozavestna, 

– več avtoritete, 

– bolj razumevajoča (ko je postala 

mama) ter 

 – odprtost in sprejemanje 

različnih mnenj. 

SUVERENOST 

SAMOZAVEST 

AVTORITETA 

RAZUMEVANJE 

ODPRTOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Šum v komunikaciji, otrok je 

polomil igračo, ki smo jo v vrtcu 

potem skušali popraviti. 

Sodelavec je narobe razumel in 

predal naprej napačno 

informacijo, da jo morajo doma 

starši skupaj z otrokom popraviti. 

Nato smo imeli s starši probleme 

… 

Izkušnja, od katere se lahko veliko  

nauči: netočna komunikacija in 

njene posledice 

 

Kakšni so vaši načrti?  

Da bi nadaljevala v tem poklicu 

svojo pot, da bi sodelovala še v 

katerem projektu. 

Načrti: 

– nadaljevanje v poklicu in 

– sodelovanje v projektih. 

SODELOVANJE 
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Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Včasih vse skupaj. Delo s starši, s 

sodelavci in otroki. 

Povzročitelj stresa: delo s starši, 

sodelavci in otroki 

STARŠI 

SODELAVCI  

OTROCI 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Ista izkušnja 

Negativna izkušnja: opis iste 

izkušnje 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Poskušam dati iz sebe, preko 

pogovora z možem in tesne 

prijateljice. Razbremenitev, 

fizično sproščanje, kakšna dobra 

knjiga … 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– pogovor z možem in 

prijateljicami, 

– razbremenitev, 

– fizična aktivnost in 

– branje. 

POGOVOR 

GIBANJE 

RAZBREMENITEV 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Podobno. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: podobno kot prejšnji 

odgovor 

POGOVOR 

GIBANJE 

RAZBREMENITEV 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

Timski igralec, optimizem, 

odprtost, nesebičnost 

 DOBRI ODNOSI S SODELAVCI 
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Intervju št. 8: Silvana 

Starost: 36 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 12 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Zelo zadovoljna (5). Delo z otroki, 

ko vidim, da so zadovoljni in 

uživajo, da vse, kar jim ponudimo 

srkajo. Otrokovo veselje ob 

uspehu. Priprava na delo. Delo s 

starši in sodelavko. 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

zelo zadovoljna (5) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– delo z otroki, njihovo 

zadovoljstvo in užitek, 

– otrokovo veselje ob uspehu, 

– priprava na delo ter 

– delo s starši in sodelavko. 

 

DELO Z OTROKI 

PRIPRAVA 

STARŠI 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Samoizobraževanja (branje 

strokovne literature), izkušnje (da 

otroka hitro prepoznaš in začutiš) 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– samoizobraževanja in 

– izkušnje. 

IZOBRAŽEVANJA 

IZKUŠNJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Začela sem kot pomočnica 

vzgojiteljice, delala sem 3 leta, 

nato sem postala vzgojiteljica. Na 

začetku sem veliko opazovala in si 

nabereš veliko idej oz. dobiš 

vpogled v delo izkušenih 

vzgojiteljev. Nato sem ob delu 

začela z Montessori 

izobraževanjem v Ljubljani. 

Naučila sem se, da tudi če te 

nekdo gleda (npr. starši), narediš 

kot je prav (npr. rešiš spor med 

otroki). Bolj sem samozavestna, 

suverena, na ista vprašanja staršev 

lažje odgovoriš, ker imaš izkušnje. 

Tudi od staršev se lahko marsikaj 

naučimo. Ko sem postala mama, 

so mi marsikatere stvari postale 

bolj razumljive, starše bolj 

razumem sedaj. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– bolj suverena, samozavestna, 

– bolj izkušena in 

– bolj razumevajoča do staršev. 

SUVERENOST 

SAMOZAVEST 

RAZUMEVANJE 
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Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

To Montessori izobraževanje, ki 

sem ga že omenila. V okviru tega 

izobraževanja smo imeli tudi 

program za otroke in starše (1-krat 

na teden po 90 min) za 12 staršev 

in otrok. Vse sem morala 

pripraviti sama. Od tega sem se 

veliko naučila. Pa še vsak mesec 

sem imela kot neko odprto 

»predavanje« na določeno temo 

(npr. spanje) in izmenjava 

izkušenj, ki je potekala 

dvosmerno, z istimi starši. Vse 

skupaj je trajalo 9 mesecev. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko  

nauči: Montessori izobraževanje 

 

Kakšni so vaši načrti?  

Rada bi ohranila kvaliteto dela. Se 

stalno izobraževala. Letos imam 

željo, da bi uvedli kratko interno 

Montessori izobraževanje 

Načrti: 

– ohraniti kvaliteto dela, 

– se stalno izobraževati in 

– uvesti kratko interno Montessori 

izobraževanje. 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Dogovarjanje z vodstvom (sem 

vodja Montessori aktiva, 

koordinatorka programa Mladost 

na burji) 

Povzročitelj stresa: dogovarjanje z 

vodstvom 

 

VODSTVO 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Naučila sem se, da se ne 

prenaglim, da si vzamem čas, da 

ne takoj odgovorim, če ne vem 

odgovora. Sedaj si vzamem čas, 

tudi poiščem pravilen odgovor, 

premislim. 

Negativna izkušnja: naglica  

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Pogovor, s tistim, ki ti povzroča 

stres. Gibanje (tek), dovolj spanja, 

zdrava prehrana. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– pogovor s povzročiteljem stresa, 

– gibanje, 

– spanje in 

– zdrava prehrana. 

POGOVOR 

GIBANJE 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Se umirim, se ustavim že prej in si 

ne delam naglice. Preberem 

kakšno lepo misel iz Svetega 

pisma. Molitev. Dvakrat globoko 

vdihnem. 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– umirjenost, 

– molitev, prebiranje Sv. Pisma in 

– globoko dihanje. 

UMIRJENOST 

MOLITEV 
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Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 SAMOZAUPANJE 

EMPATIJA 

DOBRI ODNOSI S SODELAVCI 

 

Intervju št. 9: Nika 

Starost: 40 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 12 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Delo z 

otroki, da imaš občutek, da si 

nekoga naučil. 

 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– delo z otroki in 

– občutek, da si nekoga nekaj 

naučil. 

DELO Z OTROKI 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Razna izobraževanja, izkušnje. 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– izobraževanja in 

– izkušnje. 

IZOBRAŽEVANJA 

IZKUŠNJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Bolj sem samozavestna in 

suverena, pri delu s starši znam 

zagovarjati svoje stališče, ker 

imam več izkušenj. Sem bolj 

sproščena. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– bolj samozavestna, 

– suverena, 

– sproščena, 

– izkušena in 

– zna bolje zagovarjati svoje 

stališče pri delu s starši. 

SAMOZAVEST 

SUVERENOST 

SPROŠČENOST 

 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? Nimam dovolj 

večjih izkušenj, ki bi me resnično 

spremenile. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: / 
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Kakšni so vaši načrti?  

Se držati nad gladino, dokler bo 

šlo (smeh). Nobenih večjih 

ambicij. 

Načrti: zdržati v poklicu NEZADOVOLJSTVO 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Vodstvo. 

Povzročitelj stresa: vodstvo VODSTVO 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Da ti jemljejo ven sodelavke iz 

oddelka (v oddelku so tri, še 

spremljevalka), namesto da bi 

zaposlili študentko. Naučila sem 

se, da ne bom tiho. 

Negativna izkušnja: slaba 

organizacija dela (sodelavko 

vzamejo iz oddelka in jo pošljejo 

drugam) 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Tablete za pritisk vzamem. 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: tablete 

TERAPIJA 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Z razmišljanjem o stvareh. 

 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: razmišljanje 

RAZMIŠLJANJE 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 OK STRATEGIJE REŠEVANJE 

PROBLEMOV 

PODPORA VODSTVA 
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Intervju št. 10: Ana 

Starost: 47 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 24 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Otroci. 

 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

otroci 

 

DELO Z OTROKI 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Odprtost, tvoj karakter. 

 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– odprtost in 

– karakter. 

VZGOJITELJ 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih? 

Na začetku sem bila veliko bolj 

tolerantna do otrokovih muh, zdaj 

znam to ustaviti. Meje znam 

postaviti tudi staršem. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

zna bolje postaviti meje otrokom 

in staršem 

ODLOČNOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Ko si zunaj z otroki, moraš biti 

zelo pozoren, da se kdo ne 

poškoduje. Enkrat si je deček 

razbil zob in mu ni nazaj zrasel. 

Da takšne stvari preprečiš. Da 

poznaš značaj otroka in mu 

pomagaš, ko potrebuje pomoč, da 

posreduješ. 

 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: poškodba otroka 

 

Kakšni so vaši načrti?  

Da zamenjam službo. Drugo delo, 

to je preveč stresno. 

Načrti: menjava poklica IZSTOP IZ POKLICA 
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Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Starši in vodstvo, ki nima 

vpogleda. Tehnologija, 

komunikacije ni prave, vse je prek 

mailov, nimajo nobenega 

razumevanja … 

Povzročitelj stresa:  

– starši in 

– vodstvo, ki nima vpogleda. 

 

STARŠI 

VODSTVO 

Opišite eno vašo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

V konflikt sem prišla s starši, 

katerih otrok potrebuje več 

pozornosti. Mami in oče sta zelo 

odsotna, ker otrok ni dobil 

pozornosti staršev, je bil zelo 

naporen v vrtcu. Veliko je bil v 

konfliktih z otroki, pregovarjal se 

je z mano … Naučila sem se 

previdnosti pri komunikaciji s 

starši. 

 

Negativna izkušnja: 

konflikt s starši zaradi otroka 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Umik v naravo. Pogovor s kolegi. 

Delitev mnenj s sodelavci. 

 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– umik v naravo, 

– pogovor s kolegi in 

– delitev mnenj s sodelavci. 

