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Izvleček
Začetno izobraževanje strokovnih delavk vrtca ni končno in zadostno, saj se od njih
zahteva vedno več znanja ter sposobnosti, zato se morajo nenehno izobraževati in
poglabljati kakovost lastnega znanja in usposobljenosti za vzgojno delo. Pomembno
je, da strokovne delavke vrtca razvijajo svojo profesionalno identiteto in uresničujejo
svoje potrebe pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. Nadaljnje izobraževanje
in usposabljanje strokovnih delavk je izjemno pomembno predvsem zaradi
zagotavljanja kakovostnega vzgojnega procesa v vrtcu. V prvem delu magistrskega
dela smo opredelili začetno in nadaljnje izobraževanje strokovnih delavk vrtca.
Obravnavali smo cilje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na področju vzgoje
in izobraževanja, opisali programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter
izpostavili profesionalni razvoj kot njegov pomemben dejavnik. Obravnavali smo tudi
vpliv nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk na kakovost
vzgojnega procesa v vrtcu.
V drugem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate empirične raziskave, ki
smo jo opravili na področju celotne Slovenije med vzgojiteljicami in njihovimi
pomočnicami ter jih interpretirali. Analizirali smo razlike v mnenjih strokovnih delavk
vrtca, ki zadevajo nadaljnje izobraževanje in usposabljanja ter profesionalni razvoj.
Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v mnenjih strokovnih delavk
vrtca, ki zadevajo potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, razloge za
udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, vpliv vsebin
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na njihov profesionalni razvoj ter razlike v
mnenjih glede vsebin, ki bi morale biti razpisane v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju in bi bile
aktualne za vzgojno delo v vrtcu. Statistično pomembne razlike v mnenjih strokovnih
delavk vrtca obstajajo tudi glede dejavnikov, ki vplivajo na njihov profesionalni razvoj
ter glede refleksije dela.

Ključne besede
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, strokovne delavke vrtca, vzgojiteljice,
kakovost v vrtcih, profesionalni razvoj.
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Abstract
The initial education of preschool teachers is not conclusive and sufficient. They are
required to acquire more and more knowledge and skills and therefore they need to
continuously educate and deepen the quality of their own knowledge and skills for
their educational work. It is important for preschool teachers to develop their
professional identity and to fulfil their needs about further education and training.
Further education and training of preschool teachers is also extremely important in
order to ensure a quality educational process in kindergarten.
In the first part of the master´s thesis, we defined the initial and further education of
preschool teachers. We discussed about the goals of further education and training,
described the programs that further education and training offers and highlighted
professional development as an important factor of further education and training.
We also discussed about the impact of further education and training of preschool
teachers on the quality of the kindergartens educational process.
In the second part of the master´s thesis, we presented and interpreted the results of
an empirical research we did in Slovenia between preschool teachers and their
assistants. We analysed the differences in opinions of preschool teachers and their
assistants about further education and training and professional development. We
found statistically significant differences in the opinions of preschool teachers and
their assistants regarding to the need for further education and training, the reasons
for participating in further education and training programs, the impact of further
education and training content on their professional development, and on content
that should be offered in the Catalogue of further education and training programs
and would be relevant for kindergarten work. Statistically significant differences are
also in the opinion of preschool teachers and their assistants regarding the factors
that influence their professional development and reflections of their work.

Keywords
Further education and training, preschool teachers, quality in kindergarten,
professional development.
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1. Uvod
V magistrskem delu bomo obravnavali izobraževanje strokovnih delavk vrtca,1 ki je
dinamičen in vseživljenjski proces (Devjak in Polak 2007, str. 7). V Zakonu o vrtcih
(2017, člen 40)2 so zapisani pogoji, ki zadevajo zahtevano izobrazbo vzgojiteljice
predšolskih otrok in vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice.3
Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja določa izobrazbene pogoje ter
opredeljuje obvezo, da se morajo strokovne delavke vrtca vseskozi dodatno
izobraževati in usposabljati, nadgrajevati svojo izobrazbo, jo širiti in posodabljati.
Zato jim mora biti od države in delodajalca zagotovljena možnost za nenehno
posodabljanje znanja in kontinuiran profesionalni razvoj, pri tem pa ima pomembno
vlogo tudi ravnateljica vrtca (Pravilnik o nadaljnjem … 2009,4 člen 28; Erčulj 2011,
str. 21).
Strokovne delavke v vrtcu potrebujejo veliko raznolikega znanja, spretnosti in
sposobnosti, saj delajo z različnimi otroki in različnimi skupinami otrok. Ti se med
seboj razlikujejo glede na materni jezik, narodnostno in versko pripadnost, različne
posebne potrebe ipd. (Stopar 2008, str. 123; Žnidaršič 2012, str. 90).
Glede na delo, ki ga strokovne delavke vrtca opravljajo, in na naloge, s katerimi se
srečujejo, znanje, ki ga pridobijo v procesu formalnega izobraževanja (srednješolsko,
visokošolsko strokovno, univerzitetno), ni končno in zadostno, zato je nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk vrtca5 izredno pomembno (prim.
Pravilnik o nadaljnjem … 2009, člen 28; Ule 2012, str. 57).

1

V magistrskem delu bomo uporabljali termin strokovne delavke vrtca za vzgojiteljice predšolskih otrok in vzgojiteljice
predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice. Zaradi lažje berljivosti bomo v vsem besedilu uporabljali besedo vzgojiteljice in
besedno zvezo pomočnice vzgojiteljice. V celotnem besedilu bomo uporabljali ženski spol kot nevtralno slovnično kategorijo.
2
Zakon o vrtcih je bil sprejet leta 1996. Od takrat pa do danes so bile sprejete različne spremembe in dopolnitve tega zakona.
V našem besedilu se opiramo na neuradno prečiščeno besedilo zakona št. 13, ki je bilo leta 2017 objavljeno na Pravnoinformacijskem sistemu RS oziroma medmrežnih straneh Službe Vlade RS za zakonodajo.
3
Naziv delovnega mesta »vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice« se je začel uporabljati 1. septembra 2018,
pred tem se je uporabljal naziv pomočnica vzgojiteljice (prim. Zakona o vrtcih 2017). V pravilnikih (prim. Pravilnik o izobrazbi …
2012), ki zadevajo to področje, izraz še ni popravljen.
4
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je bil sprejet leta 2004. Od
takrat pa do danes so bile sprejete različne spremembe in dopolnitve tega pravilnika. V našem besedilu se opiramo na
neuradno prečiščeno besedilo pravilnika št. 4, ki je bilo leta 2009 objavljeno na Pravno-informacijskem sistemu RS oziroma
medmrežnih straneh Službe Vlade RS za zakonodajo.
5
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk na področju vzgoje in izobraževanja se je do leta 2004 imenovalo
stalno strokovno spopolnjevanje (Devjak in Polak 2007, str. 33). Slovar slovenskega knjižnega jezika in novi Slovenski pravop is
(2001) dovoljujeta uporabo terminov izpopolnjevanje in spopolnjevanje, ki sta sopomenki. V zakonodaji s področja vzgoje in
izobraževanja pa je uporabljen predvsem pojem izpopolnjevanje (Muršak 2012, str. 46).

1

V Sloveniji so programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki se jih lahko
udeležijo strokovne delavke vrtca, vsako leto objavljeni v Katalogu programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju (Pravilnik o nadaljnjem … 2009, člen 25). Financiranje programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter višino kotizacij določi minister vsako
leto na predlog Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, vendar pa Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ne financira vseh objavljenih programov, izbranih na podlagi javnega
razpisa, ki jih Programski svet za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju objavi na svetovnem spletu (Pravilnik o nadaljnjem
… 2009, člen 33). Nezagotovljena finančna sredstva so največkrat eden od razlogov
za neudeležbo oziroma oviro pri vključevanju strokovnih delavk vrtca v programe
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju (Ivajnšič in Ivanuš Grmek 2009, str. 111), kar nedvomno vpliva na
kakovost vzgojnega procesa v vrtcu.
Izsledki različnih opravljenih raziskav (Phillips idr. 2000; Mitchell in Cubey 2003;
Sylva idr. 2004; Fukkink in Lont 2007; Early idr. 2006 in 2007; Hemlak 2012;
Bauchműller, Gortz in Rasmussen 2014; Jensen idr. 2015; Štemberger in Vesel
2016) potrjujejo, da je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju pomemben dejavnik profesionalnega razvoja vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljice in da pomembno vpliva na procesno kakovost vrtca. Vendar
pa raziskave ne dajejo enoznačnih odgovorov na vprašanje o mnenju, ki zadeva
potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavk vrtca, saj
nekateri izsledki raziskav (Hemlak 2012) kažejo na to, da bolj izkušene vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice menijo, da ne potrebujejo več dodatnega izobraževanja,
izsledki drugih (Štemberger in Vesel 2016) pa kažejo na to, da vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice z daljšo delovno dobo menijo, da še vedno potrebujejo
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Ob tem pa nismo zasledili raziskav, ki bi
vsebovale izsledke o razlikah v mnenjih med posameznimi delovnimi mesti
strokovnih delavk vrtca (vzgojiteljicami ter pomočnicami vzgojiteljice), ki zadevajo
obravnavano tematiko, zato bo glavni problem magistrske naloge ugotoviti, kakšne
so razlike v mnenjih strokovnih delavk vrtca o potrebah po nadaljnjem izobraževanju
in usposabljanju kot ene od dimenzij njihovega profesionalnega razvoja.
2

I.

Teoretični del

1. Izobraževanje strokovnih delavk vrtca
Izobraževanje strokovnih delavk vrtca je proces, ki se začne z začetnim
izobraževanjem, nadaljuje z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem, zaključi
pa z njihovo upokojitvijo (Devjak in Polak 2007, str. 7; Bela knjiga … 2011, str. 467).

1.1. Začetno izobraževanje strokovnih delavk vrtca

Izobraževanje vzgojiteljic predšolskih otrok v Sloveniji poteka na treh univerzah
oziroma pedagoških fakultetah: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi v
Kopru (Ivajnšič in Ivanuš Grmek 2009, str. 107).
Splošni vstopni pogoji za študijske programe, ki so namenjeni izobraževanju bodočih
strokovnih delavk vrtca, so določeni z Zakonom o visokem šolstvu (2017).6 Bodoče
študentke potrebujejo za vpis vanje zaključeno splošno srednjo šolo in opravljeno
splošno maturo. Na študij po univerzitetnem programu se lahko vpiše tudi, kdor je
opravil poklicno maturo za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega
strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov iz splošne mature. Študentke,
ki se vpisujejo v visokošolski strokovni program predšolske vzgoje potrebujejo
splošno ali poklicno maturo po zaključeni štiriletni srednji šoli s področja predšolske
vzgoje ali zdravstvene nege (Bela knjiga … 2011, str. 477).
Po opravljenem srednjem strokovnem izobraževanju v programu Predšolska vzgoja
pridobijo naziv vzgojiteljica predšolskih otrok/vzgojitelj predšolskih otrok (Srednja
vzgojiteljska šola … 2019). Pridobljen strokovni naziv po opravljenem visokošolskem
strokovnem študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja pa je diplomirana
vzgojiteljica/diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (Pedagoška fakulteta 2017).
Temeljni cilj programa predšolske vzgoje je usposobiti študentke za kakovostno
vzgojno delo s predšolskimi otroki v vrtcu in otroki v prvem razredu devetletne
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Zakon o visokem šolstvu je bil sprejet leta 1993. Od takrat pa do danes so bile sprejete različne spremembe in dopolnitve
tega zakona. V našem besedilu se opiramo na neuradno prečiščeno besedilo zakona št. 26, ki je bilo leta 2017 objavljeno na
Pravno-informacijskem sistemu RS oziroma medmrežnih straneh Službe Vlade RS za zakonodajo.
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osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki
(Predstavitveni zbornik … 2018).

1.1.1. Zahtevana dokončana formalna stopnja izobrazbe vzgojiteljic v Sloveniji

V Zakonu o vrtcih (2017, člen 40) je zapisano, da mora: »Vzgojitelj … imeti
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri.« (Prav tam).
V skladu s Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih
delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske
otroke s posebnimi potrebami (2012, člen 5, v nadaljevanju: Pravilnik o izobrazbi …)
je lahko vzgojiteljica predšolskih otrok v programu za predšolske otroke, »kdor je
končal:
-

visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,

-

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,

-

magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje
in poučevanje ali zgodnje učenje.« (Prav tam).

Vzgojiteljica predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi oseba,
ki je končala:
-

»univerzitetni študijski program in si pridobila strokovni naslov profesorica,

-

univerzitetni

študijski

program

s

področja

izobraževanja,

umetnosti,

humanističnih ved ali družboslovja,
-

visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,

-

magistrski študijski program druge stopnje in si pridobila strokovni naslov
magistra profesorica,

-

magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja,
umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

-

magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje
in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z
družino
4

in je opravila študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.«
(Pravilnik o izobrazbi … 2012, člen 5).
Dostopni podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se od leta 2010
veča delež vzgojiteljic z višjimi zaključenimi formalnimi stopnjami izobrazbe (prim.
grafikon 1). Delež zaposlenih s srednješolsko stopnjo izobrazbe na delovnem mestu
vzgojiteljice predšolskih otrok se je v letih od 2010 do 20157 zmanjševal, medtem ko
se je delež zaposlenih z visokošolsko strokovno stopnjo izobrazbe/visokošolsko
univerzitetno (1. bolonjska stopnja), magisterijem (2. bolonjska stopnja) in
doktoratom znanosti (3. bolonjska stopnja) na delovnem mestu vzgojiteljice
predšolskih otrok zviševal.

Grafikon 1: Zaposlene na delovnem mestu vzgojiteljice, letni podatki do leta 2015 (Vir: SURS)
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Podatki o zaposlenih na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok po izobrazbi od leta 2015 dalje na SURS -u niso več
dostopni.
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Delež vzgojiteljic s srednješolsko stopnjo izobrazbe je leta 2010 znašal 41,30 %,
medtem ko je ta delež leta 2015 znašal 25,76 %. Delež vzgojiteljic z visokošolsko
stopnjo izobrazbe 1. stopnje je leta 2010 znašal 42,97 %, leta 2015 pa 57,92 %.
Delež vzgojiteljic, ki so imele visokošolsko stopnjo izobrazbe 2. stopnje (magisterij)
se je od leta 2010 do leta 2015 zvišal iz 12,61 % na 14,79 %, delež vzgojiteljic z
doktoratom pa se je nekoliko zmanjšal, in sicer je leta 2010 znašal 1,28 %, leta 2015
pa 0,85 %. Predvsem pa je pomemben delež vzgojiteljic brez ustrezne izobrazbe, ki
se je od leta 2010 do leta 2015 zmanjšal. Leta 2010 je ta delež znašal 1,84 %, leta
2015 pa 0,68 %.

1.1.2. Zahtevana dokončana formalna stopnja izobrazbe pomočnic vzgojiteljice
v Sloveniji

V Zakonu o vrtcih (2017, člen 40) je opredeljena tudi zahtevana izobrazba
pomočnice vzgojiteljice: »Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja mora
imeti:
-

srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za
področje predšolske vzgoje, ali

-

zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s
predšolskimi otroki.« (Prav tam).

V Pravilniku o izobrazbi (2012, člen 5) je zapisano, da je lahko: »Pomočnik vzgojitelja
predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za
predšolske otroke …, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.« (Prav tam).
Zapisano je tudi, da je: »Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za
predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke […] lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.« (Pravilnik o izobrazbi …
2012, člen 5).
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Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je bilo med leti 2010 in
20158 največ pomočnic vzgojiteljice s srednješolsko stopnjo izobrazbe (okoli 90 %). V
tem časovnem obdobju upada delež pomočnic vzgojiteljice brez ustrezne izobrazbe,
in sicer je bilo leta 2010 brez ustrezne izobrazbe 4,84 % pomočnic vzgojiteljice, leta
2015 pa 0,79 % vseh pomočnic vzgojiteljice.

Grafikon 2: Zaposlene na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, letni podatki do leta 2015 (Vir: SURS)

Nekatere pomočnice vzgojiteljice imajo tudi visokošolsko stopnjo izobrazbe. V letu
2010 je imelo visokošolsko stopnjo izobrazbe 1. stopnje 5,57 % pomočnic
vzgojiteljice, visokošolsko stopnjo izobrazbe 2. stopnje pa 1,67 % pomočnic
vzgojiteljice. Največji delež pomočnic vzgojiteljice z visokošolsko stopnjo izobrazbe 1.
stopnje je bil leta 2015, ko je znašal 7,58 %. Največji delež pomočnic vzgojiteljice z
visokošolsko stopnjo izobrazbe 2. stopnje pa je bil leta 2014 (2,43 %).
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Podatki o zaposlenih na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice po izobrazbi od leta 2015
dalje na SURS-u niso več dostopni.
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Delež vzgojiteljic predšolskih otrok z visoko strokovno izobrazbo se sicer v naših
vrtcih od leta 1997/1998 počasi zvišuje (Bela knjiga … 2011, str. 92). Glede na
dejstvo, da v Sloveniji velik del strokovnih delavk v vrtcu še ne dosega visoke
strokovne izobrazbe, imajo pa bogate izkušnje, bi lahko s primernimi mehanizmi
spodbudili njihovo dodatno izobraževanje (Bela knjiga … 2011, str. 94).

1.1.3. Primerjava med Slovenijo in drugimi evropskimi državami glede
zahtevanih stopenj formalne izobrazbe za strokovne delavke vrtca

V Sloveniji je zahtevana stopnja izobrazbe vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice
enaka, ne glede na starostno obdobje otrok, s katerimi strokovne delavke vrtca
delajo. Temu pa ni tako v vseh evropskih državah, saj je ponekod za delo z otroki
prvega starostnega obdobja zahtevana nižja izobrazba kot za delo z otroki drugega
starostnega obdobja (Oberhuemer 2015; Structural indicators for … 2018).
V Sloveniji strokovne delavke vrtca delajo z otroki od rojstva do šestega leta starosti
v vrtcu oziroma lahko delajo tudi v prvem razredu osnovne šole poleg učiteljice. Tudi
na Finskem strokovna delavka vrtca dela v vrtcu z otroki od rojstva do vstopa v šolo
(do šestega leta) ali pa v predšolskem oddelku, ki se lahko nahaja v vrtcu ali v
osnovni šoli. Zahtevana izobrazba strokovnih delavk vrtca na Finskem je na
višješolski oziroma višješolski strokovni ravni oziroma mora vsaj ena strokovna
delavka v oddelku imeti izobrazbo na višješolski oziroma višješolski strokovni ravni.
Izobrazbo na višješolski oziroma višješolski strokovni ravni s pedagoško usmeritvijo
za delo v obeh starostnih obdobjih v vrtcu morajo imeti denimo tudi strokovne
delavke v drugih nordijskih državah (Danska, Švedska, Norveška), baltskih državah
(Litva, Latvija, Estonija) in nekaterih drugih evropskih državah (Grčija, Hrvaška,
Luksemburg, Portugalska, Črna gora, Islandija). Na Danskem in Švedskem morajo
imeti strokovne delavke vrtca opravljen triletni študij predšolske vzgoje. Enako
stopnjo izobrazbe (višješolsko ali višješolsko strokovno izobrazbo) morajo strokovne
delavke imeti tudi v Nemčiji, kjer v prvem starostnem obdobju delajo socialne
pedagoginje, ki so usposobljene za delo z mlajšimi otroki, lahko pa delajo tudi z
mladino v šolskem obdobju ter z odraslimi, ki imajo posebne potrebe. V nekaterih
državah (Irska, Malta) pa ni nobenih posebnih zahtev glede izobrazbe strokovnih
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delavk vrtca za delo z otroki v prvem starostnem obdobju (Oberhuemer 2015;
Structural indicators for … 2018, str. 12).
V nekaterih državah članicah Evropske unije pa obstajajo težnje po nadgradnji
minimalnih zahtev glede zahtevane stopnje izobrazbe strokovnih delavk vrtca za delo
z otroki od rojstva do treh let starosti. Ponekod za delo z otroki prvega starostnega
obdobja zahtevajo nižjo izobrazbo kot za delo z otroki drugega starostnega obdobja.
Tako je denimo na Poljskem in v Romuniji, kjer je za delo z otroki prvega starostnega
obdobja zadostna kvalifikacija na ravni zaključene srednje strokovne oziroma srednje
splošne izobrazbe (končana srednja šola), za delo z otroki drugega starostnega
obdobja pa zahtevajo visokošolsko izobrazbo. V Italiji in na Nizozemskem mora biti
za delo z otroki prvega starostnega obdobja dosežena višja strokovna izobrazba, za
delo z otroki drugega starostnega obdobja pa visokošolska strokovna izobrazba s
področja vzgoje in izobraževanja (v Italiji ni nujno, da gre ravno za študij predšolske
vzgoje). V flamsko in francosko govorečih delih Belgije, na Češkem, v Franciji in
Bolgariji morajo strokovne delavke za delo z otroki prvega starostnega obdobja imeti
kvalifikacijo iz zdravstvene nege (včasih tudi brez poudarka na delu z mlajšimi otroki),
medtem ko morajo za delo z otroki drugega starostnega obdobja imeti visokošolsko
izobrazbo. Visokošolska izobrazba za delo z otroki drugega starostnega obdobja je
zahtevana tudi na Cipru, v Grčiji, na Madžarskem in na Malti. Od leta 2007 morajo
strokovne delavke na Portugalskem, ki delajo z otroki, starimi od treh do šestih let,
imeti opravljen štiri- do štiriinpol-letni magistrski študij. V primeru Anglije pa velja, da
morajo strokovne delavke vrtca imeti opravljen triletni študij na visokošolski ravni,
vendar pa to velja samo za strokovne delavke, ki delajo v javnih vrtcih, medtem ko za
zasebni sektor to ne velja (Oberhuemer 2015; Structural indicators for … 2018, str.
12).
V nekaterih primerih, kot je to v Sloveniji, ob vzgojiteljici dela tudi pomočnica
vzgojiteljice. V nekaterih državah (na primer na Cipru, v Grčiji, na Irskem) pa delajo le
vzgojiteljice, ki sodelujejo s kvalificiranimi pomočnicami vzgojiteljice, le kadar gre za
delo z otroki s posebnimi potrebami (Oberhuemer 2015).
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1.1.4. Pripravništvo

Po končanem formalnem izobraževanju bodočih strokovnih delavk vrtca sledi
pridobivanje ustreznih delovnih izkušenj, ki so v Sloveniji obvezne za pristop k
strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Ena od oblik pridobivanja
delovnih izkušenj je tudi pripravništvo.
V času pripravništva se strokovne delavke vrtca usposabljajo za samostojno delo po
pridobljeni diplomi (Bela knjiga … 2011, str. 494). Pripravništvo na področju vzgoje in
izobraževanja je bilo od leta 2007 volontersko, vendar je bilo ukinjeno 11. 12. 2014
(Pripravništvo »b.l.«).