GIBANJE 

POGOVOR 

 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Preko pogovora. Negativne misli 

lahko obrneš v pozitivne misli, ne 

poglabljam se v temo/konflikt, ki 

ne obrodi sadov. 

 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– pogovor in 

– ne poglablja konfliktov. 

 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 PODPORA VODSTVA 
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Intervju št. 11: Urška 

Starost: 58 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 39 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Dokaj zadovoljna (4). Neposredno 

delo, ustvarjalnost. 

 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

dokaj zadovoljna (4) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– neposredno delo in 

– ustvarjalnost. 

 

DELO Z OTROKI 

RAZNOLIKOST DELA 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Lastna odgovornost. 

 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: lastna odgovornost 

ODGOVORNOST 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih?  

Sistem se je spremenil, enako 

delo. Postaneš bolj zaskrbljen, 

lažje delaš, nisi več fleksibilen, 

psihofizična utrujenost. 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– bolj zaskrbljena, 

– lažje opravlja svoje delo, 

– ni fleksibilna in je 

– bolj psihofizično utrujena. 

SKRBI 

NEPRILAGODLJIVOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Ko dobiš 1. otroka s PP v oddelek 

in si hkrati mati otroka s PP. Se ti 

osebno življenje poveže in dobiš 

ista zanimanja kot v 

profesionalnem življenju. Postaneš 

res dober vzgojitelj. 

 

Izkušnja, od katere se lahko veliko  

nauči: osebna izkušnja materinstva 

(otrok s PP) in povezanost s 

profesionalnim življenjem 

 

Kakšni so vaši načrti?  

Priti do penzije. 

Načrti: upokojitev KONEC KARIERE 

Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Starši, nerealna pričakovanja, 

nobene odgovornosti, vodstvo, 

svetovalni delavci … 

Povzročitelj stresa:  

– starši, 

– nerealna pričakovanja, 

– nobene odgovornosti, 

– vodstvo in 

– svetovalni delavci. 

 

STARŠI 

NEODGOVORNOST 

VODSTVO 
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Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Po krivem sem bila obtožena, da 

pretepam otroka. Pogovorila sem 

se z vodstvom, nato sem sklicala 

roditeljski sestanek, ki ga je sicer 

vodstvo odsvetovalo. Gospa, ki 

me je obtožila, ima doma težave. 

Tvoje delo mora biti 

transparentno. Igram na odprte 

karte. 

 

Negativna izkušnja: kriva obtožba 

o pretepanju otroka 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Razmišljam o tem. Reflektiram. S 

supervizijo, redno opazujem 

dogajanje. 

 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– razmišljanje, 

– refleksija in 

– supervizija. 

 

RAZMIŠLJANJE 

REFLEKSIJA 

SUPERVIZIJA 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Pač preživiš, greš naprej. S 

filozofijo preživetja. S 

pogovorom, da ne neseš vsega 

sam nase. 

 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– filozofija preživetja in 

– pogovor. 

POGOVOR 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

ODGOVORNOST do otroka, do 

dela, do vsakega, ne mene kot vzg. 

 

Gradniki rezilientnosti, ki jih sama 

doda: odgovornost 

SAMOZAUPANJE 

 

Intervju št. 12: Sonja 

Starost: 52 let 

Izobrazba: vzgojiteljica predšolskih otrok (srednja šola) 

Število let delovne dobe: 33 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

zelo zadovoljna (5) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– zadovoljni otroci in 

– korekten odnos s starši. 

 

DELO Z OTROKI 

STARŠI 
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Zelo zadovoljna (5). Zadovoljni 

otroci in korekten odnos s starši. 

 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja? 

Vsak zase vpliva, osebnosti 

razvoj, družina, vrtec kot 

institucija. 

 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– osebnost, 

– osebnostni razvoj, 

– družina in 

– vrtec kot institucija. 

VZGOJITELJ 

DRUŽINA  

VRTEC 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih? 

Moja stališča so bila zelo 

podobna, cilji so isti, samozavest 

mi je zrasla, sem bolj odločna, ko 

sem imela svoje otroke, je postalo 

lažje. Sem postala bolj suverena. 

Se gradiš, rasteš, moraš veliko 

delati na sebi. 

 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– samozavestnejša, 

– odločna in 

– suverena. 

SAMOZAVEST 

ODLOČNOST 

SUVERENOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to? 

Največ se naučiš iz težave, 

situacije, odnosa, problema s 

starši. Profesionalni odnos s starši 

je ključnega pomena. En 

nesporazum je bil, ko je bil otrok 

premeščen v moj oddelek, ker je 

imela v prejšnjem oddelku težave 

z vzgojiteljico. Je mama dobila 

krila in se javila v svet staršev, da 

je o prejšnji vzgojiteljici grdo 

govorila na svetu. Ko sem 

izvedela, sem jo povabila na 

razgovor, sva se pogovorili o 

svojih čustvih, sem jo usmerila do 

prejšnje vzg., da se ji opraviči. 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: konflikt s starši 

 

Kakšni so vaši načrti?  

Srečno pripluti do penziona. 

 

Načrti: upokojitev KONEC KARIERE 
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Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres? Zavedanje 

odgovornosti za njihov razvoj. 

 

Povzročitelj stresa: zavedanje 

odgovornosti za otrokov razvoj 

ODGOVORNOST 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Ista izkušnja 

 

Negativna izkušnja: opis iste 

izkušnje 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Vzrok stresa hočem odpraviti. Če 

mi je stres slaba komunikacija, je 

pogovor rešitev. 

 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– odpraviti vzrok stresa in 

– pogovor. 

POGOVOR 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Delam na sebi, joga, ples. 

 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– delo na sebi, 

– joga in 

– ples. 

OSEBNA RAST 

SPROSTITEV 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 SAMOUČINKOVITOST 

SAMOZAUPANJE 

 

Intervju št. 13: Karmen 

Starost: 59 let 

Izobrazba: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Število let delovne dobe: 37 let 

Vprašanje in odgovor Pojmi Kode 

Ste zadovoljni v svojem poklicu? 

Ocenite stopnjo zadovoljstva v 

poklicu z 1- zelo nezadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen. Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj vam v vašem 

poklicu prinese največ 

zadovoljstva? 

Zelo zadovoljna (5). Ko dobiš 

Stopnja zadovoljstva v poklicu: 

zelo zadovoljna (5) 

 

Kaj prinaša največ zadovoljstva: 

– pohvala staršev in 

– vedoželjnost, radovednost otrok. 

 

DELO Z OTROKI 

STARŠI 
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pohvalo od staršev. Na začetku, na 

prvem roditeljskem sestanku so 

bili nezaupljivi, potem čez leto so 

videli otrokov napredek in na 

koncu so se mi zahvalili za vse 

nasvete, priporočila …  

Ker so otroci vedoželjni, 

radovedni, kar požirajo … Lahko 

jih veliko naučiš.  

 

Kaj vpliva na profesionalni 

razvoj vzgojitelja?  

Vplivajo seminarji, 

izpopolnjevanja, da ti osveži 

znanje in delo, da si bolj 

strokoven. Izmenjava mnenj tudi 

vpliva, da narediš kakšno 

spremembo pri svojem delu, 

preskok, da kombiniraš.  

 

Mnenje o vplivu na profesionalni 

razvoj: 

– seminarji, izpopolnjevanja in 

– izmenjava mnenj. 

IZOBRAŽEVANJA 

ALTERNATIVNO MNENJE 

Kako bi opisali vaš profesionalni 

razvoj od začetnika, ko ste 

vstopali v poklic, do danes, kako 

ste se spremenili v svojem 

ravnanju, doživljanju, stališčih? 

Zelo se spremeniš. Na začetku si v 

dilemi, kako pristopit do staršev, 

kako jim povedati. Tudi do otrok, 

sedaj bolj vidim otroka, ga 

drugače vidim. Imam širši pogled, 

postala sem bolj direktna in bolj 

profesionalno odreagiram (npr. pri 

konfliktih s starši ali otroci). 

Dobiš en spekter, kako s starši 

delati, kako tudi v skupini kaj 

razrešiti. Vse je bolj sproščeno in 

bolj sem postala samozavestna.  

 

Spremembe v ravnanju, 

doživljanju in stališčih od 

začetnika do danes: 

– drugačen pogled na otroka, 

– bolj direktna, profesionalna, 

– samozavestnejša in 

– sproščena. 

DRUGAČEN POGLED NA 

OTROKA 

SAMOZAVEST 

PROFESIONALNOST 

SPROŠČENOST 

Navedite en konkreten primer, 

izkušnjo, kjer ste se veliko 

naučili, kateri dejavniki so 

vplivali na to?  

Pomočnica vzgojiteljice je bila 

zelo odsotna, ni je bilo v oddelku, 

ni sodelovala, ni pomagala. Sem 

se hotela z njo pogovoriti, a je bilo 

še slabše. 

 

Izkušnja, od katere se lahko veliko 

nauči: problemi v tandemu 

 

Kakšni so vaši načrti?  

/ 

Načrti: 

/ 

/ 
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Kaj vam povzroča poklicne 

skrbi, stres?  

Timsko delo s sodelavko, da bi kar 

pustila službo in šla. 

 

Povzročitelj stresa: konflikti v 

tandemu 

 

Opišite eno svojo negativno 

izkušnjo in kaj ste se naučili ob 

njej? 

Ista izkušnja s sodelavko 

 

Negativna izkušnja: opis iste 

izkušnje 

 

Kaj storite, da zmanjšate stres 

na delovnem mestu? 

Hoja, vrtičkanje, delo v vinogradu, 

sprostitev 

 

Načini za zmanjšanje stresa na 

delovnem mestu: 

– hoja, 

– delo na vrtu in vinogradu ter 

– sprostitev. 

GIBANJE 

DELO  

SPROSTITEV 

 

Kako gradite svojo 

rezilientnost? 