Po Zakonu

o organizaciji in

financiranju

vzgoje

in

izobraževanja (2017)9 tako pripravnica sklene delovno razmerje z vrtcem za čas
pripravništva (prav tam, člen 113).
Pripravnica je strokovna delavka, ki v vrtcu začne opravljati delo, ustrezno smeri in
stopnji njene strokovne izobrazbe (Zakon o organizaciji … 2017, člen 110). Ima
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na pripravniškem mestu, na katero jo na podlagi
razpisa pripravniških mest razporedi resorno ministrstvo z namenom, da se pod
vodstvom mentorice usposobi za samostojno opravljanje dela (Pravilnik o
pripravništvu … 2014,10 člen 4).
V času pripravništva ima pripravnica mentorico, ki ima pridobljen naziv svetnica ali
svetovalka oziroma najmanj tri leta naziv mentorica in ki jo določi ravnateljica.
Mentorica pripravi program pripravništva, ki vključuje metodično, didaktično ter drugo
pripravo, potrebno za opravljanje izpita (Pravilnik o pripravništvu … 2014, člen 110).
Program pripravništva vključuje pridobivanje kompetenc z različnih področij (znanje
in razumevanje, spretnosti in učinkovito poučevanje, sodelovanje z delovnim in
družbenim okoljem, organizacija in vodenje itd.) (prav tam, člen 17).
Pripravnica spoznava, kako v vrtcu na ravni načrtovanja in izvedbe poteka vzgojno
delo, nekaj nalog pa opravi tudi samostojno. Pripravnica samostojno dela pod
9

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil sprejet leta 1996. Od takrat pa do danes so bile sprejete
različne spremembe in dopolnitve tega zakona. V našem besedilu se opiramo na neuradno prečiščeno besedilo zakona št. 21,
ki je bilo leta 2017 objavljeno na Pravno-informacijskem sistemu RS oziroma medmrežnih straneh Službe Vlade RS za
zakonodajo.
10
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja je bil sprejet leta 2006. Od takrat pa do
danes so bile sprejete različne spremembe in dopolnitve tega pravilnika. V našem besedilu se opiramo na neuradno prečiščeno
besedilo pravilnika št. 2, ki je bilo leta 2014 objavljeno na Pravno-informacijskem sistemu RS oziroma medmrežnih straneh
Službe Vlade RS za zakonodajo.
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vodstvom mentorice, nadomešča, sodeluje na ekskurzijah, individualno dela z otroki
itd. Pripraviti mora najmanj trideset praktičnih nastopov v skupini oziroma napisati
mora pisno nalogo s področja, za katerega se usposablja. (Pravilnik o pripravništvu
… 2014, člen 21).
Pripravnica mora pripraviti tudi praktične nastope, kjer en praktični nastop traja eno
vzgojno uro. Praktični nastop opravlja kot pomočnica vzgojiteljice ali kot vzgojiteljica.
Ob izvedbi praktičnih nastopov je prisotna tudi mentorica. Namesto praktičnih
nastopov pa pripravnica lahko opravi obveznost pisne naloge, ki jo napiše pod
vodstvom mentorice. Pet uspešno opravljenih nastopov oziroma uspešno ocenjeno
pisno nalogo spremlja in ocenjuje tudi ravnateljica vrtca (Pravilnik o pripravništvu …
2014, člen 22).
Mentorice imajo zelo pomembno vlogo, saj nudijo pomoč pripravnicam tekom
pripravništva, vendar je v veliko primerih tako, da se mora začetnica sama spoprijeti
s celotnim pedagoškim delom v oddelku vrtca (Perše Vršnik idr. 2012, str. 27).
Pripravništvo pomaga (bodočim samostojnim) strokovnim delavkam vrtca pridobiti
profesionalno gotovost ob mentorstvu, študijskih srečanjih ter ob primerno
zastavljenem strokovnem izpitu (Perše Vršnik idr. 2012, str. 26). Pripravništvo
pomeni vstop v poklicno delo in je občutljivo in odločilno obdobje v profesionalnem
razvoju strokovnih delavk vrtca. Pojavljajo se tudi pomanjkljivosti pripravništva, kjer
izstopata preobremenjenost pripravnic in neustrezno in pomanjkljivo zastavljen
program pripravništva (Ivajnšič in Ivanuš Grmek 2009, str. 108). Poleg tega se kot
pomanjkljivost pripravništva izpostavlja tudi to, da vloga mentoric ne zahteva
nobenega posebnega izobraževanja, ki bi bilo sicer zelo pomembno, saj strokovne
delavke vrtca potem postanejo tudi učiteljice in kolegice študentkam oziroma
prihodnjim strokovnim delavkam vrtca (Perše Vršnik idr. 2012, str. 27).
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1.1.5. Strokovni izpit

Strokovni izpit je sestavni del pripravništva in se opravlja v času pripravništva (Bela
knjiga … 2011, str. 494). Pripravnica s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k
opravljanju strokovnega izpita najprej po štirih mesecih opravljenega vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu, pripravnica z višješolsko oziroma visokošolsko
izobrazbo pa najprej po šestih mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v
vrtcu (Pravilnik o strokovnem izpitu … 2015,11 člen 6). Če strokovna delavka, v
našem primeru vzgojiteljica predšolski otrok ali pomočnica vzgojiteljice, pripravništva
ni opravljala, se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah
opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu (srednješolska izobrazba)
oziroma 840 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu (višješolska
oziroma visokošolska izobrazba). Pod opravljene ure sodi tudi pedagoška praksa,
opravljena v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z
izobraževalnim oziroma študijskim programom, in organizirana neposredna aktivnost
z namenom vzgoje in izobraževanja v obsegu največ 55 (srednješolska izobrazba)
oziroma 80 ur (visoka oziroma višješolska izobrazba). Strokovne delavke vrtca
morajo imeti uspešno opravljenih še pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom,
ki ureja strokovne izpite (Pravilnik o strokovnem izpitu … 2015, člen 7).
Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit in obsega tri dele, in sicer ustavno ureditev
Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in
predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine. Vključuje
predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja ter slovenski knjižni jezik
oziroma za strokovne delavke vrtcev z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni
jezik, za strokovne delavke dvojezičnih vrtcev pa slovenski in madžarski knjižni jezik.
Strokovna delavka vrtca opravi strokovni izpit, če opravi vse dele ustnega dela
strokovnega izpita (Pravilnik o strokovnem izpitu … 2015, člen 9).
Tako vzgojiteljica kot pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok morata imeti opravljen
strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja (Zakon o organizaciji … 2017, člen
102).
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Pravilnik o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja je bil sprejet leta 2006. Od takrat pa do danes so
bile sprejete različne spremembe in dopolnitve tega pravilnika. V našem besedilu se opiramo na neuradno prečiščeno besedilo
pravilnika št. 4, ki je bilo leta 2015 objavljeno na Pravno-informacijskem sistemu RS oziroma medmrežnih straneh Službe Vlade
RS za zakonodajo.
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1.1.6. Kompetence strokovnih delavk vrtca

Z Zakonom o vrtcih (2017, člen 41) je predpisana delovna obveznost strokovnih
delavk v vrtcu, in sicer je zapisano: »Delovna obveznost vzgojitelja v vrtcu obsega
pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter
sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Delovna obveznost vzgojitelja
predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri
načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku, samostojno izvajanje
nekaterih dejavnosti predšolske vzgoje ter sodelovanje pri ostalih dejavnostih in
opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.« (Prav tam). Vzgojiteljica
torej načrtuje, usklajuje in organizira delo v enoti vrtca ter načrtuje in neposredno
izvaja vzgojni program v oddelku. Pomembno je tudi sodelovanje vzgojiteljice s
starši, medtem ko pomočnica vzgojiteljice predvsem sodeluje z vzgojiteljico pri
pripravi, načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela v vrtcu ter samostojno izvaja
posamezne naloge po dogovoru z vzgojiteljico. Zakon o vrtcih (2017, člen 41) ne
navaja sodelovanja s starši kot naloge pomočnice vzgojiteljice (prim. prav tam).
Delovne obveznosti zahtevajo od strokovnih delavk vrtca veliko raznolikega znanja,
spretnosti in sposobnosti za učinkovito delo s posameznim otrokom in z raznolikimi
skupinami otrok. Od njih se tudi pričakuje, da so zagovornice otrok, reflektivne
praktičarke, specialistke za otrokov razvoj, razvijalke kurikula, oblikovalke vzgojnega
okolja, evalvatorke, načrtovalke izobraževanja, pomočnice družinam, profesionalke in
še bi lahko naštevali (Žnidaršič 2012, str. 90). Strokovna delavka v vrtcu otroku
predstavlja partnerico pri igri, otroka sistematično uči, vodi njegove dejavnosti in
skrbi, da ni lačen, žejen, moker in da mu je toplo. Odgovorna je za njegov toaletni
trening, dnevni počitek in spanje. Dolžna mu je priskrbeti telesno in čustveno varnost
(Cugmas 2009, str. 41). V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je strokovna
delavka vrtca zgled za prijetno in prijazno komunikacijo, zato so pomembne pogoste
pozitivne interakcije z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči),
odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, spodbujanje k zastavljanju vprašanj,
razgovoru, udeleženosti, spodbujanju otrok k delitvi izkušnje itd. (prav tam, str. 12).
Dolžnost strokovnih delavk vrtca je, da otroke vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo
usvojili učne in delovne navade, da otrokom dajejo vrednotna vodila, jih osebno
formirajo, jim nudijo pomoč in dajejo oporo, ko je potrebno, jih usmerjajo na njihovi
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poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega, samostojnega in odgovornega
posameznika (Bela knjiga ... 2011, str. 28). Spodbujati morajo otrokovo zaupanje
vase, samostojnost pri izbiri in odločanju ter strpnost in spoštovanje do drugih (prav
tam, str. 73). Pri tem je v javnih vrtcih potrebno spoštovati in slediti vrednotam, ki so v
državi skupne in ki nikogar ne privilegirajo in izključujejo (prav tam, str. 28). Glede na
našteto se od njih pričakuje, da bodo imele veliko različnih kompetenc.
Ob uporabi pojma kompetence, je potrebno opozoriti, da se je ob pojmu znanja v
sistemu vzgoje in izobraževanja začel uveljavljati tudi pojem kompetence, ki je včasih
v mednarodnih dokumentih celo nadomeščal pojem znanja (Bela knjiga … 2011, str.
22). Vendar gre pri kompetencah po eni strani za vsebinsko znanje, ki pomeni
sintezo znanja kot obvladovanje vsebin, spoznanj in informacij ob uporabi višjih
kognitivnih procesov, po drugi strani pa gre za proceduralno znanje, kjer gre za
sintezo znanja s strokovnega področja. Kompetence lahko razumemo kot zmožnost
posameznice, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih,
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Devjak, Vogrinc in Repac 2007, str. 183).
Kompetenca je tako razumljena na dva načina:
-

kot znanje in veščina, ki ju nek posameznik ima;

-

kot zmožnost, narediti nekaj tako, da je storjeno dejanje oziroma opravilo v
skladu z vnaprej določenimi standardi (prav tam).

Nekatera pojmovanja kompetenc vključujejo poleg zmožnosti praktične uporabe
znanja in veščin v vedno novih okoliščinah še prepričanja, vrednote, osebnostne
značilnosti itd. (prav tam, str. 23).
Janko Muršak (2012, str. 52) zapiše, da so kompetence: »zmožnost uporabe
rezultatov učenja v različnih okoliščinah (izobraževanje, delo, osebni ali poklicni
razvoj). Kompetence ni mogoče omejiti zgolj na kognitivno dimenzijo (uporabo
teorije, konceptov in tacitnega ali skritega znanja); vsebuje tudi uporabni vidik (s
tehničnimi spretnostmi vred), medsebojno delovanje (socialne ali organizacijske
spretnosti) in etične vrednote.« (Prav tam).
Muršak (2012, str. 51) povzame osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje,
ki so bile leta 2006 opredeljene v Poročilu Evropskega parlamenta in Evropskega
sveta:
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-

sporazumevanje v maternem jeziku,

-

sporazumevanje v tujih jezikih,

-

matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

-

digitalna pismenost,

-

učenje učenja,

-

socialne in državljanske kompetence,

-

samoiniciativnost in podjetništvo,

-

kulturna zavest in izražanje (prav tam).

S spremembami v družbi in v izobraževalnem sistemu so postale veliko bolj potrebne
kompetence, ki se nanašajo na digitalno pismenost, znanje tujih jezikov, socialne
spretnosti in druge (Devjak in Polak 2007, str. 25).
Pomembne kompetence, na katerih je slonela t. i. bolonjska prenova izobraževalnih
programov izobraževanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, ki se je začela
leta 2005, so:
-

kompetence za delo z drugimi,

-

kompetence za delo z znanjem, tehnologijami in informacijami,

-

kompetence za delo z družbo in v družbi (Devjak in Polak 2007, str. 26).

Pomembne kompetence, ki jih pridobi posameznica skozi leta šolanja na področju
predšolske vzgoje, so sposobnost sodelovanja in timsko delo, sposobnost reševanja
problemov, avtonomnost, (samo)kritičnost, prizadevanje za kakovost, iniciativnost,
vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega usposabljanja itd. Pridobi
tudi predmetno-specifične kompetence, med katerimi bomo izpostavili poznavanje
vsebine področja, uporaba znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami,
organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, opazovanje in spremljanje
dosežkov, napredka in razvoja otroka, nudenje čustvene varnosti otrokom,
negovanje radovednosti itd. (Predstavitveni zbornik 2018).
Vendar s študijem pridobljene kompetence dandanes ne zadoščajo več. Znanje je
potrebno nenehno razvijati in uporabljati na novo pridobljena znanja, ki jih pridobimo
z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem (Ule 2012, str. 58).
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1.2. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk vrtca

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju
je nujno potrebno, saj delo s predšolskimi otroki zahteva visoko izobraženo in
strokovno usposobljeno strokovno delavko. Strokovne delavke vrtca se morajo stalno
izobraževati, če želimo zagotoviti kakovostno vzgojno-izobraževalno dejavnost.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je namenjeno predvsem izboljšanju dela
strokovnih delavk vrtca, dopolnjevanju njihovega znanja in krepitvi njihove strokovne
kompetentnosti. Nove in alternativne metode ter oblike dela, nove vsebine, novi
pogledi na razvoj otroka so predstavljeni na različnih nadaljnjih izobraževanjih in
usposabljanjih strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (Hemlak in Lepičnik
Vodopivec 2013, str. 65). Strokovne delavke vrtca, ki se nadaljnje izobražujejo in
usposabljajo, se razvijajo kot posameznice, hkrati pa prispevajo tudi k razvoju vrtca
kot celote. Tako je potrebno v ospredje postaviti nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavk vrtca kot kolektiva in ne le posameznic (Štemberger
in Vesel 2016, str. 87).

1.2.1. Opredelitev in cilji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk na področju vzgoje in
izobraževanja Muršak (2012, str. 65) opredeli kot izobraževanje, ki je namenjeno
nadgradnji, izboljšanju ali dopolnjevanju že pridobljenega znanja, spretnosti in
kompetenc (prav tam).
Anja Ivajnšič ter Milena Ivanuš-Grmek (2009, str. 110) zapišeta, da je nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje oblika vseživljenjskega izobraževanja strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju, ki poleg študijskih programov za pridobitev
izobrazbe oziroma izpopolnjevanje zagotavlja možnost za obnavljanje, razširjanje in
poglabljanje znanja ter seznanja strokovne delavke z novostmi stroke. Služi lahko
tudi za pridobitev temeljne licence t. i. pedagoško-andragoškega izobraževanja.
Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja sta profesionalni razvoj ter
strokovna in osebnostna rast vzgojiteljic ali drugih strokovnih delavk, s čimer se
povečujeta tudi kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema
(prav tam).
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V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju (2009, člen 2, v nadaljevanju Pravilnik o nadaljnjem
izobraževanju …) je zapisano: »Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih

delavcev

v

vzgoji

in

izobraževanju

je

zagotavljanje

strokovne

usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja
oziroma opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in
strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter
razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove
kvalitete in učinkovitosti.« (Prav tam).
V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju (2004, člen 29) je zapisano tudi, da lahko z
nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem strokovne delavke pridobijo točke,12 ki
se upoštevajo v sistemu napredovanja strokovnih delavk v nazive (prav tam). V
Bolgariji, Španiji, Litvi, Romuniji, Sloveniji, na Hrvaškem, Cipru, Madžarskem ter
Slovaškem je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in
izobraževanju predpogoj za napredovanje in povišanje plač (Key data on teachers …
2013, str. 57). Na Finskem in v Avstriji takšnih formalnih ugodnosti (povišanja plač in
napredovanja) ni, zato je glavna motivacija za udeležbo v nadaljnjem izobraževanju
in usposabljanju strokovnih delavk vrtca razvoj, posodabljanje in obnavljanje lastnega
znanja in kompetenc. Na Danskem udeležba v programih nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja nima neposrednega učinka na plačo, je pa lahko prednost za vse, ki
želijo kandidirati za višje položaje (Continuing professional development … 2018). V
Sloveniji strokovne delavke v vrtcu lahko napredujejo v naziv mentorica, svetovalka
in svetnica (Zakon o organizaciji … 2017, člen 105). V strokovne nazive napredujejo,
če izpolnjujejo pogoje, med katerimi je predpisano trajanje delovne dobe, dobro in
uspešno pedagoško delo, kateremu je dodana strokovna ocena, ki jo oblikuje
ravnateljica na osnovi uspešnosti dela z otroki, sodelovanja s starši, timskega dela z
drugimi delavci vrtca ter drugimi strokovnjaki, ter dodatna strokovna znanja, ki so si
jih pridobile v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju, ter opravljanje dodatnega dela, ki je posebnost delovnega
mesta strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (Bela knjiga … 2011, str. 506;
Hemlak in Lepičnik Vodopivec 2013, str. 66).

12

Število točk za posamezni program za izpopolnjevanje izobrazbe določi minister za izobraževanje, znanost in šport (Pravilnik
o nadaljnjem … 2009, člen 32).
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V malo več kot polovici evropskih držav se lahko strokovne delavke vrtca
prostovoljno odločijo za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, v preostalih
državah pa je obvezno. Področje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja si lahko
v nekaterih državah strokovne delavke izberejo popolnoma svobodno ali pa izbirajo
med možnostmi, ki jih razpišejo pristojni organi. Teme so opredeljene v razvojnem
načrtu vrtca ali pa jih izberejo strokovne delavke same (Continuing professional
development

…

2018).

Točno

določene

predpisane

vsebine

nadaljnjega

izobraževanja in usposabljanja imajo na Malti (Predšolska vzgoja in varstvo … 2009,
str. 109).
Na Finskem ni posebne zakonodaje, ki bi urejala nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavk vrtca. Slednje so dolžne sodelovati pri nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju od enega do petih dni na leto v skladu s kolektivno
pogodbo. Strokovne delavke imajo pravico do izobraževanja, prejeti pa morajo
nadomestilo plače za čas odsotnosti z delovnega mesta. Poleg tega imajo delodajalci
pravico, da strokovne delavke vrtca napotijo na nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje in določijo, katerih programov se bodo strokovne delavke udeležile
(Continuing professional development … 2018). Na Finskem in Islandiji je za
pomočnice vzgojiteljice z izobrazbo na ravni zaključene srednje strokovne oziroma
srednje splošne izobrazbe, ki delajo v skupnih vrtcih, takšno usposabljanje obvezno,
vendar pa je potrebno izpostaviti, da na Finskem v oddelku vrtca delata dve strokovni
delavki, ki morata imeti visokošolsko oziroma visoko strokovno izobrazbo s področja
vzgoje in izobraževanja (Predšolska vzgoja in varstvo … 2009, str. 109). V Španiji je
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pravica in dolžnost vseh strokovnih delavk
vrtca. Sodelovanje oziroma udeležba je prostovoljna, vendar ima udeležba vpliv na
prejemanje dodatnega plačila ter na vse razpise, natečaje, na katere se strokovne
delavke vrtca lahko prijavijo. Na Hrvaškem imajo strokovne delavke vrtca pravico in
obveznost, da se vsaj enkrat v dveh letih udeležijo programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja na državni ravni oziroma vsaj trikrat na leto na ravni
občine. Redno morajo tudi sodelovati pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju v
svojih vrtcih ter se udeleževati teh programov v skladu s svojimi delovnimi
obveznostmi. Vsaka strokovna delavka vrtca je dolžna vsaj enkrat letno predložiti
poročilo o svoji udeležbi v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Na
Češkem ni posebne uredbe glede nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za
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strokovne delavke, ki delajo z otroki, mlajšimi od treh let, za vse ostale je določeno z
uredbo. Na Irskem je sodelovanje pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju
prostovoljno, v Italiji pa je obvezno in zaradi tega imajo strokovne delavke pravico do
petih dni izostanka od dela, da lahko sodelujejo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja. Portugalska je sprejela novo zakonodajo leta 2014 in
takrat je bila vzpostavljena nova pravna ureditev nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk, ki vključuje kratke tečaje, ki trajajo najmanj tri ure in
največ šest ur. Ta pravni okvir velja za vse strokovne delavke, ki so zaposlene v
javnih vrtcih, v portugalskih vrtcih in šolah v tujini in zasebnih vzgojno-izobraževalnih
ustanovah. Model zagotavlja brezplačno in obvezno nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavk vrtca (Continuing professional development …
2018).

1.2.2. Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in
izobraževanju so del posebnega sistema, ki omogoča napredovanje v nazive.
Razpisani so v posebnem Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Muršak 2012, str. 46).
Programe, ki so določene s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, programski svet objavi na svetovnem
spletu, in sicer najkasneje do konca tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto
(Pravilnik o nadaljnjem … 2009, člen 25). To so programi, ki jih s skupnim sklepom
izbere minister na predlog programskega sveta, in programi, ki so bili izbrani na
podlagi javnega razpisa (prav tam, člen 23).
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju
se izvaja po naslednjih programih, ki so opredeljeni v Pravilniku o nadaljnjem
izobraževanju (2004, člen 3):
-

programi za izpopolnjevanje izobrazbe,

-

programi profesionalnega usposabljanja,

-

objavljeni programi,
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-

drugi programi (tematske konference, študijske skupine, mentorske mreže,
programi, ki jih organizirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike
Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in Center šolskih ob
obšolskih dejavnosti, programi računalniškega opismenjevanja ter verificirani
programi) (prav tam).

V Katalogu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju za šolsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju Katalog programov), ki so
ga izdali na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije pa so opredeljeni naslednji
programi:
-

programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP),

-

programi kariernega razvoja:
o programi profesionalnega usposabljanja (PPU),
o projektni programi (EES),
o izredni programi (IP),
o tematske konference (TK) (Katalog programov … 2018, str. 3).

Opaziti je, da se programi, zapisani v Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju, nekoliko razlikujejo od razpisanih programov v Katalogu programov.
Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in
razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali s
podzakonskimi predpisi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje
določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega
strokovnega oziroma poslovodnega dela v vzgoji in izobraževanju (Pravilnik o
nadaljnjem … 2009, člen 3).
K programom za izpopolnjevanje izobrazbe spadajo (Pravilnik o nadaljnjem … 2009,
člen 10):
-

študijski programi za izpopolnjevanje, ki se sprejmejo v skladu s predpisi s
področja visokega šolstva,

-

programi za izpopolnjevanje, namenjeni strokovnim delavkam s srednjo
izobrazbo, ki jih sprejme minister na predlog Strokovnega sveta Republike
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Slovenije za splošno izobraževanje v skladu s predpisi s področja organizacije
in financiranja vzgoje in izobraževanja,
-

programi za izpopolnjevanje, namenjeni strokovnim delavkam na področju
izobraževanja odraslih, ki jih sprejme minister na predlog Strokovnega sveta
Republike Slovenije za izobraževanje odraslih,

-

program šole za ravnateljice.

Poudariti moramo, da so programi za izpopolnjevanje izobrazbe iz predšolske vzgoje
licenčni programi, ki so izobrazbeni pogoj za strokovne delavke vrtca, da lahko delajo
v vrtcih. Temeljni cilj programa je torej usposobiti diplomantke določenih starih
(univerzitetnih in visokih strokovnih) in novih (bolonjskih) programov za delo v vrtcih
(Študijski program za pedagoško… 2017).
Programi profesionalnega usposabljanja so programi, ki omogočajo kontinuiran
profesionalni razvoj strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za
izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter doseganje
ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanj in izpitnih katalogov, nenehno
posodabljanje disciplinarnega strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z
učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno
obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti
(prav tam).
K programom profesionalnega usposabljanja spadajo (Pravilnik o nadaljnjem …
2009, člen 11):
-

programi, navedeni v prilogah k pravilnikom, ki določajo izobrazbene pogoje
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (predpisani programi),

-

posodobitveni programi,

-

programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse,

-

programi za profesionalni razvoj.

Projektni programi so namenjeni implementaciji novih pedagoških praks in se izvajajo
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike. Projektni
programi so brezplačni (Katalog programov … 2018, str. 3).
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Izredni programi so programi, ki jih ministrstvo objavi, kadar ugotovi, da se je v
šolskem prostoru nenačrtovano pojavila pomembna vsebina, ki je ni bilo mogoče
vnaprej predvideti (prav tam).
Objavljeni programi so programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi
profesionalnega usposabljanja, ki so uvrščeni v nabor objavljenih programov
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju za posamezno šolsko leto (Pravilnik o nadaljnjem … 2009, člen 3).
Drugi programi so programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, programi
računalniškega opismenjevanja ter verificirani programi; sem spadajo tematske
konference, izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih
mrežah povezovanja strokovnih delavk javnih vrtcev oziroma šol (prav tam).
Tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v
vzgoji

in

izobraževanju.

Namenjene

so

vzgojiteljskemu,

učiteljskemu

in

predavateljskemu zboru. Izobraževalna ustanova (vrtec ali šola) jih organizira sama,
kadar v okviru objavljenih programov ni programa, ki bi ustrezal njegovim specifičnim
izobraževalnim potrebam (prav tam).
Študijske skupine, mentorske mreže ali druge mreže povezovanja strokovnih delavk
javnih vrtcev so krajše oblike izobraževanja, ki jih organizirajo Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
Andragoški center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in
Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Namenjene so seznanjanju z novostmi v učnih
načrtih oziroma izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje novosti na
področju izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam).
Programi računalniškega opismenjevanja so namenjeni strokovnim delavkam, da se
usposobijo za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in
izobraževanju (prav tam).
Verificirani programi so programi, ki se jih strokovne delavke udeležijo izven sistema
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, vendar pa je v postopku verificiranja
ugotovljeno, da so njihovi cilji skladni s cilji, določenimi s Pravilnikom o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (prav
tam).
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Oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in
izobraževanju so lahko formalno izobraževanje, magistrski študij, branje strokovne
literature, timsko delo, obiskovanje konferenc, usposabljanje v šolah ali drugih
institucijah, študijske skupine itd. (Ivajnšič in Ivanuš-Grmek 2009, str. 112). V Evropi
so razviti predvsem modeli nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavk vrtca, ki temeljijo na izkustvenih metodah učenja, ki aktivirajo izkušnje
strokovnih delavk vrtca (Hemlak in Lepičnik Vodopivec 2013, str. 65). Kitty Kwakman
(2003, v Zavašnik Arčnik 2015, str. 14) opredeli štiri oblike nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja, in sicer zapiše, da se strokovne delavke lahko nadaljnje
izobražujejo in usposabljajo z branjem strokovne in znanstvene literature, katere
namen je pridobivanje novega znanja in informacij; namensko lahko preizkušajo
oziroma eksperimentirajo; reflektirajo svoje delo, kjer je refleksija predpogoj za
priznavanje napak in spreminjanje (npr. povratna informacija od kolegic, hospitacije);
sodelujejo z drugimi, kar zmanjšuje stres, pomaga izboljšati samozaupanje in
spodbuja refleksijo (npr. pripovedovanje zgodb, pomoč z nasveti/idejami, delitev
učnega gradiva, skupno pripravljanje testov ipd.) (prav tam).
Strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju so druga drugi lahko dobre učiteljice in
zato je pri oblikovanju programov potrebno izhajati iz predpostavke, da je
obvladovanje načel in spretnosti sodelovalnega učenja za strokovne delavke vzgoje
in izobraževanja pomembna podlaga za razvoj timskega dela. Pomembne pa so tudi
socialne interakcije, v katerih si strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju lahko
med seboj izmenjajo mnenja in pomagajo pri reševanju težav in spreminjanju
razmišljanja, saj je v njih omogočena izmenjava informacij in pogledov, raziskovanje
šibkih točk lastnega razumevanja, popravljanje in dopolnjevanje druga druge in
preoblikovanje lastnega razumevanja (Devjak in Polak 2007, str. 46).

1.2.3. Izsledki raziskav o programih in oblikah nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja

V Sloveniji je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, ki se osredotočajo na nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj učiteljic ter drugih strokovnih
delavk v osnovnih in srednjih šolah, medtem ko je raziskav, ki se osredotočajo na
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj strokovnih delavk
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vrtca,

manj.

Ob

tem

so

bile

slednje

večinoma

opravljene

na

majhnih

nereprezentativnih vzorcih, zato njihovih ugotovitev ni mogoče posploševati na
celotno populacijo. Kljub vsemu pa nam dajejo neko predstavo o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju ter profesionalnemu razvoju strokovnih delavk vrtca.
V besedilu bomo predstavili izsledke raziskav, ki se osredotočajo na nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj učiteljic in drugih strokovnih
delavk v osnovnih in srednjih šolah, saj menimo, da lahko ti izsledki kljub razlikam, ki
na primer zadevajo specifike vzgojnega dela v vrtcih in različno zahtevano
zaključeno stopnjo formalne izobrazbe za strokovne delavke vrtca in šole, nakazujejo
tudi problematiko, s katero se srečujejo strokovne delavke vrtca. Nenazadnje je
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk vrtca in šole pravnoformalno urejeno na enak način, zato je verjetno, da se strokovne delavke vrtca in
šole srečujejo s podobnimi potrebami, željami, mnenji, ovirami glede nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja ter njihovega profesionalnega razvoja.
Pedagoška fakulteta v Mariboru je opravila analizo razpisanih programov v Katalogu
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju za obdobje 1999/00 do 2003/04. Takrat je bilo v povprečju
strokovnim delavkam v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu ponujeno 1403
programov. V obdobju zadnjih šolskih let pa je bilo po analizi programov, ki jo je
opravila Barbara Berginc (2013), razpisanih manj programov. Leta 2004/05 je bilo
razpisanih preko 1400 programov, leta 2005/06 1069 programov, v letu 2012/13 pa
le 313 in v letu 2013/14 le 283 programov (prav tam, str. 43). V letu 2016/17 je bilo v
Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju objavljenih 313 programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (od tega izključno za
predšolsko vzgojo 40 programov posodobitve izobrazbe) in 285 programov
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju v letu 2017/2018 (od tega izključno za predšolsko vzgojo en program
za izpopolnjevanje izobrazbe in trinajst programov profesionalnega usposabljanja)
(Katalog programov … 2016, Katalog programov … 2017).
Ugotovimo lahko, da je število razpisanih programov, namenjenih izključno
strokovnim delavkam vrtca, majhno in da je večina programov, razpisanih v Katalogu
24

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju, namenjena vsem strokovnim delavkam, ne glede na to, v kateri
vzgojno-izobraževalni ustanovi so zaposlene.
Izsledki raziskave o mnenjih glede potreb strokovnih delavk vrtca po nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju, ki jo je opravila Maja Hemlak (2012), kažejo na to, da
bolj izkušene strokovne delavke vrtca menijo, da ne potrebujejo več dodatnega
izobraževanja (prav tam).13 Taki so tudi izsledki raziskave Tajde Fajfar (2014), ki pa
jo je opravila na nereprezentativnem vzorcu strokovnih delavk osnovnih šol.14
Izsledki njene raziskave kažejo, da so mlajše strokovne delavke v vzgoji in
izobraževanju bolj odprte za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, medtem ko
starejše strokovne delavke (starejše od 51 let) ne kažejo potrebe po dodatnem
izobraževanju, saj menijo, da ga zaradi starosti ne potrebujejo (prav tam, str. 41).
Izsledki raziskave Tine Štemberger in Nevenke Vesel (2016) pa kažejo na to, da
strokovne delavke vrtca z daljšo delovno dobo menijo, da potrebujejo nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje (prav tam).15 Tudi izsledki raziskave, opravljene na
reprezentativnem vzorcu leta 2005 (Devjak idr. 2007), kažejo, da je polovica
anketiranih menila, da je njihova izobrazba primerna samo za začetek pedagoškega
dela, pozneje pa so in bodo potrebovale dodatno izobraževanje (prav tam, str.
187).16
Izsledki raziskave, povzeti iz evalvacijske študije programov izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk v Sloveniji,17 ki je bila opravljena na slučajnostnem
vzorcu med udeleženkami izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavk v šolskem
letu 2004/05, kažejo, da so si udeleženke izobraževanj želele predvsem dodatnih
izobraževanj in usposabljanj na temo:
-

pedagogike,

-

didaktike,

13

V raziskavi Maje Hemlak (2012) je sodelovalo 616 slovenskih in hrvaških študentk predšolske vzgoje in vzgojiteljic
predšolskih otrok, uporabljena je bila deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega
raziskovanja. Vzorec je bil izbran neslučajnostno in priložnostno (prav tam).
14
Tajda Fajfar (2014) je v raziskavi anketirala 58 strokovnih delavk zaposlenih na Osnovni šoli Orehek (prav tam, str. 37).
15
Tina Štemberger in Nevenka Vesel (2016) sta v svojo raziskavo vključili 60 strokovnih delavk vrtca, ki so zaposlene v istem
vrtcu v jugovzhodnem delu Slovenije, uporabili pa sta deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja, in sicer sta
izvedli kvalitativno študijo primera (prav tam).
16
V raziskavi leta 2005 je sodelovalo 2290 pedagoških delavcev osnovnih šol iz dvanajstih držav jugovzhodne Evrope, od tega
143 anketirancev iz Slovenije. Uporabljena je bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega
raziskovanja (Devjak 2007).
17
V evalvacijski študiji je sodelovalo 2338 strokovnih delavk iz različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov in 712 ravnateljic
(Cencič 2007, str. 79).
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-

dela z otroki s posebnimi potrebami,

-

agresivnih dijakov in reševanja konfliktov,

-

komunikacije s starši,

-

psihologije,

-

osebnostne rasti,

-

stresa,

-

šolske zakonodaje in pravilnikov (Cencič 2007, str. 79).

V ospredju so bila področja, ki dajejo poudarek komunikaciji (predvsem s starši otrok
v vrtcu), odnosom, poučevanju, organizaciji, sodelovanju ter profesionalnemu
razvoju. Kot kritično področje je bilo zaznati delo z otroki s posebnimi potrebami. Kot
problem se kaže tudi reševanje konfliktov, agresivnost otrok in podobno. Strokovne
delavke vrtca so čutile manko na tem področju in ugotavljale, da so starši in tudi
same velikokrat nemočne zaradi raznovrstne vzgojne problematike. Navajale so, da
vzgojni problemi naraščajo, čemur pa strokovne delavke vrtca niso kos, ker imajo
premalo znanja za praktično reševanje problemov. Izpostavljeni so bili tudi programi
osebnostne rasti (Cencič 2007, str. 80).
Izsledki novejše raziskave, ki jo je leta 2017 opravila Lučka Postružin (2018), pa
kažejo, da si strokovne delavke vrtca želijo več nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja na temo vzgojno zahtevnejših otrok oziroma dodatnih izobraževanj in
usposabljanj s področja vsebin dela z otroki s posebnimi potrebami (prav tam, str.
93).18
Raziskava Talis (Sardoč idr. 2009) je pokazala, da se strokovne delavke vrtca v
primerjavi s povprečjem OECD precej manj udeležujejo hospitacij, mreženj,
mentorstva in akcijskega raziskovanja, čeprav imajo takšne oblike nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja največji vpliv na delo in ravnanje strokovnih delavk v
oddelku (Zavašnik Arčnik 2015, str. 14).
Ravnateljice, ki so sodelovale v raziskavi Justine Erčulj leta 2010, so kot pomembne
oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izpostavile predvsem strokovne
razprave, spremljanje pouka, interes za vključevanje v raziskovalno delo, vodenje
aktivov in projektov, branje strokovne literature itd. (Erčulj 2014, str. 90). Strokovne
18

Raziskava Lučke Postružin (2018) je bila opravljena na vzorcu 57 strokovnih delavk Vrtca Ledina. Vzorec je bi izbran
namensko, neslučajnostno, uporabljena pa je bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalana metoda pedagoškega
raziskovanja in študija primera (prav tam).
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delavke, sodelujoče v raziskavi, pa so kot oblike nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja navedle tudi skupna izobraževanja ter povezovanje med mlajšimi in
starejšimi strokovnimi delavkami (prav tam, str. 94).19
Sklenemo lahko, da so v ospredju predvsem teme, ki zadevajo delo z otroki s
posebnimi potrebami in reševanje vzgojnih problemov. Hkrati pa lahko sklenemo
tudi, da je področje o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavk
vrtca slabo raziskano in da obstaja veliko več raziskav o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju, ki zadevajo strokovne delavke osnovnih in srednjih šol, kot pa
raziskav, ki zadevajo strokovne delavke vrtca. Sklenemo lahko tudi, da raziskav, ki bi
zadevale razlike med vzgojiteljicami ter njihovimi pomočnicami o potrebah in mnenjih
o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, ni.

1.2.4. Pogoji in financiranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Za udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju je potrebno izpolniti več pogojev, med katerimi mora
biti delavkam omogočeno dovolj časa za njihov profesionalni razvoj (Bela knjiga …
2011, str. 501).
V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
(2018, člen 53, v nadaljevanju: kolektivna pogodba) je zapisano: »Delavci imajo
pravico do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V ta namen mora zavod
delavcem na delovnih mestih, za katere se zahteva najmanj srednja izobrazba,
omogočiti letno najmanj 5 dni nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oziroma 15
dni na vsaka 3 leta, ostalim delavcem pa najmanj 2 dni letno oziroma 6 dni na vsaka
tri leta.« (Prav tam). Po navadi se strokovne delavke v povprečju udeležijo 2 do 3
izobraževanj na leto, kar prinese povprečno 5,2 dni izobraževanj na leto. S tem svojo
izobrazbo nadgrajujejo, širijo, poglabljajo in posodabljajo (Devjak in Polak 2007, str.
20).
Strokovne delavke morajo same spoznati pomembnost pridobivanja novega znanja,
kar pa jim morajo omogočiti delodajalci. Delodajalci morajo v času izobraževanja
19

V raziskavi je sodelovalo devet slovenskih osnovnih šol. Podatki so bili zbrani s polstrukturiranimi intervjuji z ravnateljic ami in
skupino treh do petih strokovnih delavk vsake šole (Erčulj 2014, str. 89).
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omogočiti polno usposobljeno nadomestno strokovno delavko, dodatno znanje, ki ga
pridobi strokovna delavka, pa mora biti ustrezno ovrednoteno. Omogočeno mora biti,
da se delavke lahko vključujejo v različne raziskovalne projekte in sodelujejo z
raziskovalnimi

inštitucijami,

pomembno

pa

je

tudi

omogočanje

nadaljnjega

izobraževanja in usposabljanja s pomočjo mobilnosti strokovnih delavk (Bela knjiga
… 2011, str. 501).
Izpolnjen pa mora biti še en pogoj, in to je finančni pogoj, saj je v Sloveniji financiran
le del programov v celoti (Key data on teachers … 2013, str. 62). Strokovnim
delavkam v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje (pet dni na leto) finančno omogoči vrtec/država (Devjak, Vogrinc in
Repac 2007, str. 191). Delež financiranja programov za izpopolnjevanje izobrazbe in
posodobitvene programe ter višino kotizacij določi minister vsako leto na predlog
Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju. Programski svet predlaga delež sofinanciranja programov za
izpopolnjevanje izobrazbe v skladu z izkazanimi potrebami po strokovnih delavkah s
tovrstno izobrazbo. Predpisane programe20 ministrstvo financira v celoti, zato
udeleženke zanje ne plačujejo kotizacij (Pravilnik o nadaljnjem … 2009, člen 33).
V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju (2004, člen 35) je
navedeno, da stroške za izobraževanje v programih za profesionalni razvoj,
programih za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in tematskih konferencah
praviloma v celoti krijejo javni vrtci in šole iz sredstev, ki jih v skladu z normativi in
standardi prejemajo za materialne stroške. Na predlog programskega sveta lahko
minister sprejme sklep, da se tudi ti programi sofinancirajo iz sredstev proračuna
Republike Slovenije, namenjenih za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju oziroma iz drugih namenskih sredstev
(prav tam).
Stroške nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, vključno z nadomestilom plače,
plača zavod (vrtec), delavki pa pripada tudi povračilo stroškov, povezanih z
nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih delavk v vzgoji in

20

Predpisani programi so programi usposabljanja strokovnih delavk za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, ki so navedeni v prilogah k
pravilnikom, ki določajo izobrazbene pogoje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (Pravilnik o nadaljnjem … 2009, člen
12).
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izobraževanju (potni stroški, kotizacija, stroški bivanja) (Kolektivna pogodba … 2018,
člen 53).
Kar zadeva druge evropske države pa je dostopno zelo malo informacij o tem, ali je
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju
v njih brezplačno ali samoplačniško. Na Madžarskem 80 % stroškov udeležbe v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavke v vzgoji
in izobraževanju poravna država, 20 % pa strokovne delavke same (Predšolska
vzgoja in varstvo … 2009, str. 110). Država ponuja nepovratna sredstva za kritje
stroškov profesionalnega razvoja strokovnih delavk, ki je prilagojen lokalnim
potrebam, hkrati pa spodbuja k ekonomični, a učinkoviti izbiri različnih oblik
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Continuing professional development …
2018). V Belgiji, na Portugalskem in Cipru je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju obvezno in brezplačno (Key data on
teachers … 2013, str. 62). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavk na Finskem finančno podpira država ter v okviru svojih zmožnosti tudi lokalne
oblasti. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk na Finskem, ki je
povezano z izobraževalno politiko in prednostnimi nalogami šolstva, se financira s
strani Ministrstva za izobraževanje in kulturo na podlagi vlog za financiranje.
Nekatere programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja lahko financira
delodajalec (in potekajo med delovnim časom), nekatere pa lahko financirajo tudi
udeleženke same. V Bolgariji je financiranje zagotovljeno s proračunom vrtca,
lastnimi prihodki, sponzorstvi itd. Na Češkem imajo vsi programi nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja veliko finančno podporo iz Evropskega socialnega
sklada in so na voljo strokovnim delavkam za minimalne stroške ali brezplačno. V
Italiji imajo finančno podporo v obliki elektronske kartice, na katero vsako leto
strokovna delavka prejme največ 500 €, s katerimi si lahko nakupi knjige, strojno
opremo, obiskuje kulturne prireditve, muzeje ter se v skladu s triletnim
izobraževalnim načrtom vrtca in nacionalnim načrtom izobraževanja in usposabljanja
udeležuje programov nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj – vsako leto morajo
strokovne delavke poslati izjavo o stroških, sicer se neupravičeni stroški izterjajo od
zneska, ki je strokovnim delavkam dodeljen naslednje leto (Continuing professional
development … 2018).
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Sklenemo

lahko, da je financiranje programov nadaljnjega izobraževanja in

usposabljanja v evropskih državah različno, kar po našem mnenju lahko vpliva na
samo udeležbo v teh programih.

1.2.5. Ovire pri vključevanju v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja

Največkrat so nezagotovljena finančna sredstva eden od razlogov za neudeležbo
oziroma oviro pri vključevanju strokovnih delavk vrtca v programe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (Ivajnšič in
Ivanuš Grmek 2009, str. 111).
Strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju kot ovire za neudeležbo v programih
nadaljnjega
nezmožnosti

izobraževanja
oziroma

in

usposabljanja

pomanjkanje

največkrat

namenskih sredstev,

omenjajo

finančne

saj Ministrstvo

za

izobraževanje, znanost in šport ne financira vseh programov. Vrtci se financirajo iz
javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij ter drugih virov in
večkrat zmanjka sredstev za udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju. Javni vrtci krijejo stroške
udeležbe v programih za profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca, programih za
razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in tematskih konferencah (Borec Marn 2001;
Ivajnšič in Ivanuš-Grmek 2009, str. 11; Erčulj 2011, str. 23).
Izsledki raziskave, opravljene na Osnovni šoli Orehek (Fajfar 2014), kažejo, da so si
nekatere strokovne delavke vzgoje in izobraževanja nadaljnja izobraževanja in
usposabljanja plačale same, polovica anketiranih pa je za nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje velikokrat pripravljena plačati, saj se zavedajo, da Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport nameni le del sredstev za financiranje programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Odločitev o lastnem plačilu udeležbe v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pa je odvisna od vrste
izobraževanja, teme in od potreb po tovrstnem izobraževanju (prav tam, str. 49). Za
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je 47 % strokovnih delavk pripravljenih
plačati do 50 € (prav tam, str. 50).
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V opravljenih raziskavah (Černe 2000 in Nekrep idr. 2006; Devjak idr. 2007, str. 192)
so med razlogi za neudeležbo v teh programih navedeni še težaven dostop do
seminarjev, dolgočasnost seminarjev, nestrokovnost izobraževalcev itd. Izsledki
raziskave, ki jo je opravila Martina Žnidaršič (2012), kažejo, da strokovne delavke
vrtca na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih le osvežujejo svoj spomin,
novega pa ne izvedo prav veliko, kar je lahko tudi eden izmed razlogov za
neudeležbo (prav tam, str. 102).21
Kot pomanjkljivosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju Ivajnšič in Ivanuš-Grmek (2009, str. 111) navedeta:
-

prevelika razpršenost ponudbe,

-

nepregleden in težko obvladljiv sistem,

-

premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente
vzgojiteljskega poklica,

-

premajhna prepoznavnosti evropskih trendov, premalo možnosti za širitev
dobrih praks iz vrtca na vrtec,

-

prostorsko preveč oddaljene izvedbe,

-

premalo prilagojen čas,

-

prešibka povezava s sfero dela (prav tam).

V raziskavi Anje Ivajnšič in Milene Ivanuš-Grmek, ki je bila opravljena v marcu 2009
in v kateri je sodelovalo 96 strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, so kot ovire
strokovne delavke navedle tudi neugoden čas izvedbe, oddaljenost kraja izvedbe
programa, omejeno število dni za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju (Ivajnšič in Ivanuš-Grmek 2009, str. 111). V raziskavi
so sodelovale predvsem učiteljice osnovnih šol, vendar pa menimo, da izsledke
raziskave glede ovir pri udeležbi v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja lahko posplošimo tudi na strokovne delavke vrtca, saj predvidevamo,
da se kot strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju srečujejo s podobnimi ovirami.
Strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju se glede nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja pritožujejo tudi nad strokovnostjo učiteljev, ki izobražujejo te strokovne
delavke (Postružin 2018, str. 98). Kakovost in uspešnost izobraževanja strokovnih
21

Martina Žnidaršič (2012) je raziskavo opravila v štirih vrtcih v Sloveniji, sodelovalo pa je 38 strokovnih delavk. Za pridobivanje
rezultatov je uporabila anketni vprašalnik (prav tam, str. 96).
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delavk vrtca je zelo odvisna od usposobljenosti in strokovnosti izobraževalcev,
vendar so bila doslej prizadevanja za profesionalizacijo njihove visokošolske
izobraževalne dejavnosti skromna. Večina izobraževalcev strokovnih delavk vrtca v
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter tudi v drugih sferah izobraževanja
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju se ni nikoli izpopolnjevalo v visokošolski
didaktiki in andragogiki, izobraževanje izobraževalcev strokovnih delavk v vzgoji in
izobraževanju pa je bilo v celoti precej zanemarjeno (Borec Marn 2001, str. 66). V
Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) piše, da bi bilo potrebno
izoblikovati in razviti zelo jasne opise profilov učiteljev v ustanovah za izobraževanje
in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju (prav tam). Da bi
spremenili kakovost izvedbe nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju in s tem pripomogli k izboljšanju tega izobraževanja,
bi bilo potrebno ustrezno začetno izobraževanje in nadaljnje izobraževanje tistih, ki
izobražujejo strokovne delavke, ter višje zahteve glede formalnih kvalifikacij
izobraževalcev strokovnih delavk vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 67).
Težava je tudi, ker strokovne delavke vrtca pogosto ne iščejo programov za osebni
profesionalni razvoj, ampak za ohranitev ali pridobitev službe ter za točke, ki jih
potrebujejo za napredovanje. Tako se lahko udeležba v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju pogosto
sprevrže v zbiranje točk za napredovanje v plačilne razrede in nazive ali ker tako želi
vodstvo. Strokovne delavke vrtca nekatera izobraževanja in usposabljanja doživljajo
celo kot zelo obremenjujoča (Ivajnšič in Ivanuš-Grmek 2009, str. 111). Tudi razprave
o tem, ali bi moralo biti nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju prostovoljno ali obvezno, so del problema (Borec Marn 2001).
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je zapisano, da bi bilo za večje
vključevanje v izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in
izobraževanju potrebno več primernih motivacijskih in podpornih ukrepov, saj le-teh
ni ali pa so težko dostopni (prav tam, str. 389). Strokovne delavke v vzgoji in
izobraževanju bi imele več od izbranega izobraževanja, če bi bilo le-to usklajeno z
njihovimi individualnimi potrebami in izpeljano na ustrezni strokovni ravni (Pevec
2012, str. 180).
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1.2.6. Vpliv ravnateljice na nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavk vrtca

Na večji delež vključevanja strokovnih delavk vrtca v nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju s primernimi motivacijskimi
in podpornimi ukrep lahko vpliva tudi ravnateljica vrtca.
Kot je zapisano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017,
člen 49) je ravnateljica pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca, ki
spodbuja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk, prisostvuje pri
vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljic, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavk v nazive, odloča o napredovanju delavk v
plačilne razrede, je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo, pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji vrtca itd. (prav tam).
V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju (2004, člen 28) je zapisano,
da je ravnateljica dolžna za strokovno delavko prednostno načrtovati izobraževanje v
predpisanem programu v okviru letnega delovnega načrta in ji omogočiti udeležbo v
tem programu (prav tam). V času izobraževanja mora zagotoviti ustrezno
nadomeščanje strokovne delavke vrtca, hkrati pa mora biti dodatno znanje, ki ga
strokovna delavka vrtca pridobi, ustrezno vrednoteno (Makovšek 2015, str. 9).
Vlogo ravnateljice v odnosu do profesionalnega razvoja strokovnih delavk vrtca lahko
opredelimo na treh ravneh:
-

zagotavljanje pogojev za razvoj profesionalizma strokovnih delavk (čas in
sredstva, namenjena profesionalnemu razvoju ter načrtovanju profesionalnega
razvoja),

-

vzor strokovnim delavkam vrtca in drugim delavkam v vrtcu (ravnateljica je
vzor vrednot, besed in dejanj ter razumevanja učenja, sodelovanja na
usposabljanjih),