Podobno kot prej, pogovor s 

sodelavkami, tudi sprehod z njimi 

ali kakšen izlet. 

 

Načini, s katerimi gradi svojo 

rezilientnost: 

– podobni odgovori, 

– pogovor s sodelavkami in 

– sprehod, izlet s sodelavkami. 

POGOVOR 

GIBANJE 

Kaj bi bilo potrebno storiti za 

graditev rezilientnosti in 

zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu?  

Izberi nekaj gradnikov 

Samoučinkovitost, samozaupanje, 

ok strategije reševanja problemov, 

kakovostno učenje otrok, skrb za 

profesionalni razvoj, optimizem, 

empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, 

podpora vodstva. 

 SAMOZAUPANJE 

OK STRATEGIJE REŠEVANJE 

PROBLEMOV 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju smo predstavili rezultate raziskave, ki so razdeljeni na tri glavna področja. Ta 

so razdeljena glede na presojo vzgojiteljev o:  

– profesionalnem razvoju vzgojitelja in vplivu dejavnikov na njegov profesionalni 

razvoj, 

– dejavnikih stresa in načinih soočanja z njim ter 

– gradnikih rezilientnosti. 

5.1 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA IN VPLIV 

DEJAVNIKOV NA PROFESIONALNI RAZVOJ 

Zanimalo nas je, kaj po presoji vzgojiteljev vpliva na njihov profesionalni razvoj. 

Vzgojiteljicam smo postavili odprto vprašanje, nato pa smo jim v presojo ponudili posamezne 

dejavnike.  

Velika večina vzgojiteljic je omenila različna izobraževanja in izkušnje oziroma prakso.  

Vzgojiteljica Majda je poudarila, da na profesionalni razvoj vpliva več stvari. 

»Samoizobraževanja (branje strokovne literature), izkušnje, sodelovanje s sodelavkami, od 

vsake se nekaj naučim, mi morda kaj svetuje ….« 

V literaturi se izpostavlja skupno učenje zaposlenih, reševanje problemov, iskanje znanj, 

veščin, strategij ter uporaba naučenega v praksi (Valenčič Zuljan, 2012). V sodelovalnem 

profesionalizmu, kot ta profesionalni razvoj imenujemo, je ključnega pomena uveljavljanje 

kulture učeče se skupnosti, v kateri se izmenjujejo informacije, zaposleni pa se učijo tako, da 

skupaj razvijajo novo znanje, ki ga nato uporabijo v praksi. Zanimivo se nam zdi, da je 

vzgojiteljica Majda na začetku poklicne poti že prepoznala ta način sodelovanja kot možnost 

posameznikove rasti in rasti ostalih sodelavcev. Z deljenjem izzivov pri vzgoji otrok z 

drugimi vzgojiteljicami se izmenjujejo mnenja, pokaže se različen pristop do otrok, različni 

načini vodenja skupin in, kot je dejala intervjuvanka Majda, se »od vsake vzgojiteljice nekaj 

nauči«. To so lahko dobre strategije reševanja konfliktov med otroki ali način 

sporazumevanja s starši. Tako se na začetku poklicne poti posameznikom počasi izoblikuje 

tudi poklicna identiteta, kot ugotavljata Pearce in Morrison s sodelavci (2011), ki je za 

nadaljnji profesionalni razvoj ključnega pomena. 
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Vzgojiteljica Karmen pa je povedala: »Vplivajo seminarji, izpopolnjevanja, da ti osveži 

znanje in delo, da si bolj strokoven. Izmenjava mnenj tudi vpliva, da narediš kakšno 

spremembo pri svojem delu, preskok, da kombiniraš.« 

Tudi raziskava M. Valenčič Zuljan s sodelavci (2011) je pokazala, da po mnenju pedagoških 

delavcev na profesionalni razvoj pomembno vpliva branje strokovne literature in udeležba na 

seminarjih. Izobraževanja imajo pomemben vpliv na profesionalni razvoj vzgojitelja. 

Vzgojiteljica Lea poudarja pomen podpore vodstva, kolegialnih hospitacij in motivacije 

posameznika, vzgojiteljica Petra pa mirnost in analizo svojih dejanj. Urška pravi, da na 

profesionalni razvoj vzgojitelja vpliva njegova lastna odgovornost, Sonja poudari, da »vsak 

zase vpliva, osebnostni razvoj …«. 

Velik pomen pri profesionalnem razvoju vzgojitelja imajo njegove osebnostne lastnosti. Katja 

omeni predvsem samoiniciativnost, odzivanje, aktivno učno držo ter odprtost za spremembe 

in novosti. Ana poudari odprtost in karakter vzgojitelja. Tudi Anamarija meni, da imajo 

subjektivne teorije vzgojiteljic velik pomen pri njihovem profesionalnem razvoju, pove pa 

tudi, da vpliva »lastna angažiranost, okolje, ki posamezniku finančno ali časovno nekaj 

omogoča«. S tem se strinja tudi Lucija, ki temu pravi »pogoji dela« in s podvprašanjem 

izvemo, da so to podpora vodstva in dober kolektiv. Karmen omeni še izmenjavo mnenj. 

Želeli smo ugotoviti, kako so se vzgojiteljice spremenile od začetnice, torej od takrat, ko so 

vstopale v poklic, do danes, kako so profesionalno zrasle. Največkrat sta bili omenjeni večja 

samozavest (7 vzgojiteljic) in večja suverenost (6 vzgojiteljic). Spremenile so se tudi tako, da 

so se naučile odločneje postaviti meje, postale so strokovnejše, predvsem pri izražanju. Dve 

vzgojiteljici sta omenili samozaupanje in dve večji besedni zaklad. Ostale spremembe, ki so 

bile omenjene, so spremenjen pogled na otroka in nase, avtonomnost, sproščenost, izkušenost, 

razumevanje staršev, psihofizična utrujenost in večja zaskrbljenost. 

Raziskovanje profesionalnega razvoja bi moralo biti čim bolj celostno. Raziskavi avtoric 

Fuller (1969, po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) in Katz (1972, po Valenčič Zuljan 

in Blanuša Trošelj, 2014) osvetljujeta posamezne vidike profesionalnega razvoja z različnih 

izhodišč. Osredotočata se na spreminjanje posameznikovega razmišljanja, naklonjenosti in 

odprtosti za spreminjanje svoje prakse glede na fazo, v kateri se nahaja vzgojitelj. 

Že v teoretičnem delu magistrskega dela omenjena raziskava avtorice Katz (1972, po 

Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) je pokazala izrazite spremembe vzgojiteljev v 
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profesionalni rasti, doživljanju, ravnanju in stališčih. Avtorica profesionalni razvoj razdeli na 

štiri faze in poudari, da v prvi fazi preživetja vzgojitelje skrbi, kako opraviti osnovne poklicne 

naloge. Vzgojitelj ima pogosto nerealno prestavo o lastnih zmožnostih, razlika se kaže med 

pričakovanim rezultatom delovanja in dejanskim delom v skupini. Pogosto potrebuje 

podporo, sprejetost in razumevanje. V drugi fazi, ki se začne v drugem letu poučevanja, 

vzgojitelj postane samozavestnejši. Povezuje pridobljena znanja in izkušnje. Bolj se usmeri na 

posameznega otroka in prizna morebitna odstopanja od tipičnega vzorca razvoja otroka v 

določeni starosti. V tretji fazi se pojavita utrujenost in monotonost zaradi ponavljajoče se 

rutine dela. Vzgojitelji potrebujejo izmenjavo mnenj, da pridobijo nove veščine, pristope, 

spoznajo nove materiale in tehnike … V zadnji stopnji zrelosti, ki nastopi nekje po tretjem 

letu delovanja, vzgojitelji zaupajo v svoje sposobnosti in razvijati lahko začnejo svoje 

kompetence (po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). V naši raziskavi je usmerjenost na 

otroka in ne nase omenila vzgojiteljica Lea, ki je na začetku poklicne poti. Tudi vzgojiteljica 

Lucija, ki ima štiri leta delovne dobe, zase meni, da je sicer pridobila na samozavesti in 

suverenosti, še vedno pa se sprašuje, ali dela dobro, skrbi jo vodenje skupine. Menimo, da 

profesionalni razvoj ni tako zelo odvisen od števila let delovne dobe, ampak predvsem od 

kvalitete izkušenj in posameznikove osebne drže in pripravljenosti za spremembe.  

Želeli smo tudi ugotoviti, v kolikšni meri, po presoji vzgojiteljic, vplivajo različni dejavniki 

na njihov profesionalni razvoj. Vzgojiteljice so številčno ocenile 10 ponujenih dejavnikov na 

lestvici – zelo vpliva, nekoliko vpliva in ne vpliva na profesionalni razvoj vzgojiteljic. 

Preglednica 3: Vpliv dejavnikov profesionalnega razvoja 

Dejavniki profesionalnega 

razvoja 

Zelo vpliva 

 

Nekoliko vpliva 

 

Ne vpliva 

Timsko delo 8 5 0 

Refleksija 10 3 0 

Branje strokovne literature 5 7 1 

Kolegialne hospitacije 5 3 5 

Izobraževanje za poklic 4 9 0 

Nadaljnje izobraževanje in 7 5 1 
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usposabljanje 

Raziskovalni projekti in 

konference 

2 7 4 

Napredovanja 3 5 5 

Osebne značilnosti 

pedagoškega delavca 

11 2 0 

Stres in soočanje z njim 7 5 1 

 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da timsko delo zelo vpliva na profesionalni razvoj, so navedle:  

»Timsko delo zelo vpliva na profesionalni razvoj. Ko sem delala kot pomočnica vzgojiteljice, 

sem se veliko naučila od sodelavke. Dobro sva se razumeli, si izmenjali tudi kakšno kritiko. 