-

ustvarjanje

pogojev

za

profesionalni

razvoj

strokovnih

delavk

vrtca

(ravnateljica ni neposredno odgovorna za profesionalni razvoj strokovnih
delavk vrtca, vendar pa je odgovorna za ustvarjanje pogojev, ki profesionalni
razvoj omogočajo) (Erčulj 2011, str. 22).
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Ravnateljice se srečujejo z novimi vlogami. Preoblikuje se vloga prinašalke znanja v
vlogo mentorice ter pobudnice sprememb in spodbujevalke učenja. Spoznale so tudi,
da je nenehen profesionalni razvoj nujnost. Ravnateljičina vloga spodbujevalke
strokovnega sodelovanja in izpopolnjevanja je odločilna, saj spodbujajo strokovne
delavke vrtca k sodelovanju z drugimi strokovnimi delavkami in vrtci, kar lahko
pripomore k izboljšavam dela v vrtcu, hkrati pa pomagajo strokovnim delavkam
razumeti lastno situacijo in jih spodbujajo k nadaljnjemu izobraževanju in
usposabljanju. Ravnateljice skrbijo za pedagoško vodenje in osebnostni ter strokovni
razvoj sodelavk. K profesionalizmu strokovnih delavk vrtca lahko prispevajo s svojim
zgledom, s spodbujanjem profesionalne rasti, z vključevanjem v izobraževanja,
projekte, v nadaljnje šolanje, s spodbujanjem nenehne osebnostne rasti in tako, da
hospitirajo in opravljajo pogovore po hospitacijah. Ravnateljice vplivajo na
kakovostno rast posameznic in vrtca z rednimi letnimi pogovori, ki predstavljajo tudi
možnost za nenehne izboljšave in motivacijo (Stopar 2008, str. 123). Od ravnateljice
vrtca je odvisno, kako bo strokovna delavka vrtca izražala lastno iniciativo. Če se bo
strokovna delavka vrtca počutila varno oziroma bo delovala v varnem okolju, v
katerem jo bodo podpirale njene sodelavke in ravnateljica, bo razvila občutek
pripadnosti svojemu poklicu ter stroki in počutila se bo koristno ter uspešno pri
svojem delu. Strokovne delavke vrtca od ravnateljice pričakujejo, da jih bo
spodbujala pri preizkušanju novih načinov dela, da bo z njimi razpravljala o raznih
strokovnih stališčih in da jim bo v pomoč, če se bodo znašle v morebitnih dilemah in
stiskah (Hemlak in Lepičnik Vodopivec 2013, str. 66).
Sistematično spremljanje dela strokovnih delavk vrtca in razumevanje njihove vloge
je odlična priložnost za spodbujanje refleksije. Zato je v vrtcu potrebno spremljati in
analizirati stanje na področju profesionalnega razvoja strokovnih delavk vrtca, saj le
tako lahko vplivamo na motivacijo zaposlenih za delo in s tem za izobraževanje
(Zbornik zaključne konference … 2011, str. 15).22 Za vrtec je pomembno, da
ravnateljica verjame v možnosti, ki jih ponuja refleksija za razvoj strokovnih delavk
vrtca, z lastnim zgledom pa mora predstaviti izboljševanje njene lastne prakse.
Strokovnim delavkam vrtca mora omogočiti sodelovanje, ga spodbujati in podpirati,
22

V Vrtcu Šmarje pri Jelšah so s stalnim spremljanjem zadovoljstva zaposlenih ugotovili, da večina zaposlenih v svojih letnih
programih načrtuje nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, da pa vsebine le redki
sami izbirajo, kar je povezano tudi s tem, da je vrtec omejen z določenimi finančnimi sredstvi, zato ga ni vedno mogoče vsem
omogočiti, to pa vpliva tudi na to, da se strokovne delavke vrtca za izobraževanje ne odločajo na lastno pobudo. Skušajo pa
strokovne delavke vrtca motivirati z letnimi pogovori (Zbornik zaključne konference … 2011, str. 16).
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saj je sodelovanje in izmenjava izkušenj izjemno pomembna (Erčulj 2008, str. 58).
Izjemno pomembna je tudi konstruktivna razvojna povratna informacija, ki temelji na
načelu zaupnosti in pomaga iskati pot za profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca.
Pedagoško vodenje je najpomembnejša in izjemno težka naloga ravnateljice, ki je
pomembna za razvijanje in strokovno rast vsake posamezne delavke in s tem prav
vse organizacije in klime v organizaciji (Stopar 2008, str. 123).
Ravnateljice se v zadnjem času soočajo z različnimi problemi, med katere spada tudi
kako zadostiti pravno-formalnim vidikom na področju nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju in kako svojim strokovnim
delavkam zagotoviti možnosti za nadaljnji profesionalni razvoj. Ta problem skušajo
rešiti tudi z vključevanjem v razne evropske projekte, ki lahko finančno pomagajo na
tem področju (Devjak 2012, str. 27). Vodstvo vrtca lahko prek svojega delovanja
usmerja strokovne delavke v drugačne oblike izobraževanja in usposabljanja, ki
večkrat niso odvisne od finančnih virov. Takšne oblike so izmenjava primerov dobrih
praks v kolektivu in s strokovnimi delavkami drugih vrtcev, raziskovanje lastne prakse
(akcijsko raziskovanje), možnost refleksije in samorefleksije. Poleg tega lahko
vodstvo strokovne delavke usmerja v bolj ustvarjalne pristope k izobraževanju v
organizaciji (Štemberger in Vesel 2016, str. 94).
Izsledki več v tujini opravljenih raziskav in tudi raziskav, opravljenih v Sloveniji,
kažejo, da večina ravnateljic vrtca kot tudi vzgojiteljic predšolskih otrok meni, da je
strokovna usposobljenost najpomembnejša determinanta uspešnega opravljanja
njihovega poklica (Bela knjiga … 2011, str. 73). 23
Tako menijo tudi ravnateljice, ki so sodelovale v raziskavi Justine Erčulj (2010).
Ravnateljice so poudarile pomembno veliko vlogo aktivov in različnih timov za učenje
strokovnih delavk za njihov profesionalni razvoj. Ravnateljice spodbujajo tudi
refleksijo kot priložnost za medsebojno sodelovanje, v katerem dobijo strokovne
delavke povratno informacijo o svojem delu. Iz izsledkov raziskave je mogoče
sklepati, da v vrtcih potekajo skupna usposabljanja, ki jih ponekod vodijo zunanji
strokovnjaki, ponekod pa tudi same strokovne delavke ali ravnateljice (Erčulj 2014,
str. 91).
23

Rezultati raziskav npr. Partnerstvo fakultet in šol v letih 2004 in 2005 – Model sistematičnega uvajanja pripravnikov in
začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo 1 in 2; Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 –
Mentorstvo v funkciji profesionalnega razvoja, podprtega z IKT; Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 – Celovit model
uvajanja pripravnikov; Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 – Učna praksa v vzgoji in izobraževanju.
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Sklenemo lahko, da se tudi ravnateljice vrtca zavedajo, da nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju strokovnim delavkam vrtca
omogoča kakovostno opravljanje vzgojnega dela in je pomemben del profesionalne
poti vseh strokovnih delavk vrtca (Bela knjiga … 2011, str. 501).
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2. Profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju je pomemben
dejavnik profesionalnega razvoja strokovnih delavk vrtca, hkrati pa pripomore tudi k
celovitejšemu razvoju otrokovih osebnostnih potencialov na različnih področjih in k
odpravljanju vzgojnih in izobraževalnih vrzeli (Devjak 2012, str. 15, Štemberger in
Vesel 2016, str. 85).

2.1. Opredelitev profesionalnega razvoja

Profesionalnost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Iskanje po Slovarju …
2018) opredeljena kot lastnost za značilnost profesionalnega. S profesionalnostjo so
povezani tudi pojmi kot je profesionalizacija, ki pomeni, da kaj postane poklicno.
Profesionalizem pomeni poklicno ukvarjanje z nečim oziroma poklicno dejavnost,
profesionalizirati pa pomeni delati, da postane kaj poklicno, profesija pa pomeni
enako kot poklic (Žnidaršič 2012, str. 87).
Tudi Muršak (2012, str. 77) profesijo enači s poklicem, in sicer zapiše, da je izraz
profesija tujka, ki se načeloma uporablja za poklice, ki zahtevajo visoko stopnjo
izobrazbe, praviloma na univerzitetni ravni, in imajo visoke vstopne pogoje ter so
zakonsko regulirani. Poklicni razvoj pa opredeli kot katerokoli dejavnost, ki poveča
poklicno učinkovitost in ki obsega specifične in generične spretnosti (prav tam).
Profesionalec je torej tisti, ki strokovno in dobro opravlja svoje delo (Žnidaršič 2012,
str. 87).
Martina Žnidaršič (2012) profesionalni razvoj pojmuje kot proces, v katerem lahko
dosežemo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti in s tem
tudi višjo kakovost vzgojiteljičinega dela ter zadovoljstva pri delu (prav tam, str. 87).
Profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca vključuje osebnostno dozorevanje, saj se
nanaša na vrednote, etični kodeks, znanje in odgovornosti, ki usmerjajo razmišljanja
in ravnanja, vključuje pa tudi pridobivanje poklicnih znanj in izkušenj (Hemlak 2012,
str. 3; Žnidaršič 2012, str. 87). Če je strokovna delavka v vrtcu profesionalna,
uporablja ustrezne metodične pristope v vzgojnem procesu in tako do izraza prihaja
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njeno pedagoško, didaktično, metodično in strokovno znanje, znanje s področja
obče, razvojne in pedagoške psihologije ter njene sposobnosti in osebnostne
lastnosti (Hemlak 2012, str. 5).
Sklenemo lahko, da se vse opredelitve profesionalnosti oziroma profesionalnega
razvoj enačijo oziroma povezujejo s poklicem oziroma s poklicnim (strokovnim)
razvojem, ki pa se povezuje tudi z osebnostnim dozorevanjem in strokovnostjo
delavk, katerih strokovno znanje in sposobnosti se s profesionalnim razvojem
povečujejo.

2.2. Razvijanje profesionalnega razvoja

Profesionalizem strokovnih delavk vrtca ni nekaj, kar je poklicu dano s tem, ko
vstopijo vanj. Profesionalni razvoj je pomemben proces in del vseživljenjskega
učenja, skozi katerega strokovne delavke vrtca osmišljajo svoja pojmovanja in
spreminjajo svojo prakso delovanja (Štemberger in Vesel 2016, str. 86). Strokovne
delavke vrtca se učijo skozi celo življenje, saj gre za vrsto nenehnih učnih procesov,
formalnih in neformalnih, v katerih si izpopolnjujejo svoje tehnične in druge strokovne
sposobnosti in razvijajo svoje zmožnosti kot odgovor svojim potrebam in potrebam
skupin, v katerih živijo (Hemlak in Lepičnik Vodopivec 2013, str. 65). Strokovne
delavke vrtca se profesionalno začnejo razvijati z dodiplomskim izobraževanjem,
nadaljujejo s podiplomskim izobraževanjem, vse pa se profesionalno razvijajo med
svojo kariero, in sicer z nenehnim nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem,
samoizobraževanjem in pridobivanjem novih kompetenc, tako po formalni kot
neformalni poti (Devjak 2012, str. 21). Profesionalni razvoj se najuspešneje
uresničuje s sodelovanjem v kolektivu, kjer se strokovne delavke vrtca učijo druga od
druge, si delijo znanje, izkušnje, poglede, iščejo skupne izkušnje na izbranem
področju itd. (Erčulj 2011, str. 19; Štemberger in Vesel 2016, str. 86).
V splošnih ciljih vzgoje in izobraževanja je v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju
(2011, str. 16) zapisano, da je potrebno razvijati zmožnosti strokovnih delavk za
vseživljenjsko učenje, stalni osebni in profesionalni razvoj, kar dosežemo z:
-

razvijanjem zmožnosti za učenje in pridobivanje znanja,
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-

razvijanjem komunikacijskih zmožnosti v slovenskem, na narodnostno
mešanih območjih v italijanskem in madžarskem jeziku, in tujih jezikih,

-

razvijanjem delovnih navad in odgovornosti za svoj razvoj,

-

razvijanjem odgovornosti za svoje zdravje, ohranjanje okolja in lastno
udeleženost pri zagotavljanju trajnostno zasnovane družbe,

-

spodbujanjem vsake posameznice k nadaljnjemu izobraževanju (formalnemu
in neformalnemu) (prav tam).

Strokovne delavke vrtca lahko glede na profesionalni razvoj razdelimo v tri skupine
(Žnidaršič 2012):
1. skupina – strokovne delavke vrtca, ki niso sposobne in tudi ne pripravljene, da
bi kritično preučile svojo prakso, pa tudi niso pripravljene, da bi to storil kdo
drug;
2. skupina – strokovne delavke vrtca, ki so sposobne in pripravljene za stalno
preverjanje in reflektiranje tega, kar počnejo, občasno v svoje delo takšne
refleksije vnesejo določene spremembe. Načrtujejo na osnovi tega, kako stvari
potekajo danes. Zadovoljstvo ter potrditev dela dobijo od otrok, medtem ko
navzočnosti drugih oseb ne marajo in jo doživljajo kot oviro;
3. skupina – strokovne delavke vrtca, ki so pripravljene in zmožne kritično
analizirati svojo prakso in jo tudi predstaviti drugim odraslim. Zmožne so same
poskrbeti za svoj strokovni razvoj in praviloma niso odvisne od zunanjega
razvijalca profesionalnega razvoja. Imajo izoblikovano kolegialnost (prav tam,
str. 94).
Cilj profesionalnega razvoja je, da bi strokovne delavke vrtca iz skupine v skupino
postopno napredovale (prav tam).
Profesionalni razvoj je odvisen od kakovosti strokovnim delavkam vrtca namenjenih
izobraževalnih programov in usposobljenosti njihovih izvajalcev, od uvajanja v
pedagoški poklic in od podpore, ki jim je zagotovljena v različnih fazah
profesionalnega razvoja (Bela knjiga … 2011 str. 467). Kariera strokovnih delavk
vrtca ima v času aktivnega dela različne faze. Strokovne delavke so najprej novinke,
potem začetnice, nato usposobljene strokovne delavke vrtca, uspešne strokovne
delavke vrtca in nazadnje jih označimo kot ekspertke. Glede na nivo oziroma stopnjo
v profesionalni karieri strokovnih delavk vrtca je potrebno načrtovati primerna
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izobraževanja in ne nuditi vsem strokovnim delavkam vrtca enakih izobraževanj in
usposabljanj (Zbornik zaključne konference … 2011, str. 15).
Profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca je potrebno sistematično graditi na
osebni, organizacijski in sistemski ravni, zato gre za kompleksen proces, ki vključuje
osebnostno, profesionalno in socialno dimenzijo (Erčulj 2011; Štemberger in Vesel
2016, str. 86). Ta proces je pomemben, ker se z njim dosega uravnoteženost v
uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti in s tem tudi višjo kakovost dela ter
zadovoljstva pri delu (Hemlak in Lepičnik Vodopivec 2013, str. 65). Profesionalni
razvoj je tesno povezan z osebnostnim razvojem, ki ima ključni vpliv na oblikovanje
strokovne delavke vrtca kot profesionalke (Cencič 2007, str. 78). Osebni razvoj
strokovnih delavk vrtca je povezan z dejavnostmi, ki izboljšajo osebno kakovost in
učinkovitost. Z dejavnostmi, ki vplivajo na osebni razvoj, strokovna delavka vrtca
poveča samozavest, razvije potenciale, krepi talente, izpolnjuje pričakovanja itd. Na
delovnem mestu lahko bolje upravlja s časom in stresom, izboljša produktivnost,
inovativnost ali kakovost opravljenega dela (Muršak 2012, str. 71). Pomemben vpliv
imata tudi profesionalno učenje in udejstvovanje strokovnih delavk vrtca v razpravah
in dejavnostih, ki zadevajo izobraževanje (Erčulj 2011, str. 19). Strokovne delavke
vrtca potrebujejo znanje o tem, kdo so osebnostno ali zasebno, kakor tudi o svojih
vrednotah, ciljih in vedenju. Potrebno je skrbeti za zanimanje v profesiji in rasti
profesionalno in osebnostno (Cencič 2007, str. 78).
S profesionalnim razvojem se prepleta tudi profesionalna odgovornost, pri čemer
Justina Erčulj (2011, str. 18) poudari predvsem moralno zavezo delati v interesu
otrok in staršev. Poudari tudi profesionalno dolžnost presojanja in izboljševanja
svojega dela, spreminjanja svojega dela in razvijanja lastne strokovnosti, prispevanja
h kakovosti svoje organizacije in spremljanja sprememb v svetu, pogovarjanja o teh
spremembah in spreminjanja svoje lastne vloge (prav tam). Torej lahko zapišemo, da
je strokovna delavka odgovorna za svoj profesionalni razvoj in dolžna nenehno
izboljševati svoje delo in tako zagotavljati, da so otroci vključeni v kakovosten vzgojni
proces.
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2.3. Dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj

Na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca vplivajo različni dejavniki. Te
dejavnike delimo na notranje in zunanje dejavnike.

2.3.1. Notranji dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj

Med notranje dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca,
prištevamo mnenja in subjektivne teorije strokovnih delavk vrtca. Slednje naj bi bile
sposobne prepoznati svoje subjektivne teorije in upoštevati tudi subjektivne teorije
drugih (Štemberger in Vesel 2016, str. 86).
Mnenja in subjektivne teorije strokovnih delavk vrtca so vsebinsko kompleksno
področje, in sicer gre za osebni, implicitni konstrukt, ki se oblikuje na podlagi
posamezničinih izkušenj in se kaže v različnih načinih razumevanja, razlaganja in
delovanja posameznic. Prepričanja, vrednote in principi vplivajo tudi na njihovo
ravnanje, saj izhajajo iz njih (Perše Vršnik idr. 2012, str. 13). Zelo pomembno je, da
strokovne delavke vrtca svoja pojmovanja spreminjajo, saj se tudi one učijo in
poklicno spreminjajo z zavestnim sistematičnim konstruiranjem pomena, kar pripelje
do preoblikovanja izkušenj in pojmovnih okvirov in s tem lahko tudi do spreminjanja
delovanja, ki lahko pripelje do boljših učnih rezultatov pri otrocih (prav tam, str. 17).
Tako začetnice kot izkušene strokovne delavke vrtca prinašajo v nove učne situacije
prejšnje znanje in izkušnje, ki so družbeno pogojene in specifične. Učenje strokovnih
delavk vrtca vzame nekaj časa, potrebujejo pa učne situacije, v katerih odkrivajo,
imajo možnost postavljati vprašanja in razpravljati, da lahko povežejo novo znanje s
prejšnjim in to prenesejo v prakso, ki jo lahko izboljšajo tudi z refleksijo o delu,
znanju, prepričanju in vrednotah, ki jih imajo (Cencič 2007, str. 78). Zato morajo
strokovne delavke vrtca sodelovati v samoevalvaciji ter si postaviti cilje svojega
profesionalnega razvoja (Žnidaršič 2012, str. 93).
Martina Žnidaršič (2012) meni, da lahko profesionalna strokovna delavka vrtca deluje
kot »razmišljujoča praktičarka« in kot »kritična profesionalka«. Kot razmišljujočo
praktičarko označuje strokovno delavko vrtca, ki sproti razčlenjuje svoje vsakdanje
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poklicne izkušnje ter se iz njih uči. Strokovne delavke vrtca kot razmišljujoče
praktičarke so ustvarjalne, poskušajo vedno kaj novega in svoje subjektivne teorije o
poučevanju, odnosih v razredu, vzrokih raznih pojavov soočajo z znanstvenimi
teorijami. Premišljeno ravnajo v vseh situacijah in stalno izpopolnjujejo svoja znanja
ter imajo strokovni pristop k delu (Žnidaršič 2012, str. 88). V profesionalnem razvoju
strokovnih delavk vrtca je ključno, da so se pripravljene seznanjati z dosežki ved na
področju vzgoje in izobraževanja ter na področju ved, ki so pomembne za njihovo
poklicno delovanje (Devjak 2012, str. 23). Kot kritične profesionalke pa se strokovne
delavke vrtca zavedajo odgovornosti svojega poklica in so sposobne kritičnega
razmišljanja o svoji dejavnosti in o kontekstu dela. Ob opazovanju in refleksiji so
sposobne rekonstruirati in artikulirati znanje, pridobljeno na podlagi izkušenj
(Žnidaršič 2012, str. 88).

2.3.2. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj

Med zunanje dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca,
uvrščamo:
-

različne oblike formalnega izobraževanja in usposabljanja,

-

različne oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja,

-

uvajanje novosti in sprememb v šolski sistem,

-

neformalne vplive (klima v vrtcu, vpliv staršev itd.) (Štemberger in Vesel 2016,
str. 86).

Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) pod zunanje dejavnike, ki vplivajo na profesionalni
razvoj strokovnih delavk vrtca, uvrstita dodiplomsko izobraževanje, pripravništvo in
strokovni izpit, mentorstvo, šolske reforme, klimo in kulturo vrtca ter nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk. Šolske reforme, inovacije, prenove
so povezane z mnenji strokovnih delavk vrtca. Povezane so tudi s tem, kako
strokovne delavke vrtca uvajajo novosti in kakšno imajo podporo, saj je prav od
postopnega uvajanja sprememb in primernosti procesa odvisno, ali bodo reforme
uspešne in učinkovite. Reforme predstavljajo velike spremembe na poklicni poti
strokovnih delavk vrtca (prav tam, str. 107).
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Na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca vpliva vrtčevska kultura in klima, saj
lahko omogočita ali pa omejujeta posameznikov razvoj. Pozitivna klima, ki bo
spreminjala posameznikovo spreminjanje, napredek in rast, je nujno potrebna.
Potrebno je načrtovati dejavnosti, ki bodo vzpodbujale sodelovalno klimo, saj se s
tem razvijata skupinska miselnost in vrtec kot skupnost. Sodelovalna kultura je
pomembna za profesionalno rast strokovnih delavk vrtca, za zadovoljevanje njihovih
potreb in za kakovost dela v vrtcu (Perše Vršnik idr. 2012, str. 37).

2.4. Refleksija dela strokovnih delavk v vrtcu

Profesionalni razvoj bo učinkovit, če bo prisotna stalna refleksija dela. Pri refleksiji je
potrebno upoštevati vse spremembe na strokovnem področju in v celotni družbi ter
stalno uvajati nova znanja. Le tako bodo strokovne delavke vrtca izpolnile visoka
pričakovanja družbe in se učinkovito prilagajale spremembam. Da bi dosegle čim
večji profesionalni razvoj, morajo strokovne delavke vrtca imeti dovolj časa in poznati
pomembnost pridobivanja novega znanja (Makovšek 2015, str. 9). Refleksija,
razmišljanje o sebi, o svojem delu, poglabljanju vase je osnova za samoevalvacijo
pedagoških delavk in zavoda kot celote. Refleksija pomaga izkušnje spremeniti v
znanje, poleg tega je profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca na mnogo višjem
nivoju, če sodelujejo v evalvacijskih procesih, vodijo samoocenjevanje in zbirajo
dokumentacijo o svojem delu (Ule 2012, str. 59; Žnidaršič 2012, str. 92). Refleksija
spodbuja kritično razmišljanje o poučevanju in o delu, kar je tudi pogoj za
izboljševanje vzgojne prakse. Samoevalvacijo oziroma samoocenjevanje moramo
vgraditi v svoje delo, če ga želimo interpretirati in posledično izboljšati. Tak proces
daje strokovnim delavkam vrtca možnost zavestne izbire tega, kako naj ravnajo v
skupini, in zato pomeni pomemben korak v profesionalnem razvoju (Erčulj 2008, str.
56). V procesu refleksije tako osmislimo svoje izkušnje, se iz njih nekaj naučimo in
ustvarimo novo znanje o nekem pojavu ali problemu (prav tam, str. 57).
Delo strokovnih delavk vrtca mora torej temeljiti na neprestani refleksiji njihovega
dela, saj je to temeljni dejavnik njihovega stalnega profesionalnega razvoja ter
zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih (Bela knjiga … 2011,
str. 476).
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3. Vpliv nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk na
kakovost vzgojnega procesa v vrtcu
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) je kot splošno načelo in cilj vzgoje
in izobraževanja izpostavljena njena kakovost, in sicer je zapisano, da ima vsakdo
(otroci, mladostniki in odrasli) pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja (prav
tam, str. 15). Tudi politika Evropske unije je usmerjena v spodbujanje vključevanja
otrok v kakovostne in učinkovite programe predšolske vzgoje, saj to vpliva na
otrokovo pravico do optimalnega razvoja vseh njegovih potencialov (osebnosti,
nadarjenosti, spoznavnih in gibalnih zmožnosti) (Hočevar in Kovač Šebart 2017, str.
10).
Kakovost predšolske vzgoje je tesno povezana z izobrazbo in profesionalnim
razvojem strokovnih delavk vrtca, te pa so tisti dejavnik, ki ima izreden vpliv na
kakovost vzgojnega procesa (Bela knjiga … 2011, str. 467; Marjanovič Umek 2014,
str. 15).
Na kakovost vrtca vplivajo predvsem predhodne izkušnje strokovnih delavk z delom z
otroki, formalna izobrazba strokovnih delavk vrtca in njihovo nenehno nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje s področja razvoja in vzgoje otrok (Marjanovič Umek
2014, str. 15).
Pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca in
njihovega profesionalnega razvoja poudarjajo tudi dokumenti, ki so del novega
koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca: med dokumenti je tudi
Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in
izobraževanja (2017, v nadaljevanju nacionalni okvir). V nacionalnem okvirju (2017)
je med glavnimi cilji zapisano, da je potrebno na ravni sistema oblikovati obvezno
področje spremljanja učenja in poučevanja in tri obvezna podpodročja, kamor
spadajo dosežki otrok, učencev in dijakov, profesionalni razvoj vzgojiteljic, učiteljic in
drugih strokovnih delavk ter razvijanje socialne klime v oddelku, vrtcu, šoli (prav tam,
str. 7). Vrtci bodo torej v okviru ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti le-to spremljali
tudi na področju profesionalnega razvoja strokovnih delavk vrtca. V poročilu o
kakovosti, ki povzema izsledke poročil o uresničitvi letnega delovnega načrta za
obdobje treh let in bo rezultat načrtovanj, izvajanj, spremljanj, vrednotenj in poročanj
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delovanja vrtcev, bo zapisano tudi poročilo glede profesionalnega razvoja strokovnih
delavk vrtca, ki spada pod obvezno področje zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
vrtca (prav tam, str. 26).
Pomemben dokument je tudi Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah
in vrtcih (2014, v nadaljevanju protokol). V protokolu (2014) je pod področje kakovost
naveden tudi profesionalni razvoj zaposlenih (prav tam, str. 12). Zapisano je tudi, da
ravnateljica najbolj vpliva na uspešnost otrok, če krepi profesionalno skupnost in
profesionalni razvoj zaposlenih (prav tam, str. 23).
Pomemben dokument je tudi Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah
in vrtcih (2014, v nadaljevanju Protokol). V Protokolu (2014) je pod področje kakovost
naveden tudi profesionalni razvoj zaposlenih (prav tam, str. 12). Zapisano je tudi, da
ravnateljica najbolj vpliva na uspešnost otrok, če krepi profesionalno skupnost in
profesionalni razvoj zaposlenih (prav tam, str. 23).
V dokumentu Profesionalno učenje in delovanje učiteljev (2019) je zapisano, da
strokovne delavke vrtca z učenjem razvijajo svoje strokovno znanje ter si zagotavljajo
kritično informiranosti in poznavanje strokovnega področja. Strokovne delavke vrtca
spodbujajo otroke in zagotavljajo visokokakovostne učne izkušnje, kar otrokom
omogoča, da dosežejo svoje potenciale. Učenje strokovnih delavk vrtca je tisto, ki
lahko spremeni stališča, vrednote, znanje, spretnosti tako, da spremenijo prakso
svojega delovanja v oddelku, to pa bo posledično izboljšalo otrokovo učenje (prav
tam, str. 5).

3.1. Izsledki raziskav o vplivu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavk na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu

Študije (Early idr. 2006) so pokazale, da so vzgojiteljice, ki so imele opravljen
magisterij ali doktorat, v vrtcu kakovostneje opravljale delo kot tiste, ki so pridobile
dodiplomsko izobrazbo. Opaznih razlik med tistimi, ki so imele dodiplomsko in
srednješolsko izobrazbo, ni bilo opaziti (Predšolska vzgoja in varstvo … 2009, str.
29).24
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Recommendations for common … 2016, str. 12) so ugotovili, da višje izobražene
strokovne delavke vrtca bolj pripomorejo k otrokovim razvojnim dosežkom kot pa
strokovne delavke z nižjo izobrazbo. Izsledki raziskave Učinkovito zagotavljanje
predšolske vzgoje (Effective provision of preschool education) (Sylva idr. 2004) pa
kažejo, da otroci, ki so bili v stiku z bolj izobraženimi strokovnimi delavkami vrtca,
izkazujejo več neodvisnosti in samostojnosti, kot otroci, ki so bili v stiku s strokovnimi
delavkami vrtca z nižjo stopnjo pridobljene (dodiplomske in srednješolske) izobrazbe
ter da se pri teh otrocih zmanjšuje stopnja antisocialnega vedenja vse do vstopa v
osnovno šolo (prav tam). 25 OECD (Starting strong III … 2012) poudarja, da izsledki
večine opravljenih raziskav potrjujejo, da so strokovne delavke vrtca z višjo stopnjo
izobrazbe in tiste, ki so specializirane za predšolsko vzgojo, bolj učinkovite in imajo
bolj spodbudno, toplo in podporno interakcijo z otroki, kar vodi k dolgotrajnim
pozitivnim razvojnim in učnim učinkom oziroma k večjemu napredku otroka (prav
tam, str. 36). Strokovne delavke vrtca z višjo stopnjo izobrazbe otroke bolj govorno
spodbujajo in se odzivajo na njihovo pripovedovanje, pogosteje spodbujajo otrokovo
socialno kompetentnost in se smiselno vključujejo v igro otrok (Marjanovič Umek
2014, str. 15). Druge študije (Early idr. 2006 in 2007) so pokazale, da je raven
izobrazbe strokovnih delavk vrtca in njihova dodatna usposobljenost povezana z
razvojnimi in tudi kasnejšimi dosežki otrok v šoli (Predšolska vzgoja in varstvo …
2009, str. 29). Bente Jensen idr. (2015 v Recommendations for common … 2016, str.
12) so z izsledki raziskave potrdili, da bi morali v vrtcih dvigniti delež osebja s
končano univerzitetno izobrazbo.26 Nasprotno pa dokazujejo izsledki raziskave
Učinkovito zagotavljanje predšolske vzgoje (Effective provision of preschool
education), ki so jo leta 2004 v Angliji opravili Sylva idr. in katere avtorji ugotavljajo,
da ni potrebno, da so vse strokovne delavke v vrtcu visoko izobražene, saj lahko
manj kvalificirano osebje izboljša svojo prakso s sodelovanjem z višje izobraženimi
sodelavkami (Starting Strong 2017, str. 86).
Deborah Phillips idr. (2001 v Predšolska vzgoja in varstvo… 2009, str. 28) so s
študijo, opravljeno v ZDA, ugotovili, da splošna raven izobraženosti strokovnih delavk

25

V raziskavo je bilo zajetih več kot 3000 otrok, njihovih staršev in strokovnih delavk vrtca. Uporabljenih je bilo več različn ih
metod, od intervjujev s strokovnimi delavkami vrtca, starši do ocenjevalnih lestvic otrok, opazovanja, študij primerov itd. (Sylva
idr 2004).
26
Jensen idr. (2014) so v maju in juniju leta 2014 z raziskavami zajeli deset evropskih držav. Uporabili so anketni vprašalnik, ki
je postavljal odprta vprašanja.
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vrtca, njihova usposobljenost za vzgojo otrok ter nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje močno učinkujejo na procesno kakovost vrtca.
Raziskave, ki so jih opravili Ruben G. Fukkink in Anna Lont (2007) ter Linda Mitchell
in Pam Cubey (2003), potrjujejo, da sta profesionalni razvoj ter formalna izobrazba
strokovnih delavk vrtca pomembna kazalca kakovosti vrtca. Te raziskave kažejo, da
se strokovne delavke vrtca z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem tudi
profesionalno razvijajo in če želijo ohraniti svojo profesionalno kakovost, se morajo
nadaljnje izobraževati in usposabljati, saj s tem učinki začetnega izobraževanja ne
zbledijo. Hkrati se z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem zapolnijo vrzeli in
pomanjkljivosti v znanju in sposobnostih, ki jih imajo in so posledica sprememb v
družbi in na področju vzgoje in izobraževanja (Encouraging Quality in Early … b.l.,
str. 4). Profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca pripomore k dvigu in ohranjanju
kakovosti vzgojnega dela v vrtcu in otrokovega učenja ter razvoja, kar potrjujejo tudi
raziskave o profesionalnem razvoju strokovnih delavk vrtca, ki so jih opravili pod
okriljem projekta Analize kakovosti kurikula in pregled vpliva na predšolsko vzgojo v
Evropi (Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood
Education and Care – CARE). V okviru projekta so zbrali in analizirali študije, ki so
bile opravljene na Danskem, Nizozemskem, v Franciji, Nemčiji in Walesu in zadevajo
vpliv profesionalne rasti strokovnih delavk vrtca na učenje in razvoj otrok
(Professional development … 2016, str. 3). Polovica analiziranih študij kaže, da
obstaja vpliv profesionalne rasti strokovnih delavk vrtca na kognitivni razvoj otrok
(predvsem na jezikovno izražanje, pismenost in na matematično pismenost), druga
polovica analiziranih študij pa, da profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca vpliva
na socialno-čustveni razvoj otrok (predvsem na vedenje otrok) (prav tam, str. 19).
Tudi izsledki raziskave, ki so jo na Danskem opravili Jensen idr. (2015), kažejo, da
ima profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca pozitiven vpliv na razvoj in vedenje
otrok v vrtcu, in sicer pomembno vpliva na čustveni razvoj otrok in zmanjšuje njihove
čustvene in vedenjske probleme (prav tam, str. 33).
Sklenemo lahko, da sta raven izobrazbe ter dodatna usposobljenost strokovnih
delavk vrtca izredno pomembni in da višja stopnja formalne izobrazbe strokovnih
delavk pripomore h kakovostnejšemu opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela v
vrtcu ter s tem povezanimi boljšimi in pozitivnejšimi razvojnimi in učnimi dosežki
otroka. Sklenemo lahko tudi, da profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca, h
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kateremu pripomore nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, vpliva tako na
kognitivni kot tudi na socialno-čustveni razvoj otrok oziroma k celovitejšemu razvoju
otroka, kar je v predšolskem obdobju izredno pomembno. Zato velik pomen
profesionalnemu razvoju strokovnih delavk vrtca v Sloveniji dajejo tudi razni
pomembni dokumenti, ki zadevajo ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgoje in
izobraževanja, kot so na primer že omenjeni nacionalni okvir (2017), protokol (2014)
in Profesionalno učenje in delovanje učiteljev (2019).
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II.

Empirični del

1. Raziskovalni problem

1.1. Opredelitev raziskovalnega problema

Glede na delo, ki ga opravljajo strokovne delavke vrtca, in na naloge, s katerimi se
srečujejo, znanje, spretnosti in kompetence, ki jih pridobijo v procesu formalnega
izobraževanja (srednješolsko, visokošolsko strokovno, univerzitetno), ni končno in
zadostno, zato je dolžnost in pravica vsake strokovne delavke vrtca, da se nadaljnje
izobražuje in usposablja (prim. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju … 2009, 28.
člen; Ule 2012, str. 57). Raziskave o profesionalnem razvoju strokovnih delavk vrtca,
ki so jih opravili pod okriljem projekta Analize kakovosti kurikula in pregled njegovega
vpliva na predšolsko vzgojo v Evropi (Curriculum Quality Analysis and Impact Review
of European Early Childhood Education and Care - CARE), kažejo, da je
profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca, pomemben za ohranjanje in dvig
kakovosti vzgojnega dela v vrtcu in otrokovega učenja in razvoja (Professional
development … 2016, str. 3). Izsledki študije, ki so jo v ZDA opravili Phillips idr. (2000
v Predšolska vzgoja in varstvo … 2009, str. 28), kažejo, da splošna raven
izobraženosti strokovnih delavk vrtca, njihova usposobljenost za vzgojno delo ter
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, močno učinkujejo na procesno kakovost
vrtca. Izredno pomembna pa so tudi mnenja strokovnih delavk vrtca o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju ter o lastnem profesionalnem razvoju, saj vplivajo na
njihova vzgojna ravnanja. Strokovne delavke vrtca imajo različno formalno izobrazbo,
delovno mesto, ki ga zasedajo in različno delovno obveznost, ki jo opravljajo, zato
bomo v empiričnem delu naloge raziskali, ali obstajajo razlike v mnenjih strokovnih
delavk vrtca, o potrebah po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter vplivu teh
izobraževanj na njihovo profesionalno rast in kakovost vzgojnega procesa. Izsledki
raziskav o mnenjih strokovnih delavk vrtca o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju, ki so jih opravile Maja Hemlak (2012), Tina Štemberger in Nevenka
Vesel (2016), namreč ne dajejo enoznačnega odgovora na vprašanje, kaj menijo
strokovne delavke vrtca o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, hkrati pa ti
izsledki ne ločujejo mnenj strokovnih delavk o nadaljnjem izobraževanju in
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usposabljanju glede na delovno mesto, ki ga zasedajo. Tako izsledki raziskave Maje
Hemlak (2012), kažejo na to, da bolj izkušene strokovne delavke vrtca menijo, da ne
potrebujejo več dodatnega izobraževanja, izsledki raziskave Tine Štemberger in
Nevenke Vesel (2016) pa kažejo na to, da strokovne delavke vrtca z daljšo delovno
dobo menijo, da potrebujejo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. V nobeni od
raziskav pa ni zapisano, ali to velja za vse strokovne delavke, ali samo za določena
delovna mesta.
V empiričnem delu magistrske naloge bomo tako raziskali področje nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca v Sloveniji, saj je le-to izredno
pomemben dejavnik za njihov profesionalni razvoj. Predvsem nas bodo zanimale
razlike v mnenjih med vzgojiteljicami in njihovimi pomočnicami. Zanimale nas bodo
razlike

v mnenjih

strokovnih

delavk vrtca

o

nadaljnjem izobraževanju

in

usposabljanju, kot dejavniku profesionalnega razvoja in zagotavljanja kakovosti
vzgojnega procesa. Zanimalo nas bo, ali obstajajo razlike v mnenjih vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljice o tem, ali imajo za opravljanje svojega dela dovolj znanja, ki so
ga pridobile s formalnim izobraževanjem, ali pa potrebujejo nadaljnje izobraževanje
in usposabljanje. Ugotoviti želimo, kakšne so razlike v mnenjih med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic, ki zadevajo potrebe po nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju, ter ali je profesionalni razvoj tisti, zaradi katerega se ga večinoma
udeležujejo, oziroma kateri so pomembni razlogi za udeležbo v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Pridobiti želimo mnenja strokovnih
delavk vrtca o tem, za katere vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
menijo, da najbolj vplivajo na njihov profesionalni razvoj ter katere teme bi morale biti
razpisane v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, da bi bile aktualne za vzgojno delo.
Zanimalo nas bo, ali se ta mnenja med strokovnimi delavkami razlikujejo. Želimo
ugotoviti tudi, ali obstajajo različna mnenja strokovnih delavk vrtca o tem, kakšni so
razlogi za njihovo (ne)udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja ter kakšne izboljšave za vključevanje v programe strokovne delavke
vrtca predlagajo. Zanimalo nas bo, ali obstajajo razlike v mnenjih strokovnih delavk
vrtca o tem, ali bi se programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za
profesionalni razvoj pogosteje udeleževale, če bi bila v celoti financirana iz javnih
sredstev, oziroma koliko bi bile pripravljene sofinancirati lastno udeležbo v programih
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nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za profesionalni razvoj. Predvsem nas
bodo zanimale razlike v mnenjih o tem, ali pridobljena znanja v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja tako vzgojiteljice kot pomočnice
vzgojiteljice lahko uporabijo na delovnem mestu in z njim vplivajo na izboljšanje
kakovosti vzgojnega procesa v vrtcu. Naš cilj bo ugotoviti tudi, ali obstajajo razlike v
mnenjih strokovnih delavk vrtca o tem, kateri dejavniki po njihovem mnenju najbolj
vplivajo na njihov profesionalni razvoj in ali obstajajo razlike v menijih o tem, ali sta
evalvacija in refleksija njihovega dela pomembni za njihov profesionalni razvoj.
Zanimalo nas bo še, ali obstajajo razlike v mnenjih strokovnih delavk vrtca o tem, ali
lahko same izbirajo in se odločajo o udeležbi v programih nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja ter ali na udeležbo v teh programih, po mnenju strokovnih delavk
vrtca, vpliva ravnateljica vrtca.

1.2. Raziskovalna vprašanja

Na podlagi raziskovalnega problema smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, ali so v formalnem izobraževanju pridobile dovolj znanja, ki ga
potrebujejo za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu?
RV2: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o potrebah po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju?
RV3: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o razlogih za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja?
RV4: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o razlogih za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja?
RV5: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, katere vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja najbolj
vplivajo na njihov profesionalni razvoj?
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RV6: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, katere teme bi morale biti razpisane v Katalogu programov
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu?
RV7: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, ali bi se pogosteje udeleževale izobraževanj v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, če bi bili programi v celoti financirani iz javnih
sredstev?
RV8: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, ali znanje, pridobljeno v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega vzgojnega dela?
RV9: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov profesionalni razvoj?
RV10: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, ali refleksija dela vpliva na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca
in s tem na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu?
RV11: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o tem, kdo odloča, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za strokovne delavke se bodo udeležile?
RV12: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike v
mnenju o spodbujanju ravnateljice vrtca k udeležbi strokovnih delavk vrtca v
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja?

1.3. Raziskovalne hipoteze

Na podlagi postavljenih raziskovalnih vprašanj smo oblikovali raziskovalne hipoteze:
H1: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, ali so v formalnem izobraževanju pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo za
opravljanje vzgojnega dela v vrtcu.
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H2: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
potrebah po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.
H3: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
razlogih za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
H4: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
razlogih za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
H5: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, katere vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja najbolj vplivajo na
njihov profesionalni razvoj.
H6: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, katere teme bi morale biti razpisane v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju in bi bile
aktualne za vzgojno delo v vrtcu.
H7: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, ali bi se pogosteje udeleževale izobraževanj v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, če bi bili programi v celoti financirani iz javnih
sredstev.
H8: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, ali znanje, pridobljeno v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,
vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega vzgojnega dela.
H9: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov profesionalni razvoj.
H10: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, ali refleksija dela vpliva na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca in s tem
na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu.
H11: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
tem, kdo odloča, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za
strokovne delavke se bodo udeležile.
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H12: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
spodbujanju ravnateljice vrtca k udeležbi strokovnih delavk vrtca v programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
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2. Metodologija

2.1. Opis vzorca

V raziskavi je sodelovalo 294 oseb, od tega je bilo 293 žensk (99,7 %) in 1 moški
(0,3 %). V vzgoji in izobraževanju (predvsem v predšolski vzgoji) je večina zaposlenih
ženskega spola. To potrjujejo dostopni podatki Statističnega urada Republike
Slovenije, kjer je zabeleženo, da je bilo v letu 2016 v predšolski vzgoji zaposlenih
293 moških in 10732 žensk, v letu 2017 je bilo zaposlenih 293 moških in 10937
žensk, v letu 2018 pa so bili zaposleni 303 moški in 11087 žensk (SURS).

Preglednica 1: Starost strokovnih delavk vrtca

Starost strokovnih delavk
18-24 let
25-34 let
35-44 let
45-54 let
55-64 let
Skupaj

f
4
79
99
75
37
294

f%
1,4
26,9
33,7
25,5
12,6
100,0

Povprečna starost udeleženih v raziskavi je bila med 35 in 44 let. Štiri anketiranke
(1,4 %) so bile stare med 18 in 24 let, 79 oziroma 26,9 % anketirank je bilo starih
med 25 in 34 let, največ udeleženk v raziskavi, to je 99 anketirank oziroma 33,7 %, je
bilo starih med 35 in 44 let. 75 oziroma 25,5 % strokovnih delavk vrtca sodelujočih v
raziskavi je bilo starih med 45 in 54 let, najmanj anketirank, to je 37 oziroma 12,6 %,
pa je bilo starih med 55 in 64 let.

Preglednica 2: Delovno mesto strokovnih delavk vrtca

Delovno mesto strokovnih delavk
Vzgojiteljica predšolskih otrok
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.
Skupaj

55

f
191
103
294

f%
65,0
35,0
100,0

V naši raziskavi je sodelovalo 191 vzgojiteljic predšolskih otrok, kar predstavlja 65,0
% sodelujočih v raziskavi. 103 oziroma 35,0 % anketiranih pa je bilo vzgojiteljic
predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljice. Torej je v naši raziskavi sodelovalo več
vzgojiteljic kot njihovih pomočnic.

Preglednica 3: Izobrazba strokovnih delavk vrtca

Izobrazba strokovnih delavk
Diplomirana vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok
Drugo
Skupaj

f
110
149
35
294

f%
37,4
50,7
11,9
100,0

Med strokovnimi delavkami vrtca jih je 149 oziroma 50,7 % z najvišjo doseženo
formalno izobrazbo diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok, 110 oziroma 37,4 %
anketiranih strokovnih delavk vrtca pa jih je odgovorilo, da je njihova najvišja
dosežena formalna izobrazba vzgojiteljica predšolskih otrok. Od 149 oseb z
izobrazbo diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok jih je na delovnem mestu
vzgojiteljice predšolskih otrok zaposlenih 138 oziroma 92,6 %, na delovnem mestu
pomočnice vzgojiteljice pa je s takšno izobrazbo zaposlenih 11 oziroma 7,4 %
sodelujočih v raziskavi. Od 110 oseb z izobrazbo vzgojiteljice predšolskih otrok jih 29
oziroma 26,4 % opravlja delo vzgojiteljice predšolskih otrok, 81 oziroma 73,6 % pa jih
opravlja delo pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok. 35 oziroma 11,9 %
anketiranih strokovnih delavk ima drugačno izobrazbo. Med njimi so univerzitetna
diplomirana pedagoginja, magistra profesorica andragogike, magistra profesorica
pedagogike, diplomirana socialna delavka, univerzitetna diplomirana literarna
komparativistka, diplomirana teologinja, magistrica inkluzivne pedagogike, magistra
profesorica predšolske vzgoje, profesorica razrednega pouka. Nekatere so pripisale,
da so naredile prekvalifikacijo za vzgojiteljico predšolskih otrok.
Preglednica 4: Delovna doba strokovnih delavk vrtca

Delovna doba strokovnih delavk
0 do 4 let
5 do 9 let
10 do 19 let
Več kot 20 let
Skupaj

f
35
54
94
111
294
56

f%
11,9
18,4
32,0
37,8
100,0

Povprečna delovna doba strokovnih delavk vrtca je med 10 in 19 let. Največ
sodelujočih strokovnih delavk ima delovno dobo več kot 20 let, in sicer je takih kar
111 oziroma 37,8 % sodelujočih v raziskavi. 94 oziroma 32,0 % ima delovno dobo
med 10 in 19 let, 54 oziroma 18,4 % strokovnih delavk dela v vzgoji in izobraževanju
med 5 in 9 let, najmanj, to je 35 oziroma 11,9 % strokovnih delavk sodelujočih v
raziskavi, pa jih ima od 0 do 4 leta delovne dobe.

Preglednica 5: Naziv strokovnih delavk vrtca
Naziv strokovnih delavk vrtca
Brez
naziva
f
f%

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih otrok
Vzgojiteljica
predšolskih otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

Mentorica

Svetovalka

Svetnica

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

25

13,0

55

28,8

95

49,7

16

8,5

191

65,0

101

98,0

1

1,0

1

1,0

0

0,0

103

35,0

126

42,9

56

19,0

96

32,7

16

5,4

294

100,0

126 oziroma 42,9 % strokovnih delavk vrtca sodelujočih v raziskavi nima naziva, od
tega jih je 25 oziroma 13,0 % vzgojiteljic predšolskih otrok in kar 101 oziroma 98,0 %
pomočnic vzgojiteljice. 56 oziroma 19,0 % anketirank ima naziv mentorica, od tega
ena pomočnica vzgojiteljice (1,0 %) in 55 oziroma 28,8 % vzgojiteljic predšolskih
otrok. 96 oziroma 32,7 % anketirank ima naziv svetovalka, od tega ena pomočnica
vzgojiteljice (1,0 %) in 95 oziroma 49,7 % vzgojiteljic predšolskih otrok. Najmanj
strokovnih delavk vrtca, in sicer 16 oziroma 8,5 % pa ima naziv svetnica in od tega
so vse vzgojiteljice predšolskih otrok. Predvidevamo, da imajo nekatere pomočnice
vzgojiteljice strokovni naziv, saj imajo izobrazbene pogoje za vzgojiteljico predšolskih
otrok, medtem ko so zaposlene na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice.
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2.2. Raziskovalna metoda

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno
metodo pedagoškega raziskovanja.
Kavzalna metoda predstavlja skupek znanstveno raziskovalnih postopkov, s pomočjo
katerih ugotavljamo vzročno posledično povezanost med pojavi in kjer ima vsak
pojav svoj vzrok. Medtem ko deskriptivna raziskovalna metoda predstavlja skupek
znanstveno raziskovalnih postopkov, s katerimi opisujemo pojave na področju vzgoje
in izobraževanja, kar pomeni, da proučujemo stanje in vsebino pojavov, ne glede na
vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo (Sagadin 1993, str. 12).

2.3. Tehnike zbiranja podatkov in instrumenti

Za zbiranje podatkov smo uporabili tehniko anketiranja. Anketirali smo vzgojiteljice
predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice.
Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan na podlagi
teoretičnih izhodišč. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu
smo preverili demografske značilnosti vzorca, v drugem delu pa smo preverili mnenja
strokovnih delavk vrtca o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter njihovemu
profesionalnemu razvoju. Vprašalnik je vseboval ocenjevalne lestvice, lestvice stališč
in odprta vprašanja. Anketni vprašalnik je vseboval osem vprašanj, kjer so bila tri
vprašanja zaprtega tipa, štiri vprašanja delno-odprtega tipa in eno vprašanje
odprtega tipa. Uporabili smo ocenjevalno lestvico pri petih vprašanjih, pri desetih
vprašanjih pa smo uporabili pet-stopenjsko lestvico stališč Likertovega tipa.