Postala sem bolj samozavestna pri svojem delu, sedaj vidim to.« 

Zgled sodelavke ali druge vzgojiteljice v kolektivu ima pozitiven vpliv na profesionalni 

razvoj vzgojiteljic. S tem, da sodelujemo z nekom, ki je lahko naš »kritični prijatelj«, se 

vsakodnevno izpopolnjujemo in ne zapademo v rutino, ki pogosto pomeni opravljanje 

utečenih dejavnosti brez posebnega razmišljanja, tudi ko je čas, da nekaj spremenimo. 

»Timsko delo zelo vpliva na profesionalni razvoj. Lahko ga spodbuja ali pa zavira. V zadnjih 

dveh letih nisem imela dobrega odnosa v tandemu in lahko rečem, da je bilo tako hudo, da bi 

najraje kar pustila službo in šla.« 

Delo v neučinkovitem tandemu ima pogosto negativen vpliv na profesionalni razvoj 

posameznika. Omenjeni vzgojiteljici je to predstavljalo velik stres, saj se je morala veliko 

prilagajati, opravljati dodatna dela pomočnice vzgojiteljice, ki je pogosto sploh ni bilo v 

oddelku. Negativen vpliv nerazumevanja strokovnih delavk deluje na klimo v oddelku, slabo 

vpliva na njuno delo v oddelku in na otroke. Slivar (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da kot 

izvor stresa na delovnem mestu vzgojiteljice poudarjajo slabe odnose, tekmovalnost, 

konfliktnost in ignoriranje čustev sodelavcev. 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da timsko delo nekoliko vpliva na profesionalni razvoj, so 

utemeljile svojo oceno: »Mislim da nekoliko vpliva, saj je vsak zase odgovoren za svoj 
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profesionalni razvoj. Ne glede na to, s kom delaš v tandemu, je v redu, da se ostaneš na 

profesionalnem nivoju in se ne preveč zapletaš osebno …« 

»Odvisno, s kom delaš. Če ti je njegov način dela všeč, se ti vtisne v spomin, kakšno stvar 

uporabim tudi jaz.« 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da refleksija zelo vpliva na profesionalni razvoj so izpostavile:  

»Da narediš bolje, da se popraviš …« 

»Da ovrednotiš svoje delo in ga spremeniš, ko ugotoviš, da nekaj delaš narobe.« 

Raziskava je pokazala, da večina vzgojiteljic ocenjuje (10 odgovorov), da refleksija zelo 

vpliva na profesionalni razvoj. Podobno ugotavljata tudi avtorja Lipton in Wellman (2001, v 

Valenčič Zuljan, 2012), ki pravita, da je refleksija ena najpomembnejših učnih navad, ki se jih 

naučimo. Pomembna pa je ne le refleksija prvega nivoja, ko opisujemo, kaj se je dogajalo in 

kaj bomo napravili v prihodnje, ampak tudi drugi nivo (utemeljevanje – »Zakaj sem ravnal 

tako?«) in tretji nivo (etični – »Čemu sem ravnal tako?«) refleksije.  

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da branje strokovne literature zelo vpliva na profesionalni razvoj, 

so navedle: 

»Naučiš se kaj novega, postaneš bolj strokoven pri komunikaciji s starši.« 

»Zelo vpliva, ker ti da vpogled v tematiko, ki je ne poznaš dobro in ko prebereš, se kaj novega 

naučiš. Potem pa je na tebi, ali to uporabiš pri svojem delu ali ne.« 

Ena izmed vzgojiteljic, ki so ocenile, da branje strokovne literature nekoliko vpliva, pa je 

navedla: 

»Praksa ti da več. Iz knjig namreč dobiš iztočnice, ki jih nato, če želiš, realiziraš v praksi. 

Potem vidiš, ali delujejo ali ne.« 

Branje strokovne literature je hitreje dostopno in ugodneje kot izobraževanja in 

izpopolnjevanja v obliki seminarjev. Raziskava slovenskih avtorjev (Ivajnšič, Ivanuš Grmek, 

2009, po Golobič Štucin, 2018) kaže, da se največ učiteljev, 51 % vseh vprašanih, največkrat 

poslužuje prav udeležbe strokovnih izobraževanj, nato pa sledi branje strokovne literature, ki 

jo bere 19,8 % vprašanih. 
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Menimo, da je to rezultat obveznosti nekaterih seminarjev. Branje strokovne literature po 

drugi strani ni obvezno, je pa vsekakor v časih, ko je poudarjena pomembnost 

vseživljenjskega učenja, zelo priporočljivo.  

Glede kolegialnih hospitacij so bila mnenja vzgojiteljic deljena. Pet jih je ocenilo, da zelo 

vpliva, tri vzgojiteljice so ocenile, da nekoliko vpliva in pet jih je ocenilo, da ne vplivajo na 

profesionalni razvoj. 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da kolegialne hospitacije zelo vplivajo na profesionalni razvoj, so 

navedle: 

»Mislim, da zelo vpliva. S tem, ko izvedeš dejavnost pred sodelavkami, ki imajo drugačne 

pristope, ti lahko povedo kakšno konstruktivno kritiko.« 

»Pri takih hospitacijah sam sebe spoznaš, ali imaš tremo pri izvajanju pred drugimi, koliko si 

samozavesten pri zagovarjanju svojega dela.« 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da kolegialne hospitacije ne vplivajo na profesionalni razvoj, pa 

so navedle:  

»Ker so umetne situacije. Jih ne maram. Lahko bi nam dali, npr. en časovni okvir, v roku 

enega meseca bodo, ne pa točno kdaj. Da bi bilo bolj spontano.« 

»Ker nihče ne sliši rad kritike. Večinoma potem sodelavke iščejo le napake … « 

Menimo, da je do teh rezultatov prišlo, ker kolegialne hospitacije niso kvalitetno izpeljane ali 

pa so slabo organizirane. Nekaj vzgojiteljic ima tudi slabe izkušnje s hospitacijami, vendar se 

nam zdi pomembno, da se v vrtcu, ki naj bi strmel k učeči se skupnosti, ustvarja pozitivna 

klima, odprto sodelovanje in zaupanje v kolektivu. Tudi vodstvo ima veliko vlogo pri tem, saj 

naj bi dalo poudarek na izobraževanje in strokovno usposabljanje pedagoških delavcev, pri 

tem pa ne bi smelo pozabiti, da spoštuje in upošteva vsakega strokovnega delavca. 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da izobraževanje za poklic zelo vpliva na profesionalni razvoj, so 

navedle: 

»Name je največ vplival študij predšolske vzgoje na drugi stopnji, odnesla sem ogromno, dalo 

mi je neko samozavest in suverenost.« 

»Ja, name je zelo vplivalo. Izvedela sem veliko stvari o razvoju otroka in različnih pristopih, 

načinih dela, ki jih potem v praksi preizkusim, spremenim ...« 
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Ena izmed vzgojiteljic, ki je ocenila, da izobraževanje za poklic nekoliko vpliva, pa je 

navedla: »Da ti sicer osnovo, izobrazbo moraš imeti, rabiš pa še veliko kilometrine …« 

Izobraževanje za poklic vzgojiteljice predšolskih otrok v Sloveniji je v svojem magistrskem 

delu podrobneje opisala E. Simonič (2018), ki omenja, da je danes možna tudi alternativna pot 

do poklica vzgojitelja. To je možno opaziti tudi pri naši raziskavi. Štiri vzgojiteljice so 

namreč opravile prekvalifikacijo za vzgojitelje po diplomi (iz druge smeri, na primer FDV). 

Dve vzgojiteljici od štirih, ki so opravile prekvalifikacijo, namreč ocenjujeta, da je 

izobraževanje za poklic zelo vplivalo na profesionalni razvoj. 

Ena od vzgojiteljic, ki so ocenile, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zelo vpliva na 

profesionalni razvoj, je navedla:  

»Zelo vpliva, da se izpopolnjuješ, da hodiš na seminarje. Ti osvežijo znanje in delo v oddelku, 

si bolj strokoven.« 

Po drugi strani je ena od vzgojiteljic, ki so ocenile, da nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje nekoliko vpliva, navedla:  

»Veliko je odvisno od vodstva. Ko sem začela delati, so bila izobraževanja na nivoju, zelo 

zahtevna in kvalitetna. Imeli smo tudi delavnice, okrogle mize …, debatirali o aktualnih 

problematiki. Bilo je veliko bolj premišljeno izvedeno kot je sedaj zadnja leta.« 

Vzgojiteljica je izrazila tudi nezadovoljstvo z izborom predavateljev na tematskih 

vzgojiteljskih zborih in dejala, da se je prijavila na izobraževanje v lastni režiji. Ostale 

vzgojiteljice, ki so ocenile, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje nekoliko vpliva na 

profesionalni razvoj, so dejale, da pogosto berejo strokovno literaturo. Posvetijo se študiju 

literature določene teme. Podobno pravijo avtorji raziskav med slovenskimi učitelji in 

vzgojitelji (Javrh, 2006, po Simonič, 2018), saj so sodelujoči v raziskavi izrazili razočaranje 

nad nekaterimi izobraževanji, neracionalno porabo sredstev in ugajanje trendom. 

Sodelovanje na raziskovalnih projektih in konferencah pomembno vpliva na posameznikov 

profesionalni razvoj, saj mu omogoča, da novo znanje povezuje s svojo prakso in izzivi pri 

delu (Simonič, 2018). Večina vzgojiteljic (7 odgovorov) je ocenila, da raziskovalni projekti in 

konference nekoliko vplivajo na profesionalni razvoj, ker se pogosto ne prijavijo nanje. V 

nasprotnem primeru, ko se prijavijo, so jim včasih projekti v breme in pasivno sodelujejo v 

njih. 
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Vzgojiteljice, ki so ocenile, da napredovanja zelo vplivajo na profesionalni razvoj, so bile v 

manjšini. Mnenja vzgojiteljic so bila deljena glede ocene nekoliko vpliva in ne vpliva. Ena od 

vzgojiteljic, ki je ocenila, da napredovanje ne vpliva, je navedla: 

»Ne vpliva. Oziroma celo negativno vpliva. Ta napredovanja v nazive … Ne bi smela biti 

trajna. Ljudje zaspijo na lovorikah …« 

E. Simonič (2018) v svoji raziskavi ugotavlja, da večina vzgojiteljic ni karieristov, da še 

vedno doživljajo svoj poklic kot poslanstvo. V raziskavi je ugotovila, da večina vzgojiteljic 

omenja predvsem napredovanje v nazive. K temu strmijo predvsem vzgojiteljice iz obdobja 

stabilizacije in srednjega obdobja kariere. Menimo, da je bila vzgojiteljičina izjava namenjena 

točno določeni vzgojiteljici, ki že ima naziv in njeno delo ni več tako korektno, kot je bilo 

nekoč. Napredovanja so lahko namreč dobra zunanja spodbuda, da vzgojitelji prevzamejo 

kakšno nalogo več, imajo dodatne odgovornosti in si tako gradijo samozavest in pozitivno 

samopodobo, ko naziv dosežejo. 

Največ odgovorov (11) z oceno zelo vpliva je dobil dejavnik osebne značilnosti pedagoškega 

delavca, kar so poudarjale nekatere vzgojiteljice že pri odgovoru na prvo izmed vprašanj – 

Kaj vpliva na profesionalni razvoj vzgojitelja? Omenjale so motivacijo, mirnost, analizo 

dejanj, lastno odgovornost, samoiniciativnost, aktivno učno držo, odprtost za spremembe in 

novosti, karakter, subjektivne teorije vzgojiteljic in lastno angažiranost.  

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da osebne značilnosti pedagoškega delavca zelo vplivajo na 

profesionalni razvoj, so navedle: 

»Vsak zase vpliva.« 

»Zelo vpliva, ja. Najbolj vplivajo subjektivne teorije vzgojiteljic in lastna angažiranost.« 

»Lastna odgovornost.« 

Subjektivne teorije so pomembne na profesionalni poti vzgojiteljic. To so subjektivna ali 

osebna pojmovanja, razlage o nekem pojavu, ki ljudem pomagajo razumeti svet. Pogosto so ta 

prepričanja čustveno in vrednostno zaznamovana, ne povsem logična in ozaveščena (Marentič 

Požarnik, 2000, v Simonič, 2018).  

Pomembno je na profesionalni razvoj vplivala tudi osebna izkušnja materinstva otroku s 

posebnimi potrebami vzgojiteljice Urške, ki je navedla, da je takrat osebno in profesionalno 

zrasla. 
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»Ko dobiš 1. otroka s PP v oddelek in si hkrati mati otroka s PP. Se ti osebno življenje poveže 

in dobiš ista zanimanja kot v profesionalnem življenju. Postaneš res dober vzgojitelj.« 

Tudi dve drugi vzgojiteljici sta poudarili, da je materinstvo spremenilo njun pogled na vzgojo 

in da bolj razumejo starše, npr. pri uvajanju. 

Vzgojiteljice, ki so ocenile, da stres zelo vpliva na profesionalni razvoj, so navedle: 

»Zelo vpliva, ker postaneš bolj zaskrbljen in obremenjen.« 

»V stresu sem takrat, ko naredim nekaj narobe ali imam ogromno dela in ne zmorem vsega ... 

Včasih ignoriram kakšno pripombo, tudi nasvet, da lažje preživim.«   

Podobno ugotavlja tudi Slivar (2009) v raziskavi stresa pri vzgojiteljih in učiteljih v 

slovenskih vrtcih in šolah. Analiza je pokazala, da so strokovne delavke, ki so ocenile svoj 

poklic kot stresen in so izgorele, nezadovoljne s poklicem. Od stresorjev so jih ogrožali: 

pedagoško delo, odnosi na delovnem mestu, pomanjkanje podpore, delo s starši in grožnje ter 

verbalni pritiski vodstva. Več o tem smo zapisali v nadaljevanju. 

Z oceno ne vpliva so vzgojiteljice največkrat izbrale dejavnik kolegialne hospitacije (5 

odgovorov) in napredovanja (5 odgovorov).  

Raziskava S. Kranjc (2014) o kolegialnem sodelovanju v vrtcu v Sloveniji je pokazala, da kar 

77 % anketiranih vzgojiteljic v šolskem letu 2012/2013 ni izvedlo nobene kolegialne 

hospitacije. Tiste vzgojiteljice, ki so kolegialno hospitacijo izvedle enkrat letno ali pogosteje, 

so mnenja, da hospitacije sodelavcev pozitivno vplivajo na medsebojno učenje, da so 

kolegialne hospitacije pozitivno sprejete in dajejo možnost izmenjave izkušenj v praksi. 

Analiza naše raziskave je pokazala, da so bila glede vpliva kolegialnih hospitacij na 

profesionalni razvoj vzgojitelja mnenja deljena. Vzgojiteljice, ki so odgovorile, da kolegialne 

hospitacije ne vplivajo, so pojasnile, da so bile hospitacije slabo izvedene. Morda je tu tudi 

strah pred kolegialnimi hospitacijami, ker ima vzgojiteljica, ki vodi dejavnost, tremo in je pod 

pritiskom zaradi kritike ostalih pedagoških delavcev. Zato je prav, kot pravi avtorica S. 

Kranjc (2014), da tisti vzgojitelji, ki imajo pozitivno izkušnjo kolegialnih hospitacij, širijo to 

obliko sodelovanja v kolektivu, da vsi vzgojitelji spoznajo smisel v opazovanju drugačnih 

pedagoških pristopov, dobijo kakšno novo idejo in spremenijo lastno prakso. 

Pri naslednjem vprašanju so vzgojiteljice odgovorile z opisom ene izkušnje, konkretnega 

primera, kjer so se veliko naučile.  
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Anamarija pravi: »Pred kratkim sem imela en primer, ko so dečka želeli izpisati iz skupine, 

ker se nismo ujeli. Z vodstvom smo bili istega mnenja, da so dečkove težave izvirale iz 

otrokovega domačega okolja, ker je v dokaj kratkem času doživel dve ločitvi in dve smrti 

bližnjih in fizični napad ciganov na mamo. Starši so to pripisovali hranjenju, spanju v vrtcu, 

vendar smo se z vodstvom dogovorili, da ostane v moji skupini. Do dečkove mame sem se 

skušala angažirati, prek pogovora sem ji sporočala, da je to veliko breme, da jo razumem, da 

se trudi itd. Mama je na koncu začutila, da je ne obsojam in ji ničesar ne zamerim, da se vsi 

trudimo za dobro otroka. Ob tem sem se naučila, da različni starši potrebujejo različne 

pristope. Sem jo, npr. mogla prav objeti, da me je spustila blizu. Potem je bilo lažje.« 

Vzgojiteljica Anamarija se je iz izkušnje naučila, da različni starši potrebujejo različne 

pristope, kot pravi, je mamo s fizičnim dotikom prepričala, da iskreno želi dobro njenemu 

otroku ter da jo ne obsoja. Pri tem je najpomembnejši dejavnik, ki omogoča profesionalno 

rast, vzgojiteljev karakter oziroma osebne značilnosti pedagoškega delavca. Omenjena 

vzgojiteljica je bila izredno prožna, iznajdljiva in prilagodljiva, da je prepoznala mamino 

potrebo po objemu, začutila njeno stisko in nemoč ter ji na sočuten način pokazala, da ji ni 

vseeno, da vsi delajo za dobro otroka.  

Vzgojiteljica Tanja: »Fantek iz skupine je imel hude izpade trme, besa, nelagodja. S 

sodelavko sva ga opazovali, posebej prilagajali dejavnosti zaradi njegovega odzivanja, 

prebrali veliko strokovne literature na to temo. Odšli sva do svetovalne delavke, ki ga je 

opazovala v oddelku, in stvari niso bile izpeljane do konca. Tudi z mamo sva imeli posebne 

govorilne ure, ko sva ji povedala, kako se deček obnaša v vrtcu. Mama je trdila, da je otrok 

doma v redu. Branje strokovne literature mi je pomagalo, da sem dobila nek občutek, kako se 

odzivati in prilagajati okolje temu dečku.« 

Vzgojiteljica Tanja je že sama v intervjuju povedala, da ji je bilo v veliko pomoč branje 

strokovne literature. Branje strokovnih knjig in člankov je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo 

na profesionalni razvoj. V Tanjinem primeru je pri izredno občutljivi temi, kako neprimerno 

vedenje dečka predstaviti staršem, pripomogla prav Tanjina predpriprava na pogovor. V 

intervjuju je povedala, da je veliko prebrala in se pozanimala pri svetovalni delavki, kako 

naprej. Pomembno je, da se vzgojitelji samoizobražujejo in se v primeru težav ali nejasnosti, 

obrnejo po nasvet k za to usposobljenim strokovnjakom. Vzgojiteljica Tanja je na začetku 

svoje kariere prepoznala dečkovo stisko in nemoč ter se s pomočjo strokovne literature 

izobrazila, da je lažje izpeljala govorilne ure z dečkovo mamo. Povedala je tudi, da stvari niso 

bile izpeljane do konca, menimo, da je tu problem svetovalne službe in podpore vodstva. 
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Pri vprašanju Kakšni so vaši načrti? so vzgojiteljice večinoma v odgovorih poudarjale 

napredek, osebno rast, vseživljenjsko učenje, pogodbo za nedoločen čas ipd. Le vzgojiteljica 

Nika je izrazila nezadovoljstvo, na to vprašanje je odgovorila: »Se držati nad gladino, dokler 

bo šlo.« V intervjuju je povedala tudi, da se proti stresu bori z zdravili, kar kaže na nemoč in 

visoko doživljanje stresnosti vzgojiteljevega poklica.  