2.4. Postopek pridobivanja in obdelave podatkov

Podatke smo pridobivali od 2. 9. 2019 do 12. 9. 2019, v vrtcih na območju celotne
Slovenije. Anketiranke so v raziskavi sodelovale prostovoljno, zagotovljena pa jim je
bila anonimnost. Postopek zbiranja podatkov je potekal preko spleta z anketnim
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vprašalnikom za strokovne delavke vrtca. Povezava do ankete je bila posredovana
preko elektronske pošte na elektronske naslove različnih vrtcev v Sloveniji.
Za preverjanje postavljenih hipotez smo uporabili 2-preizkus za katerega so morali
biti izpolnjeni pogoji (več kot 20 % teoretičnih frekvenc ne sme biti manjših od 5 in
najnižja med njimi ni manjša od 1). V primeru neizpolnjenih pogojev smo uporabili
Kulbackov preizkus.

59

3. Rezultati in interpretacija

3.1. Znanje pridobljeno s formalnim izobraževanjem

V prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) nas je zanimalo, ali strokovne delavke vrtca
menijo, da so s formalnim izobraževanjem pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo
za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu. V ta namen smo postavili hipotezo H1: Med
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali so
v formalnem izobraževanju pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo za opravljanje
vzgojnega dela v vrtcu. Anketiranke so na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 = se nikakor
ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se
popolnoma strinjam) morale označiti oceno strinjanja s postavljeno trditvijo: »S
formalnim izobraževanjem sem pridobila dovolj znanja, ki ga potrebujem za
opravljanje vzgojnega dela v vrtcu.«.

Preglednica 6: Mnenje strokovnih delavk vrtca o s formalnim izobraževanjem pridobljenem
znanju, ki ga potrebujejo za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.
S formalnim izobraževanjem sem pridobila dovolj znanja, ki ga
potrebujem za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu.
1
2
3
4
5
SKUPAJ
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

23

12,0

37

19,4

47

24,6

65

34,0

19

10,0

191

65,0

9

8,7

16

15,5

34

33,1

31

30,1

13

12,6

103

35,0

32

10,9

53

18,0

81

27,6

96

32,7

32

10,8

294

100,0

2

( = 3,689, g = 4, α = 0,450)

Vrednost

2

ni

statistično

pomembna.

Tveganje

za

zavrnitev

hipoteze

neodvisnosti je preveliko, zato o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Interpretiramo lahko samo rezultate, ki se nanašajo na naš vzorec, in sicer so
anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok največkrat izbrale oceno 4, torej se strinjajo,
da so s formalnim izobraževanjem pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo za
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opravljanje vzgojnega dela v vrtcu. Takšnih je bilo 65 anketiranih vzgojiteljic oziroma
34,0 %. S trditvijo, da so s formalnim izobraževanjem pridobile dovolj znanja, ki ga
potrebujejo za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu, se je popolnoma strinjalo (ocena 5)
19 oziroma 9,9 % anketiranih vzgojiteljic. 47 oziroma 24,6 % anketiranih vzgojiteljic je
izbralo oceno 3 (se ne morejo odločiti). Oceno 1 ali oceno 2, torej da se nikakor ne
strinjajo ali da se ne strinjajo s trditvijo, pa je skupno izbralo 60 oziroma 31,4 %
anketiranih vzgojiteljic.
Anketirane pomočnice vzgojiteljice so največkrat izbrale oceno 3, torej se ne morejo
odločiti, ali se strinjajo s trditvijo, da so s formalnim izobraževanjem pridobile dovolj
znanja, ki ga potrebujejo za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu. Oceno 4 ali 5, torej
da se s trditvijo, da so s formalnim izobraževanjem pridobile dovolj znanja, ki ga
potrebujejo za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu strinjajo ali popolnoma strinjajo, je
skupno izbralo 44 oziroma 42,7 % anketiranih pomočnic vzgojiteljice. Oceno 1 ali 2
oziroma, da se s podano trditvijo nikakor ne strinjajo ali ne strinjajo pa je skupno
odgovorilo 25 oziroma 24,2 % anketiranih pomočnic vzgojiteljice.
Kot ugotavlja Tatjana Devjak (2007), znanje, ki ga strokovne delavke pridobijo s
formalnim izobraževanjem, ni končno in zadostno, je pa lahko primerno za začetek
kariere v predšolski vzgoji. Znanje, pridobljeno s formalnim izobraževanjem, pa je
izredno pomembno tudi za kakovost vzgojnega dela v vrtcu. Na podlagi naših
rezultatov lahko sklepamo, da je formalno izobraževanje bodočim vzgojiteljicam dalo
dovolj znanja, ki ga potrebujejo za vzgojno delo v vrtcu, vsaj, kar zadeva anketirane
vzgojiteljice. Kar zadeva največkrat izbrano oceno 3 in s tem neodločnost pri
pomočnicah vzgojiteljice pa nas napeljuje k sklepu, da je tako, ker se tudi od njih
zahteva vedno več znanja in spretnosti, zato niso prepričane, da so z začetnim
izobraževanjem pridobile dovolj znanja za vzgojno delo v vrtcu. Kljub temu pa lahko
trdimo, da se anketirane strokovne delavke vrtca strinjajo s trditvijo, da so s
formalnim izobraževanjem pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo za opravljanje
vzgojnega dela v vrtcu.
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3.2. Potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavk vrtca

V drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o potrebah po nadaljnjem izobraževanju
in usposabljanju. V ta namen smo postavili hipotezo H2: Med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o potrebah po nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju. Anketiranke so na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 = se
nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 =
se popolnoma strinjam) morale označiti oceno strinjanja s postavljeno trditvijo:
»Potrebujem nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.«.

Preglednica 7: Mnenje strokovnih delavk vrtca o potrebah po nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju.

f

Potrebujem nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.
2
3
4
5
SKUPAJ
f%
f
f% f
f%
f
f%
f
f%
f
f%

4

2,1

11

5,8

19

9,9

66

34,6

91

47,6

191

65,0

2

1,9

6

5,9

24

23,3

47

45,6

24

23,3

103

35,0

6

2,0

17

5,8

43

16,3

113

38,4

115

39,1

294

100,0

1

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

2

( = 20,439, g = 4, α = 0,00)

Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni 0,00. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo
s tveganjem manjšim od 0,1 % in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta
spremenljivki v osnovni množici odvisni. Lahko trdimo, da delovno mesto strokovnih
delavk vrtca vpliva na njihovo mnenje o potrebah po nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju. Torej sprejmemo raziskovalno hipotezo: Med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o potrebah po nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju.
Interpretiramo lahko rezultate, ki se nanašajo na osnovno množico, in sicer so
anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok največkrat izbrale oceno 5, torej da se
popolnoma strinjajo, da potrebujejo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.
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Takšnih je bilo 91 oziroma 47,6 % anketiranih vzgojiteljic. 66 oziroma 34,6 %
anketiranih vzgojiteljic je izbralo oceno 4 torej, da se s trditvijo, da potrebujejo
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strinjajo. Skupaj se s trditvijo torej strinja kar
157 oziroma 82,2 % anketiranih vzgojiteljic. 19 oziroma 9,9 % anketiranih vzgojiteljic
se ni moglo odločiti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne, zato so izbrale oceno 3. Oceno 1
ali oceno 2 oziroma da se s podano trditvijo nikakor ne strinjajo ali ne strinjajo pa je
skupno izbralo 15 anketiranih vzgojiteljic oziroma 7,9 %.
Anketirane pomočnice vzgojiteljice so največkrat izbrale oceno 4, torej da se strinjajo,
da potrebujejo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. 24 oziroma 23,3 %
anketiranih pomočnic vzgojiteljic se je s trditvijo popolnoma strinjalo, zato so izbrale
oceno 5. Enako število pomočnic vzgojiteljice, torej 24 oziroma 23,3 % se glede
trditve, ali potrebujejo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ali ne ni moglo
odločiti, zato so izbrale oceno 3, nestrinjanje ali popolno nestrinjanje s trditvijo pa je
izrazilo skupno 8 oziroma 7,8 % anketiranih pomočnic vzgojiteljice.
Ker znanje pridobljeno s formalnim izobraževanjem ni končno in zadostno, je nujno
potrebno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk vrtca, s čimer se
strinjajo tako anketirane vzgojiteljice kot anketirane pomočnice vzgojiteljice. S to
trditvijo se v nekoliko manjšem deležu strinjajo pomočnice vzgojiteljice, za kar je
lahko razlog ta, da z udeležbo v programih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj ne
prejmejo nobenih točk za napredovanje, kljub vsemu pa se jim zdi pomembno, saj se
z izobraževanjem razvijajo kot posameznice, pridobivajo novo znanje in sledijo novim
in alternativnim metodam in oblikam dela ter tako pripomorejo k povečanju kakovosti
vzgojnega procesa.
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3.3. Razlogi za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavk vrtca

V tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o razlogih za vključevanje v programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V ta namen smo postavili hipotezo H3:
Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
razlogih za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Anketiranke so v postavljenem vprašalniku morale odgovoriti na delno-odprto
vprašanje: »Kateri je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za vključevanje v
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.«. Imele
so možnost dodati svoje mnenje ali izbrati odgovor med podanimi sedmimi razlogi za
vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja:
1. napredovanje v višji plačilni razred oziroma v višji strokovni naziv,
2. profesionalni razvoj,
3. osebnostna rast,
4. pričakovanja vodstva vrtca,
5. osvežitev starega znanja oziroma želja po novem znanju,
6. kakovostnejše opravljanje vzgojnega dela v vrtcu,
7. odsotnost od dela strokovne delavke vrtca.

Preglednica 8: Mnenje strokovnih delavk vrtca o razlogih za vključevanje v programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
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DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
–
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

Kateri je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za udeležbo v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.
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5,8

56

29,3

24

12,6

5

2,6

34

17,8

59

30,9

2

1,0

191

65,0

12

11,7

10

9,7

15

14,6

4

3,9

21

20,4

40

38,7

1

1,0

103

35,0

23

7,8

66

22,4

39

13,3

9

3,1

55

18,7

99

33,7

3

1,0

294

100,0

(2T = 17,965, g = 6, α = 0,006)
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Vrednost 2T je statistično pomembna na ravni 0,006. Hipotezo neodvisnosti
zavrnemo s tveganjem 0,6 % in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta
spremenljivki v osnovni množici odvisni. Lahko trdimo, da delovno mesto strokovnih
delavk vrtca vpliva na njihovo mnenje o razlogih za vključevanje v programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Torej sprejmemo raziskovalno
hipotezo: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v
mnenju o razlogih za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja.
Interpretiramo lahko rezultate, ki se nanašajo na osnovno množico, in sicer so tako
anketirane vzgojiteljice kot anketirane pomočnice vzgojiteljice kot najpomembnejši
razlog za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izbrale
kakovostnejše opravljanje vzgojnega dela v vrtcu. Ta odgovor je izbralo 59 oziroma
30,9 % anketiranih vzgojiteljic in 40 oziroma 38,8 % anketiranih pomočnic
vzgojiteljice. Anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok so kot drugi razlog izbrale
profesionalni razvoj, ki ga je izbralo 56 oziroma 29,3 % vzgojiteljic, pomočnice
vzgojiteljice pa so kot drugi razlog izbrale osvežitev starega znanja oziroma željo po
novem znanju, ki ga je izbralo 21 oziroma 20,4 % anketiranih pomočnic vzgojiteljic.
Tretji najpomembnejši razlog je bil pri vzgojiteljicah osvežitev starega znanja oziroma
želja po novem znanju, ki ga je izbralo 34 oziroma 17,8 % anketiranih vzgojiteljic.
Pomočnice vzgojiteljice so kot tretji razlog izbrale osebnostno rast. Takšnih, ki je
izbralo osebnostno rast, je bilo 15 oziroma 14,6 %. Četrti razlog pri vzgojiteljicah je
bila osebnostna rast, ki jo je izbralo 24 oziroma 12,6 anketiranih vzgojiteljic, pri
pomočnicah vzgojiteljice pa je bil četrti najpogostejši razlog napredovanje v višji
plačilni razred oziroma v višji strokovni naziv, ki ga je izbralo 12 oziroma 11,7 %
pomočnic vzgojiteljice. Napredovanje v višji plačilni razred oziroma v višji strokovni
naziv izbralo 11 oziroma 5,8 % vzgojiteljic, kar je bil njihov peti najpogosteje izbrani
razlog. Pomočnice vzgojiteljice so kot peti razlog izbrale profesionalni razvoj, in sicer
je bilo takih 10 oziroma 9,7 % pomočnic vzgojiteljice. Pričakovanja vodstva vrtca je
izbralo 5 oziroma 2,6 % vzgojiteljic in 4 oziroma 3,9 % pomočnic vzgojiteljice, 2
oziroma 1,0 % vzgojiteljic in samo 1 oziroma 1,0 % pomočnic vzgojiteljice pa so
izbrale razlog odsotnost od dela strokovne delavke vrtca. Nobena od anketiranih
strokovnih delavk vrtca ni dodala svojega mnenja.
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Kot zapišeta Anja Ivajnšič in Milena Ivanuš-Grmek (2009) in kot je zapisano tudi v
Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju (2009), je osnovni cilj
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja profesionalni razvoj ter strokovna in
osebnostna rast strokovnih delavk vrtca, s čimer se povečujeta tudi kakovost in
učinkovitost celotnega vzgojnega sistema. Anketiranim strokovnim delavkam vrtca je
kakovostnejše opravljanje vzgojnega dela v vrtcu izredno pomembno, saj so to
izbrale kot najpomembnejši razlog za vključevanje v programe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja. Anketiranim vzgojiteljicam je izredno pomemben tudi
profesionalni razvoj, ki je zapisan kot osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, medtem ko je pri pomočnicah vzgojiteljice šele na petem mestu. Med
osnovnimi cilji je še osebnostna rast, ki pa se ne uvršča med najpomembnejše
razloge za vključevanje v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
oziroma je pri anketiranih vzgojiteljicah na četrtem mestu, pri anketiranih pomočnicah
vzgojiteljice pa na tretjem mestu najpomembnejših razlogov za vključevanje v
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Odsotnost od dela in
pričakovanja vodstva vrtca so med najmanj pomembnimi razlogi za vključevanje v
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Tudi napredovanje v višji
plačilni razred oziroma v višji strokovni naziv ni med najpomembnejšimi razlogi pri
anketiranih strokovnih delavkah, kar je razveseljivo, saj je tako glavna motivacija
drugje in ne v pridobivanju točk, ki jih potrebujejo za napredovanje.
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3.4. Razlogi za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavk vrtca

V četrtem raziskovalnem vprašanju (RV4) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami pojavljajo razlike v mnenju o razlogih za neudeležbo v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V ta namen smo postavili hipotezo H4:
Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o
razlogih za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Anketiranke so v postavljenem vprašalniku morale odgovoriti na delno-odprto
vprašanje: »Kateri je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za neudeležbo v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.«. Imele
so možnost dodati svoje mnenje (8) ali izbrati odgovor med podanimi sedmimi razlogi
za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja:
1. finančna nezmožnost/pomanjkanje namenskih sredstev,
2. slaba strokovna usposobljenost tistih, ki izobražujejo strokovne delavke,
3. premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente
vzgojiteljskega poklica,
4. preveč oddaljen kraj izvedbe programov,
5. premalo prilagojen čas izvedbe programov,
6. ponudba ne ustreza mojim potrebam/nezanimivost programov,
7. vodstvo vrtca ne omogoča udeležbe v programih.

Preglednica 9: Mnenje strokovnih delavk vrtca o razlogih za neudeležbo v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

1

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

Kateri je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za neudeležbo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.
2
3
4
5
6
7
8
SKUPAJ
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%

f

f%

60

31,4

10

5,2

24

12,6

21

11,0

25

13,1

16

8,4

20

10,5

15

7,8

191

65,0

32

31,1

7

6,7

11

10,7

22

21,4

12

11,7

12

11,7

2

1,9

5

4,8

103

35,0

92

31,3

17

5,8

35

11,9

43

14,6

37

12,6

28

9,5

22

7,5

20

6,8

294

100,0

2

( = 13,652, g = 7, α = 0,058)
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Vrednost

2

ni

statistično

pomembna.

Tveganje

za

zavrnitev

hipoteze

neodvisnosti je preveliko, zato o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Interpretiramo lahko samo rezultate, ki se nanašajo na naš vzorec, in sicer so tako
anketirane vzgojiteljice kot anketirane pomočnice vzgojiteljice kot najpomembnejši
razlog za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izbrale
finančno nezmožnost/pomanjkanje namenskih sredstev. Ta odgovor je izbralo 60
oziroma 31,4 % anketiranih vzgojiteljic in 32 oziroma 32,0 % anketiranih pomočnic
vzgojiteljice. Anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok so kot drugi razlog izbrale
premalo prilagojen čas izvedbe programov, ki ga je izbralo 25 oziroma 13,1 %
vzgojiteljic, pomočnice vzgojiteljice pa so kot drugi razlog izbrale preveč oddaljen kraj
izvedbe programov, ki ga je izbralo 22 oziroma 21,4 % anketiranih pomočnic
vzgojiteljice. Tretji najpomembnejši razlog za neudeležbo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja je bil pri vzgojiteljicah premajhen delež programov, ki
bi bili usmerjeni na profesionalne komponente vzgojiteljskega poklica, ki ga je izbralo
24 oziroma 12,6 % anketiranih vzgojiteljic. Pomočnice vzgojiteljice so kot tretji in
četrti razlog za neudeležbo najpogosteje izbrale premalo prilagojen čas izvedbe
programov in da ponudba ne ustreza njihovim potrebam/nezanimivost programov.
Takšnih, ki je izbralo ta dva odgovora, je bilo 12 oziroma 11,7 % pomočnic
vzgojiteljice. Četrti razlog za neudeležbo pri vzgojiteljicah je bil preveč oddaljen kraj
izvedbe programov, ki ga je izbralo 21 oziroma 11,0 % anketiranih vzgojiteljic. Pri
vzgojiteljicah je bil peti najpogostejši razlog za neudeležbo, da vodstvo vrtca ne
omogoča udeležbe v programih, ki ga je izbralo 20 oziroma 10,5 % vzgojiteljic, pri
pomočnicah vzgojiteljice pa je bil peti najpogostejši razlog premajhen delež
programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente vzgojiteljskega poklica.
Ta odgovor je izbralo 11 oziroma 10,7 % pomočnic vzgojiteljice. Ponudba ne ustreza
mojim potrebam/nezanimivost programov je izbralo 16 oziroma 8,4 % vzgojiteljic, kar
je bil šesti razlog, zadnji med razlogi pri vzgojiteljicah pa je bil slaba strokovna
usposobljenost tistih, ki izobražujejo strokovne delavke. Ta odgovor je izbralo 10
oziroma 5,2 % vzgojiteljic. Med zadnjima odgovoroma pomočnic vzgojiteljice pa sta
slaba strokovna usposobljenost tistih, ki izobražujejo strokovne delavke, ki ga je
izbralo 7 oziroma 6,7 % pomočnic vzgojiteljice in pa vodstvo vrtca ne omogoča
udeležbe v programih, ki sta ga izbrali 2 oziroma 1,9 % pomočnic vzgojiteljice. 15
oziroma 7,8 % anketiranih vzgojiteljic ter 5 oziroma 4,8 % pomočnic vzgojiteljice je
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dodalo svoje mnenje o razlogih za neudeležbo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, in sicer so navedle nezainteresiranost, pomanjkanje
motivacije za udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ipd.
Anja Ivajnšič in Milena Ivanuš Grmek (2009) sta v raziskavi o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju učiteljev razrednega pouka ugotovili, da so finančna
sredstva eden od najpomembnejših razlogov za neudeležbo oziroma ovira pri
vključevanju

strokovnih

delavk

v

programe

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju, kar lahko prenesemo tudi
na strokovne delavke vrtca. To so potrdili tudi izsledki naše raziskave, saj je največ
strokovnih delavk vrtca kot razlog za neudeležbo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja izbralo finančno nezmožnost oziroma pomanjkanje
namenskih sredstev. Odgovor, da vodstvo ne omogoča udeležbe v programih, se ne
pojavlja pogosto, vendar ga moramo kljub temu poudariti, saj je v Kolektivni pogodbi
(2018, člen 53) zapisano, da imajo strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju
pravico do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vsaj 5 dni na leto in da jim
mora vodstvo zavoda to omogočiti. Naše mnenje je, da je ta odgovor lahko povezan
tudi z razlogom o pomanjkanju finančnih sredstev oziroma da vodstvo vrtca ne
omogoča udeležbe v programih, ker ne more zagotoviti nadomestne strokovne
delavke za čas odsotnosti. Anketirane strokovne delavke so med drugimi razlogi
navedle tudi, da so strokovne delavke vrtca nezainteresirane, nimajo motivacije
oziroma se jim preprosto ne ljubi izobraževati, zato menimo, da bi bilo potrebno
oblikovati primerne motivacijske in podporne ukrepe, s katerimi bi spodbudili
strokovne delavke vrtca k večji udeležbi v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja.
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3.5. Vsebine

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja,

ki

vplivajo

na

profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca

V petem raziskovalnem vprašanju (RV5) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja najbolj vplivajo na njihov profesionalni razvoj. V ta
namen smo postavili hipotezo H5: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se
pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja najbolj vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Anketiranke so na
Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = se ne
morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam) morale označiti oceno
strinjanja s postavljenimi trditvami: »Na moj profesionalni razvoj najbolj vplivajo teme
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki zadevajo:
1. delo z otroki s posebnimi potrebami,
2. delo z nadarjenimi otroki,
3. reševanje vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov, agresivnost otrok
ipd.),
4. uporabo slovenskega jezika (delo z otroki katerih prvi jezik ni slovenščina),
5. razvijanje komunikacijskih spretnosti (komunikacija s starši, z otroki,
sodelavkami, težave z glasom),
6. delo/sodelovanje s starši,
7. timsko delo, sodelovanje ipd.,
8. osebnostno rast,
9. obvladovanja stresa,
10. psihologijo,
11. pedagogiko,
12. didaktiko, specialno didaktiko in metodiko,
13. informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
14. poznavanje pravilnikov, zakonodaje ipd.«.
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Preglednica 10: Mnenje strokovnih delavk vrtca o vplivu vsebin nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, na njihov profesionalni razvoj.
DELOVNO MESTO
Vsebine
nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja

Vzgojiteljica predšolskih otrok
1
f

delo z otroki s
posebnimi potrebami

2
f%

f

3
f%

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.

4

5

1

f

f%

f

f%

f

f%

f

2
f%

3

4

5

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

4

2,1

18

9,4

49

25,7

87

45,5

33

17,3

3

2,9

11

10,7

32

31,1

43

41,7

14

13,6

4

2,1

32

16,8

56

29,3

77

40,3

22

11,5

5

4,9

16

15,5

45

43,7

30

29,1

7

6,8

reševanje vzgojnih
problemov (npr.
reševanje konfliktov,
agresivnost otro,
ipd.)

2

1,0

6

3,1

18

9,4

97

50,8

68

35,6

1

1,0

2

1,9

15

14,6

44

42,7

41

39,8

Uporaba
slovenskega jezika
(delo z otroki katerih
prvi jezik ni
slovenščina)

12

6,3

45

23,6

59

30,9

49

25,7

26

13,6

7

6,8

18

17,5

31

30,1

34

33,0

13

12,6

razvijanje
komunikacijskih
spretnosti
(komunikacija s
starši, z otroki,
sodelavkami, težave
z glasom)

3

1,6

6

3,1

39

20,4

90

47,1

53

27,7

0

0,0

4

3,9

21

20,4

43

41,7

35

34,0

delo/sodelovanje s
starši

2

1,0

7

3,7

36

18,8

90

47,1

56

29,3

1

1,0

5

4,9

20

19,4

43

41,7

34

33,0

timsko delo,
sodelovanje ipd.

4

2,1

10

5,2

40

20,9

90

47,1

47

24,6

0

0,0

5

4,9

27

26,2

42

40,8

29

28,2

osebnostna rast

0

0,0

8

4,2

23

12,0

81

42,4

79

41,4

4

3,9

2

1,9

16

15,5

43

41,7

38

36,9

obvladovanje stresa

5

2,6

16

8,4

41

21,5

74

38,7

55

28,8

6

5,8

6

5,8

28

27,2

34

33,0

29

28,2

psihologija

5

2,6

18

9,4

49

25,7

81

42,4

38

19,9

3

2,9

12

11,7

18

17,5

47

45,6

23

22,3

pedagogika

4

2,1

10

5,2

50

26,2

88

46,1

3

1,6

1

1,0

3

2,9

23

22,3

52

50,5

24

23,3

didaktika, specialna
didaktika in
metodika

3

1,6

15

7,9

51

26,7

91

47,6

31

16,2

3

2,9

6

5,8

27

26,2

49

47,6

18

17,5

informacijskokomunikacijska
tehnologija

10

5,2

30

15,7

65

34,0

67

35,1

19

9,9

6

5,8

10

9,7

43

41,7

33

32,0

11

10,7

poznavanje
pravilnikov,
zakonodaje ipd.