5.2 DEJAVNIKI STRESA IN NAČINI SOOČANJA Z NJIMI 

Na prvo vprašanje v tem sklopu Kako bi ocenili stresnost vzgojiteljskega poklica? so 

vzgojiteljice odgovorile različno. Stresnost vzgojiteljskega poklica je označilo kot zelo stresno 

6 vzgojiteljic, kot srednje stresno pa 8 vzgojiteljic. Nobena od vzgojiteljic ni izbrala odgovora 

ni stresno. 

Vzgojiteljica Tanja, ki je vzgojiteljski poklic označila kot zelo stresen, pravi, da ji stres 

povzročajo skrbi, ki jih nosi domov. V intervjuju je povedala: »Da neseš to domov in o tem še 

doma razmišljaš, kako bi to rešil. Kar ni tvoja naloga, pravzaprav. Da se zaradi tega 

obremenjuješ in si nalagaš dodatno delo.« 

Tudi vzgojiteljica Petra, ki je ocenila vzgojiteljski poklic kot zelo stresen, je povedala, kaj ji 

povzroča stres: »Komunikacija s starši, vedno moramo ohraniti strokoven odnos, da zaupajo 

vate, visok nivo komunikacije …«  

Vzgojiteljica Katja je povedala, da ji skrbi povzroča vse skupaj in vzgojiteljski poklic ocenila 

kot zelo stresen: »Včasih vse skupaj. Delo s starši, s sodelavci in otroki.«  

Vzgojiteljici Niki stres povzroča vodstvo, prav tako vzgojiteljici Ani, ki je za intervju 

povedala: »Starši in vodstvo, ki nima vpogleda. Tehnologija, komunikacije ni prave, vse je 

prek mailov, nimajo nobenega razumevanja …« Obe sta vzgojiteljski poklic ocenili kot zelo 

stresen. 

Vzgojiteljica Sonja, ki je vzgojiteljski poklic ocenila kot srednje stresen, pravi, da ji skrbi 

povzroča predvsem »zavedanje odgovornosti za njihov razvoj«. 

Vzgojiteljica Karmen je za intervju povedala, zakaj ocenjuje vzgojiteljski poklic kot srednje 

stresen in kaj ji povzroča poklicne skrbi: »Timsko delo s sodelavko, da bi kar pustila službo in 

šla.« 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako vzgojiteljice ocenjujejo stopnjo lastne 

poklicne stresnosti. Večina vzgojiteljic (8 odgovorov) ocenjuje, da je na enaki stopnji 
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stresnosti kot ostale sodelavke v kolektivu. 4 vzgojiteljice menijo, da doživljajo več stresa kot 

ostali sodelavci v kolektivu, 1 vzgojiteljica svojo stresnost ocenjuje kot manj stresno v 

primerjavi z ostalimi sodelavci v kolektivu, a je dodala, da je odvisno, kdaj jo vprašamo. 

Skupina otrok, ki jo je imela v času izvajanja raziskave, je bila dobro vodljiva in delo ni bilo 

preveč zahtevno. 

Z vprašanjem Kaj vam povzroča poklicne skrbi, stres? smo želeli poiskati odgovor o 

stresorjih v vzgojiteljskem poklicu. Možnih je bilo več odgovorov. Največkrat je bilo kot 

glavni stresor omenjeno vodstvo (6 odgovorov), nato konflikti in nerealna pričakovanja 

staršev (4 odgovori), otroci in konflikti med njimi (4 odgovori), omenjeni pa so bili še skrbi, 

ki jih nosijo domov, dokumentacija, delo v tandemu in vodenje skupine. 

Slivar (2009) v raziskavi stresa pri vzgojiteljih in učiteljih v slovenskih vrtcih in šolah pravi, 

da je analiza pokazala, da so strokovne delavke, ki so ocenile svoj poklic kot stresen in so 

izgorele, nezadovoljne s poklicem. Od stresorjev so jih ogrožali: pedagoško delo, odnosi na 

delovnem mestu, pomanjkanje podpore, delo s starši in grožnje ter verbalni pritiski vodstva. 

Vzgojiteljica Nika, ki je svoj poklic označila za zelo stresen, je na vprašanje Kakšni so vaši 

načrti? odgovorila: »Se držati nad gladino, dokler bo šlo (smeh). Nobenih večjih ambicij.« 

Na vprašanje Kako bi ocenili stopnjo lastne poklicne stresnosti? pa je odgovorila: »Bolj kot 

večina ostalih sodelavcev v kolektivu.« 

Strokovne delavke, ki so ogrožene zaradi pedagoškega dela in medosebnih odnosov na 

delovnem mestu, so izražale nižjo stopnjo učinkovitosti pri svojem delu. Nanjo vplivajo 

izgorelost in slabo splošno počutje ter doživljanje poklica kot stresnega (Slivar, 2009). 

Vprašanje o opisu negativne izkušnje so vzgojiteljice v veliko primerih povezale z opisom 

izkušnje, ob kateri so profesionalno zrasle in jih je veliko naučila. Izpostavili bomo isto 

negativno izkušnjo vzgojiteljic Urške in Sonje:  

Urška: »Po krivem sem bila obtožena da pretepam otroka. Pogovorila sem se z vodstvom, 

nato sem sklicala roditeljski sestanek, ki ga je sicer vodstvo odsvetovalo. Gospa, ki me je 

obtožila, ima doma težave. Tvoje delo mora biti transparentno. Igram na odprte karte.« 

O isti mami je spregovorila njena sodelavka Sonja, ki je prav tako sodelovala v intervjuju.  

Sonja: »Največ se naučiš iz težave, situacije, odnosa, problema s starši. Profesionalni odnos s 

starši je ključnega pomena. En nesporazum je bil, ko je bil otrok premeščen v moj oddelek, 
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ker je imela v prejšnjem oddelku težave z vzgojiteljico. Je mama dobila krila in se javila v svet 

staršev, da je o prejšnji vzgojiteljici grdo govorila na svetu. Ko sem izvedela, sem jo povabila 

na razgovor, sva se pogovorili o najinih čustvih, sem jo usmerila do prejšnje vzgojiteljice, da 

se ji opraviči.«  

Obe vzgojiteljici sta v fazi izpreganja, sproščenega poklicnega poslavljanja. Obe sta doživljali 

opisano izkušnjo kot neprijeten in stresen dogodek. Menimo, da sta reagirali zelo suvereno in 

se v tem primeru veliko naučili. Vzgojiteljica Urška je poudarila, da mora biti delo 

vzgojiteljice transparentno, da igra na odprte karte. Vzgojiteljica Sonja pa je mami predlagala 

predvsem izražanje čustev, kar kaže na visoko stopnjo vzgojiteljičine čustvene inteligence. 

Z vprašanjem Kaj storite, da zmanjšate stres na delovnem mestu? smo želeli ugotoviti načine 

spoprijemanja s stresom. Največkrat je bil kot način za spoprijemanje s stresom omenjen 

pogovor (8 odgovorov). Tudi gibanje (4 odgovori) je za vzgojiteljice, ki so sodelovale v 

raziskavi, pomemben način za zmanjševanje stresa na delovnem mestu. Tu so naštele hojo, 

tek, fizično aktivnost in umik v naravo. Dvakrat je bil omenjen pozitiven pogled, ostali načini 

pa so bili omenjeni enkrat: čas zase, zdrav življenjski slog, delo na vrtu in v vinogradu, 

drugačen pogled, tablete, odmor, kvalitetno družbeno življenje v prostem času, sprostitev, 

neobremenjenost, razmišljanje, supervizija in iskanje izvora stresa. 

5.3 GRADNIKI REZILIENTNOSTI 

Zanimalo nas je, kako vzgojiteljice gradijo svojo rezilientnost. Veliko vzgojiteljic je 

odgovorilo, da na podoben način kot zmanjšujejo stres. Največkrat je bil kot gradnik 

rezilientnosti omenjen pogovor (7 odgovorov). Nato je bilo dvakrat omenjeno reševanje 

sporov, neobremenjenost in ločitev med službenim in zasebnim življenjem. Ostale 

vzgojiteljice so dodale še: čas zase, racionalnost (ne vzeti stvari osebno), samozavest, 

nevpletenost, izogibanje konfliktom, umirjenost, molitev, branje Svetega pisma, globoko 

dihanje, razmišljanje, filozofija preživetja, gibanje, delo na sebi, jogo in ples. 

Lestvica osebnostne prožnosti, ki sta jo sestavila Connor in Davidson (2001, 2013, 2015), 

razdeli rezilientnost na pet različnih področij. Te so: duhovnost, nadzor nad dogajanjem, 

pozitiven pogled na spoprijemanje s spremembami in varnost v odnosih, samozaupanje v 

težavah in področje kompetenc, pričakovanj in vztrajnosti. Glede na rezultate raziskave so 

vzgojiteljice poudarile predvsem področje pozitivnega pogleda na spoprijemanje s 

spremembami, nadzor nad dogajanjem (pogovor, razmišljanje, racionalnost, nevpletenost) in 
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področje kompetenc: delo na sebi, samozavest, reševanje sporov. Vzgojiteljica Silvana je 

jasno poudarila področje duhovnosti, povedala je, da jo molitev in branje Svetega pisma 

pomirjata in sproščata ter ji pomagata pri vsakdanjih izzivih. Za gradnjo rezilientnosti je 

pomembno tudi duhovno področje oziroma vera v boga (božanstvo, nekaj višjega, energijo, 

ljubezen, Boga, zemljo …), saj daje upanje in vztrajnost takrat, ko ne gre vse po 

posameznikovih načrtih. 