14

7,3

44

23,0

55

28,8

58

30,4

20

10,5

9

8,7

16

15,5

38

36,9

23

22,3

17

16,5

delo z nadarjenimi
otroki
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1. delo z otroki s posebnimi potrebami (2 = 1,794, g = 4, α = 0,774),
2. delo z nadarjenimi otroki (2 = 9,563, g = 4, α = 0,048),
3. reševanje vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov, agresivnost otrok
ipd.) (2 = 3,159, g = 4, α = 0,532),
4. uporabo slovenskega jezika (delo z otroki katerih prvi jezik ni slovenščina) (2
= 2,529, g = 4, α = 0,639),
5. razvijanje komunikacijskih spretnosti (komunikacija s starši, z otroki,
sodelavkami, težave z glasom) (2 = 3,021, g = 4, α = 0,554),
6. delo/sodelovanje s starši (2 = 0,972, g = 4, α = 0,914),
7. timsko delo, sodelovanje ipd. (2 = 3,918, g = 4, α = 0,417),
8. osebnostno rast (2 = 9,368, g = 4, α = 0,053),
9. obvladovanja stresa (2 = 3,963, g = 4, α = 0,411),
10. psihologijo (2 = 2,661, g = 4, α = 0,616),
11. pedagogiko (2 = 2,245, g = 4, α = 0,691),
12. didaktiko, specialno didaktiko in metodiko (2 = 1,044, g = 4, α = 0,903),
13. informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (2 = 3,114, g = 4, α = 0,539),
14. poznavanje pravilnikov, zakonodaje ipd. (2 = 6,906, g = 4, α = 0,141).
Vrednost 2 je statistično pomembna pri vsebinah nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, ki zadevajo delo z nadarjenimi otroki. Vrednost je pomembna na ravni
0,05. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 5,0 % in sprejmemo
nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta spremenljivki v osnovni množici odvisni. Lahko
trdimo, da delovno mesto strokovnih delavk vrtca vpliva na njihovo mnenje o tem,
katere vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja najbolj vplivajo na njihov
profesionalni razvoj. Torej sprejmemo raziskovalno hipotezo: Med vzgojiteljicami
in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere vsebine
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja najbolj vplivajo na njihov profesionalni
razvoj.
Pri vseh ostalih vsebinah (delo z otroki s posebnimi potrebami, reševanje vzgojnih
problemov, uporaba slovenskega jezika, razvijanje komunikacijskih spretnosti,
delo/sodelovanje s starši, timsko delo/sodelovanje, osebnostna rast, obvladovanje
stresa,

psihologija,

pedagogika,

didaktika/specialna
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didaktika/metodika,

informacijsko-komunikacijska tehnologija, poznavanje pravilnikov/zakonodaje) ni
statistično pomembnih razlik.
Interpretiramo lahko rezultate, ki se nanašajo na osnovno množico in zadevajo
vsebine, ki vsebujejo delo z nadarjenimi otroki in vplivajo na profesionalni razvoj
strokovnih delavk. In sicer so anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok največkrat
odgovorile, da se strinjajo, da vsebine, ki zadevajo delo z nadarjenimi otroki, vplivajo
na njihov profesionalni razvoj, medtem ko so anketirane pomočnice vzgojiteljice
največkrat odgovorile, da se ne morejo odločiti, ali vsebine, ki zadevajo delo z
nadarjenimi otroki, vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Vzgojiteljic, ki so izbrale
oceno 4 ali 5 torej, da se strinjajo ali popolnoma strinjajo s tem, da vsebine, ki
zadevajo delo z nadarjenimi otroki, vplivajo na njihov profesionalni razvoj, je bilo
skupno 99 oziroma 51,8 %. Takšnih pomočnic vzgojiteljice je bilo skupno 37 oziroma
35,9 %. 56 oziroma 29,3 % vzgojiteljic je izbralo oceno 3, medtem ko je oceno 3
oziroma odgovor, da se ne morejo odločiti izbralo kar 45 oziroma 43,7 % pomočnic
vzgojiteljice. Skupno 36 oziroma 18,9 % vzgojiteljic in 21 oziroma 20,4 % pomočnic
vzgojiteljice pa je izbralo oceno 1 ali 2.
Delo z nadarjenimi otroki zahteva visoko izobraženo in strokovno usposobljeno
delavko, ki se mora stalno izobraževati, da lahko zagotovi kakovostno vzgojnoizobraževalno dejavnost ter prepozna in razvija nadarjenost otrok oziroma potencial
otrok. Kot zapišeta Hemlak in Lepičnik Vodopivec (2013, str. 65) nadaljnje
izobraževanje izboljšuje in dopolnjuje znanje strokovnih delavk vrtca, prinaša nove in
alternativne metode ter oblike dela, nove vsebine in nove poglede na otroka in tako
pripomore k lažjemu in učinkovitejšemu delu z nadarjenimi otroki, hkrati pa vpliva na
profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca, s čimer se strinja tudi večina strokovnih
delavk vrtca, ki je sodelovala v naši raziskavi. Do razlike v mnenju med vzgojiteljicami
in pomočnicami vzgojiteljice, da delo z nadarjenimi otroki vpliva na profesionalni
razvoj, lahko pride, ker vzgojiteljice v sodelovanju s starši in vodstvom vrtca po
navadi pripravijo načrt za delo z nadarjenimi otroki, kar vpliva na njihovo
posodabljanje strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi
vzgojno-izobraževalnimi

praksami

in

uspešnimi

pristopi

za

profesionalno

obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.
Strokovne delavke vrtca imajo izreden vpliv na kakovost vzgojnega procesa in s tem
tudi na delo z nadarjenimi otoki. S krepitvijo profesionalnega razvoja se krepi tudi
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uspešnost otrok in obratno. V dokumentu Profesionalno učenje in delovanje učiteljev
(2019) je zapisano, da strokovne delavke vrtca spodbujajo otroke in zagotavljajo
visokokakovostne učne izkušnje, kar otrokom omogoča, da dosežejo svoje
potenciale. Profesionalno učenje strokovnih delavk vrtca je tisto, ki lahko spremeni
stališča, vrednote, znanje, spretnosti tako, da spremenijo prakso svojega delovanja v
oddelku, to pa bo posledično izboljšalo otrokovo učenje.
Med drugimi odgovori so anketirane strokovne delavke vrtca odgovorile, da na njihov
profesionalni razvoj vplivajo tudi vsebine, ki zadevajo izobraževanje na področju
alternativnih pedagogik, spodbudnega učnega okolja in spodbujanja participacije.
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3.6. Teme, ki bi morale biti razpisane v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju in
bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu.

V šestem raziskovalnem vprašanju (RV6) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere teme bi morale biti razpisane v
Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu. V ta namen smo
postavili hipotezo H6: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo
razlike v mnenju o tem, katere teme bi morale biti razpisane v Katalogu programov
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu. Anketiranke so na Likertovi
lestvici od 1 do 5 (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = se ne morem
odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam) morale označiti oceno strinjanja s
postavljenimi trditvami: »V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja bi moralo biti več vsebin aktualnih za vzgojno delo v vrtcu na temo:
1. dela z otroki s posebnimi potrebami,
2. dela z nadarjenimi otroki,
3. reševanja vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov, agresivnost otrok
ipd.),
4. uporabe slovenskega jezika (delo z otroki katerih prvi jezik ni slovenščina),
5. razvijanja komunikacijskih spretnosti (komunikacija s starši, z otroki,
sodelavkami, težave z glasom),
6. dela/sodelovanja s starši,
7. timskega dela, sodelovanja ipd.,
8. osebnostne rasti,
9. obvladovanja stresa,
10. psihologije,
11. pedagogike,
12. didaktike, specialne didaktike in metodike,
13. informacijsko-komunikacijske tehnologije,
14. poznavanja pravilnikov, zakonodaje ipd.«.
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Preglednica 11: Mnenje strokovnih delavk vrtca o temah, ki bi morale biti razpisane v Katalogu
programov nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu.
DELOVNO MESTO
Vzgojiteljica predšolskih otrok

Teme, ki bi morale
biti razpisane v
Katalogu

1
f

delo z otroki s
posebnimi potrebami

2
f%

f

3
f%

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.

4

5

1

f

f%

f

f%

f

f%

f

2
f%

f

3
f%

4

5

f

f%

f

f%

f

f%

2

1,0

10

5,2

51

26,7

72

37,7

56

29,3

0

0,0

2

1,9

24

23,3

44

42,7

33

32,0

3

1,6

14

7,3

51

26,7

77

40,3

46

24,1

1

1,0

6

5,8

35

34,0

42

40,8

19

18,4

reševanje vzgojnih
problemov (npr.
reševanje konfliktov,
agresivnost otrok
ipd.)

1

0,5

10

5,2

35

18,3

77

40,3

68

35,6

1

1,0

0

0,0

21

20,4

36

35,0

45

43,7

uporaba
slovenskega jezika
(delo z otroki katerih
prvi jezik ni
slovenščina)

6

3,1

16

8,4

68

35,6

66

34,6

35

18,3

6

5,8

5

4,9

30

29,1

37

35,9

25

24,3

razvijanje
komunikacijskih
spretnosti
(komunikacija s
starši, z otroki,
sodelavkami, težave
z glasom)

0

0,0

13

6,8

47

24,6

76

39,8

55

28,8

1

1,0

2

1,9

23

22,3

41

39,8

36

35,0

delo/sodelovanje s
starši

3

1,6

17

8,9

41

21,5

82

42,9

48

25,1

1

1,0

5

4,9

21

20,4

46

44,7

30

29,1

timsko delo,
sodelovanje ipd.

2

1,0

20

10,5

52

27,2

81

42,4

36

18,8

2

1,9

4

3,9

27

26,2

43

41,7

27

26,2

osebnostna rast

1

0,5

17

8,9

36

18,8

84

44,0

53

27,7

2

1,9

6

5,8

25

24,3

38

36,9

32

31,1

obvladovanje stresa

2

1,0

16

8,4

32

16,8

66

34,6

75

39,3

2

1,9

7

6,8

22

21,4

32

31,1

40

38,8

psihologija

3

1,6

22

11,5

51

26,7

83

43,5

32

16,8

5

4,9

6

5,8

26

25,2

41

39,8

25

24,3

pedagogika

1

0,5

20

10,5

67

35,1

77

40,3

26

13,6

3

2,9

6

5,8

26

25,2

40

38,8

28

27,2

didaktika, specialna
didaktika in
metodika

3

1,6

21

11,0

60

31,4

83

43,5

24

12,6

1

1,0

5

4,9

20

19,4

53

51,5

24

23,3

informacijskokomunikacijska
tehnologija

9

4,7

26

13,6

75

39,3

62

32,5

19

9,9

4

3,9

13

12,6

34

33,0

36

35,0

16

15,5

poznavanje
pravilnikov,
zakonodaje ipd.

11

5,8

24

12,6

66

34,6

64

33,5

26

13,6

5

4,9

14

13,6

33

32,0

32

31,1

19

18,4

delo z nadarjenimi
otroki
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1. delo z otroki s posebnimi potrebami (2T = 4,626, g = 4, α = 0,328),
2. delo z nadarjenimi otroki (2 = 2,577, g = 4, α = 0,631),
3. reševanje vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov, agresivnost otrok
ipd.) (2T = 10,587, g = 4, α = 0,032),
4. uporabo slovenskega jezika (delo z otroki katerih prvi jezik ni slovenščina) (2
= 4,381, g = 4, α = 0,357),
5. razvijanje komunikacijskih spretnosti (komunikacija s starši, z otroki,
sodelavkami, težave z glasom) (2T = 6,679, g = 4, α = 0,154),
6. delo/sodelovanje s starši (2 = 2,126, g = 4, α = 0,713),
7. timsko delo, sodelovanje ipd. (2 = 5,677, g = 4, α = 0,225),
8. osebnostno rast (2 = 4,141, g = 4, α = 0,387),
9. obvladovanja stresa (2 = 1,627, g = 4, α = 0,804),
10. psihologijo (2 = 7,145, g = 4, α = 0,128),
11. pedagogiko (2 = 13,234, g = 4, α = 0,010),
12. didaktiko, specialno didaktiko in metodiko (2 = 12,218, g = 4, α = 0,014),
13. informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (2 = 2,739, g = 4, α = 0,602),
14. poznavanje pravilnikov, zakonodaje ipd. (2 = 1,425, g = 4, α = 0,840),

Vrednost 2 je statistično pomembna pri temah reševanja vzgojnih problemov (npr.
reševanje konfliktov, agresivnost otrok ipd.), pedagogika, didaktika/specialna
didaktika/metodika. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 5 % in
sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta spremenljivki v osnovni množici
odvisni. Lahko trdimo, da delovno mesto strokovnih delavk vrtca vpliva na njihovo
mnenje o tem, katere teme bi morale biti razpisane v Katalogu programov
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu. Torej sprejmemo
raziskovalno hipotezo: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se
pojavljajo razlike v mnenju o tem, katere teme bi morale biti razpisane v Katalogu
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in
izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu.
Pri vseh ostalih vsebinah (delo z otroki s posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi
otroki,

uporaba

slovenskega

jezika,

razvijanje
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komunikacijskih

spretnosti,

delo/sodelovanje s starši, timsko delo/sodelovanje, osebnostna rast, obvladovanje
stresa,

psihologija,

informacijsko-komunikacijska

tehnologija,

poznavanje

pravilnikov/zakonodaje) ni statistično pomembnih razlik.
Interpretiramo lahko rezultate, ki se nanašajo na osnovno množico in zadevajo teme
reševanja vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov, agresivnost otrok ipd.),
pedagogike, didaktike/specialne didaktike/metodike in ki bi morale biti več razpisane
v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk
v vzgoji in izobraževanju ter bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu. Pri teh temah
se pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju strokovnih delavk vrtca, vendar
pa so tako anketirane vzgojiteljice kot tudi pomočnice vzgojiteljice največkrat
odgovorile, da se strinjajo ali popolnoma strinjajo (izbralo oceno 4 ali 5), da bi moralo
biti v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju razpisanih več vsebin na temo pedagogike, ki bi bile
aktualne za vzgojno delo v vrtcu. Takšnih je bilo skupno 103 oziroma 53,9 %
vzgojiteljic in 68 oziroma 66,0 % pomočnic vzgojiteljice. Oceno 3 oziroma odgovor,
da se ne morejo odločiti, je izbralo 67 oziroma 35,1 % vzgojiteljic in 26 oziroma 25,2
% pomočnic vzgojiteljice. Oceni 1 ali 2 oziroma odgovor, da se nikakor ne strinjajo
oziroma ne strinjajo pa je izbralo skupno 21 oziroma 11,0 % vzgojiteljic in 9 oziroma
8,7 % pomočnic vzgojiteljice.
Glede vsebin, ki zadevajo didaktiko, specialno didaktiko in metodiko je oceni 4 ali 5
(se strinjajo ali popolnoma strinjajo) izbralo 107 oziroma 56,1 % vzgojiteljic in 77
oziroma 74,8 % pomočnic vzgojiteljice. Oceno 3 oziroma odgovor, da se ne morejo
odločiti je izbralo 60 oziroma 31,4 % vzgojiteljic in 20 oziroma 19,4 % pomočnic
vzgojiteljice, oceni 1 ali 2 (da se nikakor ne strinjajo ali ne strinjajo) pa je izbralo
skupno 24 oziroma 12,6 % vzgojiteljic ter 6 oziroma 5,9 % pomočnic vzgojiteljice.
145 oziroma 75,9 vzgojiteljice ter 81 oziroma 78,8 % pomočnic vzgojiteljic se strinja
ali popolnoma strinja (ocena 4 ali 5), da bi moralo biti v Katalogu razpisanih več
vsebin na temo reševanja vzgojnih problemov. Oceno 3 (se ne morejo odločiti) je
izbralo 35 oziroma 18,3 % vzgojiteljic ter 21 oziroma 20,4 % pomočnic vzgojiteljice,
popolno nestrinjanje oziroma nestrinjanje pa je z ocenama 1 ali 2 izbralo 11 oziroma
5,7 % vzgojiteljic in 1 oziroma 1,0 % pomočnic vzgojiteljice.
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Med drugimi odgovori so anketirane strokovne delavke vrtca odgovorile, da bi v
Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja moralo biti več tem
aktualnih za vzgojno delo v vrtcu na temo prvega starostnega obdobja, alternativnih
pedagogik, spodbudnega učnega okolja in novih pristopov za delo v vrtcu.
Tudi izsledki raziskave povzeti iz evalvacijske študije programov izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk v Sloveniji, ki je bila opravljena na slučajnostnem
vzorcu med udeleženkami izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavk v šolskem
letu 2004/05 kažejo, da bi bilo potrebnih več usposabljanj na temo pedagogike,
didaktike, psihologije. Kot kritično področje je bilo v več raziskavah (Cencič 2007,
Postružin 2017) navedeno delo z otroki s posebnimi potrebami in reševanje vzgojnih
problemov. Vzgojna problematika je zelo raznovrstna, kajti vzgojne težave imajo
različne vzroke. Strokovne delavke vrtca pa pogosto nimajo dovolj znanja s tega
področja. S tem je verjetno povezana tudi želja po dodatnih vsebinah iz pedagogike,
didaktike, specialne didaktike in metodike, kajti otroci so različni in zato so tudi
pristopi k vzgoji in izobraževanju različni. Izsledki raziskave (Jensen idr. 2015)
kažejo, da profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca vpliva na zmanjševanje
otrokovih čustvenih in vedenjskih problemov, zato so rezultati naše raziskave
spodbudni, saj kažejo, da se tudi strokovne delavke vrtca zavedajo, da potrebujejo
več izobraževanja na temo reševanja vzgojnih težav, pedagogike, didaktike,
specialne didaktike in metodike.
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3.7. Sofinancirana udeležba izobraževanj v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk vrtca

V sedmem raziskovalnem vprašanju (RV7) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali bi se pogosteje udeleževale
izobraževanj v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, če bi bili
programi v celoti financirani iz javnih sredstev. V ta namen smo postavili hipotezo H7:
Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem,
ali bi se pogosteje udeleževale izobraževanj v programih nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja, če bi bili programi v celoti financirani iz javnih sredstev. Anketiranke
so na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 =
se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam) morale označiti
oceno strinjanja s trditvijo: »Pogosteje bi se udeleževala nadaljnjih izobraževanj in
usposabljanj, če bi bili programi v celoti financirani iz javnih sredstev.«.

Preglednica 12: Mnenje strokovnih delavk vrtca o pogostejši udeležbi na izobraževanjih v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, če bi bili programi v celoti financirani iz
javnih sredstev.

Pogosteje bi se udeleževala nadaljnjih izobraževanj in
usposabljanj, če bi bili programi v celoti financirani iz javnih
sredstev.
1
2
3
4
5
SKUPAJ
f
f%
f
f% f
f%
f
%
f
f%
f
f%

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

7

3,7

14

7,3

34

17,8

43

22,5

93

48,7

191

65,0

10

9,7

4

3,9

14

13,6

26

25,2

49

47,6

103

35,0

17

5,8

18

6,1

48

16,3

69

23,5

142

48,3

294

100,0

2

( = 6,481, g = 4, α = 0,166)

Vrednost

2

ni

statistično

pomembna.

Tveganje

za

zavrnitev

hipoteze

neodvisnosti je preveliko, zato o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Interpretiramo lahko samo rezultate, ki se nanašajo na naš vzorec, in sicer so tako
anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok kot anketirane pomočnice vzgojiteljice
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največkrat odgovorile, da se popolnoma strinjajo s tem, da bi se pogosteje
udeleževale izobraževanj v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, če
bi bili programi v celoti financirani iz javnih sredstev. Popolno strinjanje s to trditvijo je
izbralo 93 oziroma 48,7 % vzgojiteljic in 49 oziroma 47,6 % pomočnic vzgojiteljice. 43
oziroma 22,5 % vzgojiteljic ter 26 oziroma 25,2 % pomočnic vzgojiteljice se strinja
oziroma so izbrale oceno 4, da bi se pogosteje udeleževale izobraževanj v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, če bi bili programi v celoti financirani iz
javnih sredstev. Oceno 3 oziroma odgovor, da se ne morejo odločiti, je izbralo 34
oziroma 17,8 % vzgojiteljic in 14 oziroma 13,6 pomočnice vzgojiteljice. Svoje
nestrinjanje in popolno nestrinjanje s tem, da bi se pogosteje udeleževale
izobraževanj v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, če bi bili
programi v celoti financirani iz javnih sredstev pa je izbralo skupno 21 oziroma 11 %
vzgojiteljic in skupno 14 oziroma 13,6 % pomočnic vzgojiteljice.
V Sloveniji je financiran le del programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
v celoti, strokovnim delavkam v vzgoji in izobraževanju pa nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje (pet dni na leto) finančno omogoči vrtec/država. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ne financira vseh programov, zato si morajo nekatera
izobraževanja strokovne delavke vrtca plačati same, kar kažejo tudi izsledki
raziskave, ki jo je opravila Tajda Fajfar (2014). Za večjo udeležbo strokovnih delavk
vrtca v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju bi morala država nameniti več finančnih sredstev za izvedbo
teh programov oziroma bi morala v celoti sofinancirati programe, da bi se jih
strokovne delavke lahko v večji meri udeleževale, s čimer se strinjajo tudi anketirane
strokovne delavke vrtca. Skupno bi se kar 136 oziroma 71,2 % vzgojiteljic ter 75
oziroma 72,8 % pomočnic vzgojiteljice pogosteje udeleževalo programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, če bi bili le-ti v celoti javno financirani.
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3.8. Izboljšanje kakovosti vzgojnega dela s pridobljenim znanjem v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca

V osmem raziskovalnem vprašanju (RV8) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali znanje, pridobljeno v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega
vzgojnega dela. V ta namen smo postavili hipotezo H8: Med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali znanje, pridobljeno
v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,vpliva na izboljšanje
kakovosti njihovega vzgojnega dela. Anketiranke so na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1
= se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = se ne morem odločiti; 4= se strinjam;
5 = se popolnoma strinjam) morale označiti oceno strinjanja s trditvijo: »Pridobljeno
znanje vpliva na izboljšanje kakovosti mojega vzgojnega dela.«.

Preglednica 13: Mnenje strokovnih delavk vrtca o pridobljenem znanju v programih nadaljnjega
izobraževanje in usposabljanja, ki vpliva na izboljšanje njihovega vzgojnega dela.
Pridobljeno znanje vpliva na izboljšanje kakovosti mojega
vzgojnega dela.
1
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5
SKUPAJ
f f% f f% f
f%
f
%
f
f%
f
f%

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

1

0,5

3

1,6

5

2,6

73

38,2

109

57,1

191

65,0

1

1,0

2

1,9

9

8,7

44

42,7

47

45,6

103

35,0

2

0,7

5

1,7

14

4,8

117

39,8

156

53,1

294

100,0

(2 = 7,504, g = 4, α = 0,112)

Vrednost

2

ni

statistično

pomembna.

Tveganje

za

zavrnitev

hipoteze

neodvisnosti je preveliko, zato o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Interpretiramo lahko samo rezultate, ki se nanašajo na naš vzorec, in sicer so tako
anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok kot anketirane pomočnice vzgojiteljice
največkrat odgovorile, da se popolnoma strinjajo s tem, da znanje pridobljeno v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vpliva na izboljšanje kakovosti
njihovega vzgojnega dela. Popolno strinjanje s to trditvijo je z oceno 5 izbralo 109
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oziroma 57,1 % vzgojiteljic in 47 oziroma 45,6 % pomočnic vzgojiteljice. 73 oziroma
38,2 % vzgojiteljic ter 44 oziroma 42,7 % pomočnic vzgojiteljice se strinja oziroma so
izbrale oceno 4. Oceno 3 oziroma odgovor, da se ne morejo odločiti, ali znanje,
pridobljeno v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vpliva na
izboljšanje kakovosti njihovega vzgojnega dela, je izbralo 5 oziroma 2,6 % vzgojiteljic
in 9 oziroma 8,7 pomočnice vzgojiteljice. Svoje nestrinjanje in popolno nestrinjanje s
tem, da znanje, pridobljeno v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega vzgojnega dela pa, je izbralo skupno samo
4 oziroma 2,1 % vzgojiteljic in 3 oziroma 2,9 % pomočnic vzgojiteljice.
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da je
kakovost predšolske vzgoje tesno povezana z izobrazbo in profesionalnim razvojem
strokovnih delavk vrtca, strokovne delavke pa so tisti dejavnik, ki ima izreden vpliv
na kakovost vzgojnega procesa, s čimer se strinjajo tudi strokovne delavke vrtca, ki
so sodelovale v naši raziskavi. Izsledki raziskav raznih študij (Phillips 2001, Mitchell
in Cubey 2003, Fukkink in Lont 2007) kažejo, da na kakovost vrtca vplivata dosežena
formalna izobrazba in nenehno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje s področja
razvoja in vzgoje otrok. Tako kažejo tudi odgovori strokovnih delavk vrtca sodelujočih
v raziskavi. Anketirane strokovne delavke vrtca namreč menijo, da je formalna
izobrazba in udeležba v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
pomembna, saj znanje, pridobljeno v teh programih, vpliva na izboljšanje kakovosti
njihovega vzgojnega dela.
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3.9. Dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj

V devetem raziskovalnem vprašanju (RV9) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov
profesionalni razvoj. V ta namen smo postavili hipotezo H9: Med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem, kateri dejavniki
vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Anketiranke so na Likertovi lestvici od 1 do 5
(1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 = se ne morem odločiti; 4= se
strinjam; 5 = se popolnoma strinjam) morale označiti oceno strinjanja s postavljenimi
trditvami: »Na moj profesionalni razvoj vplivajo:
1. različne oblike formalnega izobraževanja,
2. različne oblike neformalnega izobraževanja,
3. pripravništvo in strokovni izpit,
4. lastne teorije in mnenja,
5. klima in kultura vrtca,
6. uvajanje novosti v vrtec,
7. nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,
8. refleksija in evalvacija mojega dela.«.
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Preglednica 14: Mnenje strokovnih delavk vrtca o dejavnikih, ki vplivajo na njihov profesionalni
razvoj.
DELOVNO MESTO
Dejavniki, ki
vplivajo na
profesionalni
razvoj

Vzgojiteljica predšolskih otrok
1
f

2
f%

3

f

f%

f

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.