Na vprašanje Kako bi ocenili stopnjo lastne rezilientnosti? so bili trije možni odgovori in sicer 

bolj kot večina ostalih sodelavcev v kolektivu, tako kot večina ostalih sodelavcev v kolektivu, 

in manj kot večina ostalih sodelavcev v kolektivu. 6 vzgojiteljic je odgovorilo, da so na takšni 

stopnji kot večina sodelavcev, 5 jih je odgovorilo, da so na višji stopnji. Dve od intervjuvanih 

vzgojiteljic sta zase ocenili, da sta na nižji stopnji rezilientnosti kot ostali sodelavci v 

kolektivu. 

Višjo stopnjo rezilientnosti so, glede na lastno mnenje, imele vzgojiteljice Anamarija, Silvana, 

Majda, Urška, Sonja in Karmen.  

Nižjo stopnjo rezilientnosti, glede na lastno mnenje, pa vzgojiteljici Nika in Lea. 

Rezilientnost posamezniku pomaga pri razvijanju potencialov, iskanju rešitev, prilagajanju na 

nove življenjske pogoje, motivaciji za napredek in dobrih odnosih (Kiswarday in Valenčič 

Zuljan, 2015). Vzgojiteljice, ki so same zase presodile, da imajo višjo stopnjo rezilientnosti 

kot ostali sodelavci v kolektivu, so bile lažje prilagodljive in so hitro poiskale novo rešitev. 

Menimo, da jim višja stopnja rezilientnosti pomaga pri samopodobi in samozaupanju, pa tudi 

pri profesionalni rasti in razvoju. 

Pri zadnjem vprašanju smo želeli izvedeti, kateri so po presoji vzgojiteljic najbolj pomembni 

gradniki rezilientnosti in hkrati načini, da bi zmanjšali stres na delovnem mestu.  

Gradniki rezilientnosti, ki so bili našteti kot možnost izbire in smo jih pridobili iz literature 

avtorice V. Kiswarday (2015) so: samoučinkovitost, samozaupanje, ok strategije reševanja 

problemov, kakovostno učenje otrok, skrb za profesionalni razvoj, optimizem, empatija, 

uravnavanje lastnih čustev, dobri odnosi s sodelavci in podpora vodstva. 

Našteti gradniki so predstavljali tudi možnosti za zmanjševanje stresa na delovnem mestu. Z 

zadnjim vprašanjem v intervjuju smo torej želeli izvedeti, kateri od teh gradnikov najbolj 

vplivajo na gradnjo rezilientnosti in zmanjševanje stresa v vzgojiteljskem poklicu. Na 

vprašanje so lahko odgovorile z več odgovori, lahko so ga tudi same dodale. Največ 
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odgovorov je dobil gradnik samozaupanje (9 odgovorov), na drugem mestu sledita podpora 

vodstva in dobri odnosi s sodelavci (5 odgovorov). Dobre strategije reševanja problemov so 

pomembne za dve vzgojiteljici, omenjeni so bili še: optimizem, uravnavanje lastnih čustev, 

empatija, samoučinkovitost in skrb za profesionalni razvoj. Vzgojiteljica Urška je dodala tudi 

odgovornost do otrok vseh delavcev v vrtcu, vzgojiteljica Majda pa je poudarila manjši 

normativ v primerjavi s sedanjim. 

 

 

 

    

  



73 
 

6 ZAKLJUČEK 

Profesionalni razvoj vzgojitelja je v današnji družbi nujno potreben za kakovostno poklicno 

delovanje posameznika in napredek na poklicni poti. Vzgojiteljice, ki so sodelovale v 

raziskavi, so bile mnenja, da na posameznikov profesionalni razvoj vplivajo predvsem 

izkušnje, praksa in izobraževanja. Izkustveno učenje temelji na ustvarjanju znanja ob 

pretvorbi izkušnje ob vplivanju osebnega in družbenega znanja (Bizjak in Valenčič Zuljan, 

2007, v Simonič, 2018). To ni le delovna doba posameznika, ampak predvsem učenje iz 

izkušenj, opazovanje lastnih izkušenj, njihovo vrednotenje, analiza in iskanje rešitev 

(Simonič, 2018). Izobraževanja morajo biti organizirana tako, da spodbujajo posameznikovo 

željo po doseganju novih znanj in spremembo njihovih prepričanj, pogledov in razumevanj 

situacij (Blanuša Trošelj in Valenčič Zuljan, 2014), biti morajo kvalitetna. Vzgojiteljice so 

izpostavile, da na profesionalni razvoj vplivajo tudi podpora vodstva, kolegialne hospitacije, 

motivacija posameznika, mirnost in analiza lastnih dejanj. Glede kolegialnih hospitacij so bila 

mnenja deljena, izpostavile so, da je dobro sodelovati, prisluhniti konstruktivni kritiki, po 

drugi strani pa so to, po mnenju v raziskavo vključenih vzgojiteljic, neke vrste »umetne 

situacije«. Na profesionalni razvoj vzgojitelja vplivata tudi njegova lastna odgovornost in 

želja po razvoju. Velik pomen pri profesionalnem razvoju vzgojitelja imajo njegove 

osebnostne lastnosti: samoiniciativnost, odzivanje, aktivna učna drža, odprtost za spremembe 

in novosti ter karakter vzgojitelja. Omenjene so bile tudi subjektivne teorije vzgojitelja in 

izmenjava mnenj. Za spodbujanje profesionalnega razvoja je pomembno spodbujati premislek 

posameznika o njegovih pojmovanjih, delovati na posameznikovih pojmovanjih in 

subjektivnih teorijah, da vzgojitelj spremeni svoja pojmovanja in vedenje. Tudi v literaturi 

(Valenčič Zuljan, 2018) so pogostokrat omenjeni notranji in zunanji dejavniki 

profesionalnega razvoja. Tudi naša raziskava je to potrdila. Vzgojiteljice so navajale tako 

zunanje kot notranje dejavnike profesionalnega razvoja. 

Profesionalni razvoj sodelujočih vzgojiteljic lahko zaznamo tudi iz odgovorov na vprašanje o 

njihovem spreminjanju, od začetnika do danes. Iz analize odgovor lahko razberemo, da jih je 

večina izpostavila večjo samozavest in suverenost. Nekatere vzgojiteljice odločneje postavijo 

meje. Usmerjenost na lastno vlogo vzgojitelja se pojavi predvsem pri vzgojiteljih na začetku 

poklicne poti. To so ugotovili tudi raziskovalci Fuller, Katz in Huberman (Simonič, 2018), ki 

prav tako opisujejo čustveno doživljanje situacij predvsem pri vzgojiteljicah začetnicah. 

Vzgojiteljice so se spremenile tudi tako, da so bolj strokovne in profesionalne pri 

komunikaciji s starši. Iz primerov oziroma opisov izkušenj profesionalne rasti je razvidno, da 
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se, ne glede na število let delovne dobe, večina vzgojiteljic še vedno trudi dati največ kar 

lahko, predvsem v dobrobit otrok. Glede na odgovore celotnega intervjuja vsake posameznice 

lahko povzamemo, da večina vzgojiteljic, sodelujočih v raziskavi, osebnostno in poklicno 

raste ter se razvija.  

Vzgojiteljevo doživljanje stresa na delovnem mestu je eden izmed pomembnih pokazateljev 

zahtevnosti, odgovornosti in stresnosti vzgojiteljevega poklica. Analiza rezultatov raziskave je 

pokazala, da 8 vzgojiteljic ocenjuje svoje delo kot srednje stresno in 6 vzgojiteljic kot zelo 

stresno. Analiza intervjuja vzgojiteljice Nike je pokazala njeno nezadovoljstvo v poklicu: 

svoje delo ocenjuje kot zelo stresno, želi si »ostati na gladini, dokler gre«, jemlje zdravila 

proti tesnobi in pravi, da stres doživlja slabše kot ostali sodelavci v kolektivu. Ko smo jo 

povprašali glede načrtov, je povedala, da nima večjih ambicij. Ima 12 let delovne dobe, kar jo 

po S-modelu P. Javrh uvršča v fazo zgodnje kariere. Njena karierna pot se bolj nagiba k 

negotovosti in reviziji kot pa k poklicni aktivnosti. Tudi nekateri odgovori vzgojiteljice Ane 

(24 let delovne dobe) kažejo na nezadovoljstvo v poklicu. V odgovoru na vprašanje Kakšni so 

vaši načrti? je povedala, da razmišlja o menjavi poklica. Opisovala je tudi primer konflikta s 

starši in poudarila podporo vodstva.  

Slivar (2009) ugotavlja, da na odločitve strokovnih delavcev, ki izražajo namero o zapustitvi 

poklica, vplivajo predvsem konflikti s starši in stresor izsiljevanja staršev za privilegije svojih 

otrok. Poleg tega na namero o zapustitvi poklica vplivata tudi visoka stopnja izgorelosti in 

visoka ocena stresnosti poklica. Skupina stresnih dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na 

zadovoljstvo z delom in učinkovitost, so neustrezni odnosi na delovnem mestu. Izmed 

individualnih lastnosti posameznika izgorelost najpogosteje vpliva na večino področji 

zadovoljstva z delom, na učinkovitost pri delu in na namero o zapustitvi poklica.  

Vzgojiteljici Niki, ki je v fazi zgodnje kariere in doživlja stres ter se težje odzove rezilientno, 

bi bilo smiselno ponuditi pomoč na več ravneh. Kot je omenila v intervjuju, jo moti, da ji iz 

oddelka »jemljejo ven sodelavko«, zato bi bilo na ravni institucije morda smiselno zagotoviti 

stalnost delavk v oddelku. Lahko bi namesto njene sodelavke zaposlili novo študentko in tako 

omogočili vsem delavcem kakovostno delo. Morda bi ji lahko vodstvo ponudilo in financiralo 

kvalitetno izobraževanje na temo odpornost in odzivanje na stres ter ji tako omogočilo, da 

ozavesti svoje ravnanje in doživljanje stresnosti vzgojiteljskega poklica. Verjetno je 

vzgojiteljica Nika tudi sama marsikaj zmožna nadgraditi. Lahko bi, npr. poskrbela za dovolj 

gibanja, zdrav življenjski slog, postala bolj organizirana, lahko bi vnesla drobne spremembe v 

svoje življenje, ki bi naredile velik korak k rezilientnemu odzivanju. Pomembno si je priznati 
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stisko. Lahko tudi sama poišče pomoč ali svetovanje, ki ni nujno medicinske narave (tablete 

že jemlje), lahko bi prebrala kakšno knjigo o osebni rasti, se iskreno pogovorila z dobro 

prijateljico. Kot poudarja Mansfield (2012), lahko posameznik ostane miren, nadzira svoja 

čustva in ima pozitiven samogovor. Naj zaupa vase, čeprav ji je včasih težko, a ima realna 

pričakovanja do sebe in drugih. Menimo, da na takšen način vzgojiteljica Nika ne bi več tako 

intenzivno doživljala svojega poklica kot zelo stresnega in bi začela osebno in poklicno rasti.  

S pomočjo analize rezultatov raziskave smo ugotovili, da ima večina vzgojiteljic po njihovi 

presoji največ problemov z doživljanjem stresa zaradi slabe podpore vodstva. Raziskava 

Slivar (2009) je pokazala, da največ stresa vzgojiteljem povzroča pedagoško delo in kot 

posamezen mikrostresor – število otrok v skupini glede na prostor.  

Stres vzgojiteljice iz naše raziskave doživljajo tudi s konflikti in nerealnimi pričakovanji 

staršev, z otroki in konflikti med njimi, omenjene pa so bile še: skrbi, ki jih nosijo domov, 

dokumentacija, delo v tandemu in vodenje skupine.  

Cilj magistrskega dela je bil poleg tega, da smo ugotovili, kaj vzgojiteljem povzroča stres (po 

njihovi presoji), tudi ugotoviti, kako se z njim spoprijemajo. Kaj naredijo, da zmanjšajo stres 

na delovnem mestu? Dobili smo veliko število različnih odgovorov, ki smo jih glede na 

vsebinske značilnosti grupirali v kategorije. Največkrat je bil omenjen pogovor, sledilo je 

gibanje, nato fizično delo, pozitiven pogled (sprostitev, neobremenjenost, razmišljanje) in 

zdrav življenjski slog, poiskati in odstraniti izvor stresa, čas zase, supervizija …  

V literaturi (Youngs, 2001) uporaba strategije in tehnik za obvladovanje stresa vodi v zdrav 

življenjski stil. Tehnike in spretnosti so usmerjene v prilagojeno vedenje (npr. upravljanje s 

časom, asertivnost), fizični odgovor (pravilna prehrana, telovadba, sproščanje) ter prilagojeno 

kognitivno in čustveno odzivanje. Dolgoročni učinki prilagojenega vedenja so povečana 

samopodoba, samospoštovanje in samozaupanje, kar vodi do povečane produktivnosti. 

Slivar (2013) predlaga posameznikom, da se na področju preventivnega preprečevanja stresa 

uporabijo pristopi, kot so kognitivno restrukturiranje, konstruktivni samogovor, upravljanje s 

časom, socialna podpora, asertivnost in coaching, supervizija ipd.  

Vzgojitelji v vrtcu lahko to znanje uporabijo pri svojem delu in ga prilagodijo svojim 

potrebam. Najprej poskrbijo za zdravo prehrano, redno vadbo in sproščanje v zasebnem 

življenju. Sproščanje je lahko različno: dobra knjiga, pogovor, izlet, molitev, meditacija, nov 

hobi itd. Vse to vpliva na pozitiven pogled na življenje in odpornost. Vzgojiteljice lahko 
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upravljajo s časom, se organizirajo tako, da uspejo uskladiti vse poklicne in zasebne 

obveznosti in jim ostane nekaj časa zase. Pomembno je tudi asertivno odzivanje, socialna 

podporna mreža, prilagojeno izražanje čustev in čustvena inteligenca. 

Naš cilj, kaj vzgojiteljem pomaga graditi rezilientnost, smo ugotavljali z zadnjima dvema 

vprašanjema intervjuja. Odgovori so zelo podobni odgovorom na vprašanje o načinih 

spoprijemanja s stresom, kar je tudi pričakovano, saj predstavlja spoprijemanje s stresom 

dejavnik, ki vpliva na vzgojiteljevo rezilientnost, in obratno. Vzgojiteljice so poudarile, da 

svojo rezilientnost gradijo z načini, ki so racionalnost (ne vzamejo stvari osebno), samozavest, 

ki je rezultat samozaupanja in profesionalne rasti, umirjenost, molitev, branje Svetega pisma, 

globoko dihanje, filozofija preživetja, joga, ples in delo na sebi.   

Rezultati raziskave so pokazali, da največ vzgojiteljic meni, da je najpomembnejši gradnik 

rezilientnosti in način, da zmanjšamo stres na delovnem mestu, samozaupanje. Sledita mu 

podpora vodstva in dobri odnosi s sodelavci. 

Za večjo rezilientnost vzgojiteljic bi bilo na nivoju vrtca potrebno organizirati kvalitetnejša 

izobraževanja, tudi na temo stresa in rezilientnosti. Vzgojiteljice bi tako ozavestile svoje 

doživljanje stresa in ga s pomočjo osebnih virov (osebna odločitev za spremenjeno 

perspektivo), podporne mreže in ugodne klime v instituciji spremenile. Dobra klima v 

instituciji je pomembna zaradi sodelovanja, medsebojnega sprejemanja in podpore 

sodelavcev, ker se tako spodbuja profesionalni razvoj in rezilientnost vsakega posameznika, 

pa tudi v obliki zavezništva. Vzgojitelj, ki stres intenzivneje doživlja, lahko v "zdravem 

okolju" zaupa sodelavcu in tako zmanjša svojo stisko. Uporaba osebnih virov pomoči pomaga 

posamezniku, da spremeni pogled na situacijo in se distancira od problema, ki ga doživlja kot 

stresnega. Pomaga si tako, da vzpostavi duševno in telesno ravnovesje ter zopet dobi 

pozitivno samopodobo. 

Individualno pogojene komponente, ki sprožajo rezilientnost so torej samoučinkovitost, 

samozaupanje, dobre strategije reševanja problemov, kakovostna poučevalna praksa in skrb 

za profesionalni razvoj (Beltman idr., 2011, v Kiswarday in Zuljan, 2015). Med kontekstualne 

varovalne dejavnike, ki povečujejo rezilientnost, spadajo tudi dobri odnosi s sodelavci, otroci 

in podpora s strani vodstva (prav tam). 

Z analizo raziskave in preučevanjem literature smo ugotovili, da bo zaradi psihičnih naporov 

na delovnem mestu vzgojiteljic v prihodnosti potrebno usmeriti več pozornosti na razvijanje 

rezilientnosti in odpornosti na stres pri vzgojiteljicah. Obvladanje poklicnih veščin, odnosov, 
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spretnosti in vedenja ter osebni razvoj in poklicno napredovanje vzgojitelju omogočajo, da je 

dober zgled otrokom v vrtcu, da jih spodbuja in jim omogoča ustrezne pogoje za njihov 

napredek. S tem pa poklicno in osebnostno raste tudi sam in tako je, v današnjih 

nepredvidljivih časih, kos vsem izzivom, ki jih prinaša življenje. 
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8 PRILOGA 

Vprašanja za intervju 

1. Ime, starost, spol 

2. Izobrazba 

3. Delovno mesto, št. let delovne dobe 

4. Ste zadovoljni v svojem poklicu? Kako bi ocenili stopnjo zadovoljstva v poklicu od 1-

zelo nezadovoljen, 2- precej nezadovoljen, 3- srednje zadovoljen, 4- dokaj zadovoljen 

do 5- zelo zadovoljen? 

Utemeljite svoj odgovor. Kaj vam v vašem poklicu prinese največ zadovoljstva? 

5. Kaj vpliva na profesionalni razvoj vzgojitelja? 

6. Kako bi vi opisali vaš profesionalni razvoj od začetnika, ko ste vstopali v poklic, do 

danes, kako ste se spremenili v svojem ravnanju, doživljanju, stališčih? 

7. Kateri dejavniki vplivajo na to, da se vi kot vzgojitelj profesionalno razvijate. Ocenite 

in utemeljite svojo izbiro! Ne vpliva/nekoliko vpliva/zelo vpliva 

– timsko delo 

– refleksija 

– branje strokovne literature 

– kolegialne hospitacije 

– izobraževanje za poklic 

– nadaljnjo izobraževanje in usposabljanje 

– napredovanja 

– osebne značilnosti pedagoškega delavca 

– stres 

 

Navedite en primer, izkušnjo od katere ste se veliko naučili, kateri dejavniki so vplivali na to? 

8. Kakšni so vaši načrti? 

9. Kako bi ocenili stresnost vzgojiteljskega poklica? Zelo/srednje/ni stresno 

10. Opišite svojo negativno izkušnjo in kaj ste se naučili ob njej? 

11. Kaj storite, da zmanjšate stres na delovnem mestu? 

12. Kako gradite svojo rezilientnost (odpornost, prožnost, notranjo moč, da se uprete 

težavam, skrbem, strahovom)? 

13. Kako bi ocenili stopnjo lastne rezilientnosti 

– bolj kot večina ostalih sodelavcev v vašem kolektivu 

– tako kot večina ostalih 

– manj kot večina ostalih 

14. Kaj bi bilo potrebno storiti za graditev rezilientnosti in zmanjševanje stresa v 

vzgojiteljskem poklicu? (možnost izbire več gradnikov rezilientnosti) 

Izberi nekaj gradnikov: 
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samoučinkovitost, samozaupanje, ok strategije reševanja problemov, kakovostno 

učenje otrok, skrb za profesionalni razvoj, optimizem, empatija, uravnavanje lastnih 

čustev, dobri odnosi s sodelavci, podpora vodstva. 

 