4
f%

5

1

f

f%

f

f%

f

2
f%

f

3
f%

4

5

f

f%

f

f%

f

f%

Različne
oblike
formalnega
izobraževanja

0

0,0

3

11,8

17

8,9

107

56,0

64

33,5

3

2,9

3

2,9

26

25,2

46

44,7

25

24,3

Različne
oblike
neformalnega
izobraževanja

0

0,0

5

2,6

21

11,0

92

48,2

73

38,2

4

3,9

5

4,9

27

26,2

43

41,7

24

23,3

Pripravništvo
in strokovni
izpit

9

4,7

33

17,3

60

31,4

56

29,3

33

17,3

14

13,6

10

9,7

31

30,1

34

33,0

14

13,6

Lastne teorije
in mnenja

0

0,0

5

2,6

39

20,4

97

50,8

50

26,2

1

1,0

4

3,9

29

28,2

41

39,8

28

27,2

Klima in
kultura vrtca

2

1,0

4

2,1

11

5,8

77

40,3

97

50,8

0

0,0

3

2,9

11

10,7

43

41,7

46

44,7

Uvajanje
novosti v vrtec

0

0,0

6

3,1

20

10,5

95

49,7

70

36,6

1

1,0

6

5,8

18

17,5

44

42,7

34

33,0

Nadaljnje
izobraževanje
in
usposabljanje

1

0,5

4

2,1

9

4,7

81

42,4

96

50,3

2

1,9

4

3,9

14

13,6

45

43,7

38

36,9

Refleksija in
evalvacija
mojega dela

1

0,5

6

3,1

25

13,1

82

42,9

77

40,3

1

1,0

8

7,8

20

19,4

44

42,7

30

29,1

1. različne oblike formalnega izobraževanja (2 = 21,917, g = 4, α = 0,000),
2. različne oblike neformalnega izobraževanja (2 = 23,009, g = 4, α = 0,000),
3. pripravništvo in strokovni izpit (2 = 10,270, g = 4, α = 0,036),
4. lastne teorije in mnenja (2T = 5,909, g = 4, α = 0,206),
5. klima in kultura vrtca (2T = 4,530, g = 4, α = 0,339),
6. uvajanje novosti v vrtec (2T = 6,623, g = 4, α = 0,157),
7. nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (2 = 11,501, g = 4, α = 0,021),
8. refleksija in evalvacija mojega dela (2T = 7,102, g = 4, α = 0,131).
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Vrednost 2 je statistično pomembna pri dejavnikih kot so različne oblike formalnega
izobraževanja, različne oblike neformalnega izobraževanja, pripravništvo in strokovni
izpit ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje in ki vplivajo na profesionalni razvoj
strokovnih delavk vrtca. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 5
% in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta spremenljivki v osnovni množici
odvisni. Lahko trdimo, da delovno mesto strokovnih delavk vrtca vpliva na njihovo
mnenje o tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Torej
sprejmemo raziskovalno hipotezo: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice
se pojavljajo razlike v mnenju o tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov profesionalni
razvoj.
Pri vseh ostalih dejavnikih (lastne teorije in mnenja, klima in kultura vrtca, uvajanje
novosti v vrtec, refleksija in evalvacija mojega dela) ni statistično pomembnih razlik.
Interpretiramo lahko rezultate, ki se nanašajo na osnovno množico in zadevajo
dejavnike, kot so različne oblike formalnega izobraževanja, različne oblike
neformalnega

izobraževanja,

pripravništvo

in

strokovni

izpit

ter

nadaljnje

izobraževanje in usposabljanje in ki vplivajo na profesionalni razvoj. In sicer se pri teh
dejavnikih pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenju strokovnih delavk vrtca,
vendar pa so tako anketirane vzgojiteljice predšolskih otrok kot tudi pomočnice
vzgojiteljice največkrat odgovorile, da se strinjajo, da različne oblike formalnega
izobraževanja vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Vzgojiteljic, ki se popolnoma
strinjajo in strinjajo s tem, da različne oblike formalnega izobraževanja vplivajo na
njihov profesionalni razvoj, je bilo 171 oziroma 89,5 %, pomočnic vzgojiteljice pa 71
oziroma 69,0 %. Nekoliko večji delež pomočnic vzgojiteljice je izbralo oceno 3
oziroma odgovor, da se ne morejo odločiti, ali različne oblike formalnega
izobraževanja vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Takšnih je bilo 26 oziroma 25,2
%, medtem ko je bilo vzgojiteljic, ki so izbrale takšen odgovor 17 oziroma 8,9 %.
Samo 3 vzgojiteljice oziroma 1,6 % in 6 oziroma 5,8 % pomočnic vzgojiteljice se
nikakor ne strinja oziroma ne strinja (oceni 1 ali 2) z navedeno trditvijo.
Tudi pri različnih oblikah neformalnega izobraževanja je največ vzgojiteljic, ki se
popolnoma strinjajo in strinjajo s tem, da različne oblike formalnega izobraževanja
vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Ti dve oceni (oceno 4 ali 5) je izbralo skupno
165 oziroma 86,4 % vzgojiteljic in skupno 67 oziroma 65,0 % pomočnic vzgojiteljice.
86

Nekoliko večji delež pomočnic vzgojiteljice je izbralo oceno 3 oziroma odgovor, da se
ne morejo odločiti, ali različne oblike neformalnega izobraževanja vplivajo na njihov
profesionalni razvoj. Takšnih je bilo 27 oziroma 26,2 %, medtem ko je bilo vzgojiteljic,
ki so izbrale takšen odgovor 21 oziroma 11,0 %. Samo 5 vzgojiteljic oziroma 2,6 % in
9 oziroma 8,8 % pomočnic vzgojiteljice se nikakor ne strinja ali ne strinja z navedeno
trditvijo, zato so izbrale oceno 1 ali 2.
Oceno 4 ali 5 oziroma popolno strinjanje ali strinjanje s trditvijo, da pripravništvo in
strokovni izpit vplivata na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca, je sicer izbralo
skupno 89 oziroma 46,6 % vzgojiteljic in 48 oziroma 46,6 % pomočnic vzgojiteljice,
vendar je kar 33 oziroma 17,3 % vzgojiteljic odgovorilo, da se ne strinja s trditvijo, da
pripravništvo in strokovni izpit vplivata na njihov profesionalni razvoj. Nikakor se s to
trditvijo ne strinja 9 oziroma 4,7 % vzgojiteljic (so izbrale oceno 1), medtem ko se ne
more odločiti, ali ta dejavnik vpliva na njihov profesionalni razvoj, kar 60 oziroma 31,4
% vzgojiteljic. 31 oziroma 30,1 % pomočnic vzgojiteljice se ne more odločiti, ali na
njihov profesionalni razvoj vplivata pripravništvo in strokovni izpit. Skupno 24 oziroma
23,3 % se nikakor ne strinja ali ne strinja (oceni 1 ali 2) s tem, da pripravništvo in
strokovni izpit vplivata na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca.
Tako vzgojiteljice, kot pomočnice vzgojiteljice se strinjajo ali popolnoma strinjajo
(ocena 4 ali 5), da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vpliva na njihov
profesionalni razvoj. Takšna odgovora je izbralo skupno 177 oziroma 92,7 %
vzgojiteljic in 83 oziroma 80,6 % pomočnic vzgojiteljice. Glede vpliva dejavnika
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na profesionalni razvoj strokovnih delavk
se ne more odločiti 9 oziroma 4,7 % vzgojiteljic in 14 oziroma 13,6 % pomočnic
vzgojiteljice. Samo 5 oziroma 2,6 % vzgojiteljic in 6 oziroma 5,8 % pomočnic
vzgojiteljice pa je izbralo oceni 1 ali 2, torej da se nikakor ne strinjajo oziroma se ne
strinjajo s trditvijo, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vpliva na njihov
profesionalni razvoj.
Dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj, delimo na notranje in zunanje
dejavnike. Med zunanje dejavnike Štemberger in Vesel (2016) navedeta različne
oblike formalnega izobraževanja in usposabljanja, različne oblike neformalnega
izobraževanja in usposabljanja, uvajanje

novosti in sprememb v

vzgojno-

izobraževalni sistem in neformalne vplive. Da na profesionalni razvoj vplivajo različne
87

oblike formalnega in neformalnega izobraževanja menijo tudi anketirane strokovne
delavke vrtca. Med notranje dejavnike Štemberger in Vesel (2016) prištevata mnenja
in subjektivne teorije strokovnih delavk vrtca, za katere pa anketirane strokovne
delavke vrtca ne menijo, da vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Ivajnšič in Ivanuš
Grmek (2009) zapišeta, da na profesionalni razvoj vpliva tudi dodiplomsko
izobraževanje, pripravništvo in strokovni izpit, mentorstvo, reforme, klima in kultur
vzgojno-izobraževalne ustanove in nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavk. Tudi anketirane strokovne delavke vrtca menijo, da na njihov
profesionalni razvoj vplivata pripravništvo in strokovni izpit, kakor tudi nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk.
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3.10.
Refleksija dela in vpliv na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca in
s tem na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu

V desetem raziskovalnem vprašanju (RV10) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali refleksija dela vpliva na
profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca in s tem na kakovost vzgojnega procesa
v vrtcu. V ta namen smo postavili hipotezo H10: Med vzgojiteljicami in pomočnicami
vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali refleksija dela vpliva na
profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca in s tem na kakovost vzgojnega procesa
v vrtcu. Anketiranke so na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 = se nikakor ne strinjam; 2 =
se ne strinjam; 3 = se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam)
morale označiti oceno strinjanja s postavljenima trditvama: »Refleksija dela vpliva na:
1. moj profesionalni razvoj,
2. kakovost vzgojnega procesa.«.

Preglednica 15: Mnenje strokovnih delavk vrtca o refleksiji dela, ki vpliva na njihov
profesionalni razvoj in s tem na kakovost vzgojnega procesa.

DELOVNO MESTO
Vzgojiteljica predšolskih otrok
1
f

2
f%

f

3
f%

Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.
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f

f%

f

f%

f

2
f%

f

3
f%

4

5

f

f%

f

f%

f

f%

Refleksija dela
vpliva na moj
profesionalni
razvoj

1

0,5

f

4,2

22

11,5

91

47,6

69

36,1

5

4,9

9

8,7

23

22,3

42

40,8

24

23,3

Refleksija dela
vpliva na
kakovost
vzgojnega
procesa

1

0,5

6

3,1

21

11,0

91

47,6

72

37,7

4

3,9

5

4,9

19

18,4

49

47,6

26

25,2

Refleksija dela vpliva na:
1. moj profesionalni razvoj (2 = 17,832, g = 4, α = 0,001),
2. kakovost vzgojnega procesa (2T = 10,631, g = 4, α = 0,031).
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Vrednost 2 je statistično pomembna pri refleksiji dela, ki vpliva na profesionalni
razvoj in na kakovost vzgojnega procesa. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s
tveganjem manjšim od 5 % in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da sta
spremenljivki v osnovni množici odvisni. Lahko trdimo, da delovno mesto strokovnih
delavk vrtca vpliva na njihovo mnenje o tem, ali refleksija dela vpliva na profesionalni
razvoj strokovnih delavk vrtca in s tem na kakovost vzgojnega procesa. Torej
sprejmemo raziskovalno hipotezo: Med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice
se pojavljajo razlike v mnenju o tem, ali refleksija dela vpliva na profesionalni razvoj
strokovnih delavk vrtca in s tem na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu.
Interpretiramo lahko rezultate, ki se nanašajo na osnovno množico, in sicer se tako
anketirane vzgojiteljice kot anketirane pomočnice vzgojiteljice strinjajo ali popolnoma
strinjajo (ocena 4 ali 5), da refleksija dela vpliva na profesionalni razvoj strokovnih
delavk vrtca in s tem na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu. Skupno je oceno 4 ali
5, torej, da se strinjajo ali popolnoma strinjajo, da refleksija dela vpliva na njihov
profesionalni razvoj izbralo 160 oziroma 83,7 % vzgojiteljic. Poleg tega je oceno 4 ali
5 in s tem, da se strinjajo oziroma popolnoma strinjajo, da refleksija dela vpliva tudi
na kakovost vzgojnega procesa izbralo skupno 163 oziroma 85,3 % vzgojiteljic.
Oceni 4 ali 5 je za strinjanje ali popolno strinjanje, da refleksija dela vpliva na njihov
profesionalni razvoj izbralo skupno 66 oziroma 64,1 % pomočnic vzgojiteljice, za
strinjanje ali popolno strinjanje, da refleksija dela vpliva na kakovost vzgojnega
procesa pa je 75 oziroma 72,8 % pomočnic vzgojiteljice. Oceno 3 je za vpliv
refleksije dela na profesionalni razvoj izbralo 22 oziroma 11,5 % vzgojiteljic ter 23
oziroma 22,3 % pomočnic vzgojiteljice, za vpliv refleksije dela na kakovost vzgojnega
procesa pa je oceno 3 izbralo 21 oziroma 11,0 % vzgojiteljic ter 19 oziroma 18,4 %
pomočnic vzgojiteljice. Oceni 1 ali 2 je za nikakršno ne strinjanje ter nestrinjanje
glede vpliva refleksije dela na profesionalni razvoj skupno izbralo 9 oziroma 4,7 %
vzgojiteljic ter skupno 14 oziroma 13,6 % pomočnic vzgojiteljice. Oceni 1 ali 2 pa je
za nikakršno nestrinjanje ter nestrinjanje glede vpliva refleksije dela na kakovost
vzgojnega procesa izbralo 7 oziroma 3,6 % vzgojiteljic ter 9 oziroma 8,8 % pomočnic
vzgojiteljice.
Barbara Makovšek (2015) je zapisala, da bo profesionalni razvoj učinkovit, če bo
prisotna stalna refleksija dela, poleg tega pa bo profesionalni razvoj strokovnih
delavk vrtca na mnogo višji ravni, če sodelujejo v evalvacijskih procesih,
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samoocenjujejo in zbirajo dokumentacijo o svojem delu. V Beli knjigi o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da je neprestana refleksija
dela temeljni dejavnik stalnega profesionalnega razvoja strokovnih delavk ter
zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih, kar menijo tudi
strokovne delavke vrtca sodelujoče v naši raziskavi.
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3.11.
Odločanje glede udeležbe v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za strokovne delavke vrtca

V enajstem raziskovalnem vprašanju (RV11) nas je zanimalo, ali se med strokovnimi
delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdo odloča, katerih programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavke se bodo udeležile.
V ta namen smo postavili hipotezo H11: Med vzgojiteljicami in pomočnicami
vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o tem, kdo odloča, katerih programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavke se bodo udeležile.
Anketiranke so v postavljenem vprašalniku morale odgovoriti na delno-odprto
vprašanje: »Kdo največkrat odloča o vaši udeležbi v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.«. Imele so možnost dodati svoj
odgovor ali izbrati odgovor med podanimi tremi odgovori o tem, kdo odloča katerih
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavke se bodo
udeležile:
1. sama,
2. sodelavke,
3. vodstvo vrtca – ravnateljica,
4. drugo.

Preglednica 16: Mnenje strokovnih delavk vrtca o tem, kdo odloča o njihovi udeležbi v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Kdo največkrat odloča o vaši udeležbi v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? Izberite en
odgovor.
1
2
3
4
SKUPAJ
f
f%
f
f%
f
f%
f
%
f
f%

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih otrok
Vzgojiteljica
predšolskih otrok
– pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

100

52,4

1

0,5

85

44,5

5

2,6

191

65,0

41

39,8

1

1,0

59

57,3

2

1,9

103

35,0

141

48,0

2

0,7

144

49,0

7

2,4

294

100,0

2

( = 4,754, g = 3, α = 0,191)

Vrednost

2

ni

statistično

pomembna.

Tveganje

za

zavrnitev

hipoteze

neodvisnosti je preveliko, zato o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
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Interpretiramo lahko samo rezultate, ki se nanašajo na naš vzorec, in sicer, da je 100
oziroma 52,4 % anketiranih vzgojiteljic izbralo, da same odločajo, katerih programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanj za strokovne delavke se bodo udeležile,
medtem ko so anketirane pomočnice vzgojiteljice največkrat odgovorile, da o tem
odloča vodstvo vrtca (ravnateljica). Da odloča vodstvo vrtca, je izbralo 59 oziroma
57,3 % pomočnic vzgojiteljice. 41 oziroma 39,8 % pomočnic vzgojiteljic je izbralo
odgovor, da same odločajo o tem, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanj za strokovne delavke se bodo udeležile, 85 oziroma 44,5 % vzgojiteljic
pa je odgovorilo, da o tem odloča vodstvo vrtca – ravnateljica. 1 oziroma 0,5 %
vzgojiteljice ter 1 oziroma 1,0 % pomočnice vzgojiteljice je odgovorilo, da o udeležbi
odločajo sodelavke. 5 oziroma 2,6 % vzgojiteljic ter 2 oziroma 1,9 % pomočnice
vzgojiteljice je podalo svoje mnenje, in sicer so zapisale, da se večkrat odločajo
same v posvetovanju z vodstvom vrtca.
Kot je zapisano v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji (2018) imajo strokovne delavke vrtca pravico do nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja najmanj 5 dni letno, delavke same pa morajo spoznati pomembnost
pridobivanja novega znanja in se same odločiti, katerih programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanj za strokovne delavke se bodo udeležile. Temu
pritrjujejo tudi izsledki naše raziskave, saj se večina vzgojiteljic, in sicer kar 52,4 %,
sama odloča, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja se bodo
udeležile, nekoliko manjši pa je ta delež pomočnic vzgojiteljice, in sicer znaša 39,8
%. Zelo visok delež pomočnic vzgojiteljice meni, da večinoma vodstvo vrtca odloča o
tem, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanj za strokovne
delavke se bodo udeležile, visok pa je tudi delež vzgojiteljic, kar kaže na to, da
ravnateljice sicer spodbujajo strokovne delavke vrtca k nadaljnjemu izobraževanju in
usposabljanju, vendar pa večkrat tudi same odločajo, katerih programov nadaljnjih
izobraževanj

in

usposabljanj

se

bodo

strokovne

delavke

vrtca

udeležile.

Predpostavljamo, da vodstvo vrtca odloča o udeležbi strokovnih delavk v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja takrat, ko čutijo potrebo po dopolnitvi
znanja na nekem področju, saj veliko strokovnih delavk, ki se udeleži takšnega
izobraževanja

potem v

kolektivu

predstavi

glavne

povzetke in

ugotovitve

izobraževanja. Menimo, da se vodstvo odloča za udeležbo strokovnih delavk v
določenih programih takrat, ko ni v ospredju želja in potreba po novem znanju
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posamezne strokovne delavke, temveč je v ospredju izboljšanje kakovosti in razvoj
vrtca kot celote. Verjetno se vodstvo vrtca odloča za udeležbo v določenih programih
tudi takrat, ko so s tem povezana finančna sredstva, zato ravnateljica usmerja
strokovne delavke v tiste oblike izobraževanja in usposabljanja, ki večkrat niso
odvisne od finančnih virov.
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3.12.
Spodbujanje ravnateljice vrtca k udeležbi v programe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavke vrtca

V dvanajstem raziskovalnem vprašanju (RV12) nas je zanimalo, ali se med
strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o spodbujanju ravnateljice
vrtca k udeležbi strokovnih delavk vrtca v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja. V ta namen smo postavili hipotezo H12: Med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljice se pojavljajo razlike v mnenju o spodbujanju ravnateljice
vrtca k udeležbi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Anketiranke
so na Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3 =
se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam) morale označiti
oceno strinjanja s trditvijo: »Ravnateljica spodbuja strokovne delavke vrtca k udeležbi
v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.«.

Preglednica 17: Mnenje strokovnih delavk vrtca o spodbujanju ravnateljice vrtca k udeležbi v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Ravnateljica spodbuja strokovne delavke vrtca k udeležbi v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
1
2
3
4
5
SKUPAJ
f f%
f
f%
f
f%
f
%
f
f%
f
f%

DELOVNO
MESTO

Vzgojiteljica
predšolskih
otrok
Vzgojiteljica
predšolskih
otrok –
pomočnica
vzgojiteljice.
SKUPAJ

2

5

2,6

17

8,9

21

11,0

62

32,5

86

45,0

191

65,0

1

1,0

5

4,9

17

16,5

36

35,0

44

42,7

103

35,0

6

2,0

22

7,5

38

13,0

98

33,3

130

44,2

294

100,0

( = 4,130, g = 4, α = 0,389)

Vrednost

2

ni

statistično

pomembna.

Tveganje

za

zavrnitev

hipoteze

neodvisnosti je preveliko, zato o osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Interpretiramo lahko samo rezultate, ki se nanašajo na naš vzorec, in sicer se tako
anketirane vzgojiteljice kot anketirane pomočnice vzgojiteljice popolnoma strinjajo, da
ravnateljica spodbuja strokovne delavke vrtca k udeležbi v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja. Skupno je odgovor 4 ali 5 torej, da se strinjajo ali
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popolnoma strinjajo izbralo 148 oziroma 77,5 % vzgojiteljic in 80 oziroma 77,7 %
pomočnic vzgojiteljice. Da se ne morejo odločiti, ali ravnateljica spodbuja strokovne
delavke vrtca k udeležbi v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, je z
oceno 3 odgovorilo 21 oziroma 11,0 % vzgojiteljic in 17 oziroma 16,5 % pomočnic
vzgojiteljice. Skupno 22 oziroma 11,5 % vzgojiteljic ter 6 oziroma 5,9 % pomočnic
vzgojiteljice pa se nikakor ne strinja ali ne strinja s to trditvijo, zato so izbrale oceno 1
ali 2.
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2017, člen 49) je
zapisano, da je ravnateljica pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca, ki
spodbuja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk, prisostvuje pri
vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljic, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavk v nazive, odloča o napredovanju delavk v
plačilne razrede, je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo, pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji vrtca itd. V Pravilniku o
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju (2004, člen 28) je zapisano, da je
ravnateljica dolžna za strokovno delavko prednostno načrtovati izobraževanje v
predpisanem programu v okviru letnega delovnega načrta in ji omogočiti udeležbo v
tem programu. V času izobraževanja mora zagotoviti ustrezno nadomeščanje
strokovne delavke vrtca, hkrati pa mora biti dodatno znanje, ki ga strokovna delavka
vrtca pridobi, ustrezno vrednoteno. S primernimi motivacijskimi in podpornimi ukrepi
lahko ravnateljica vpliva na udeležbo strokovnih delavk vrtca v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, kar menijo tudi anketirane strokovne delavke vrtca.
Ravnateljice vrtca vplivajo s svojim zgledom, ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za
profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca ter jih spodbujajo k nadaljnjemu
izobraževanju in usposabljanju na letnih razgovorih, hospitacijah itd. Ravnateljice se
morajo zavedati, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk v
vzgoji in izobraževanju strokovnim delavkam vrtca omogoča kakovostno opravljanje
vzgojnega dela in je pomemben del profesionalne poti vseh strokovnih delavk vrtca.
Zato morajo tudi ustrezno spodbujati strokovne delavke vrtca k udeležbi v programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
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Udeleženke v raziskavi smo povprašali tudi po predlogih za izboljšavo nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca. Razdelili smo jih na predloge
anketiranih vzgojiteljic predšolskih otrok in anketiranih pomočnic vzgojiteljice
predšolskih otrok.
Predlogi anketiranih vzgojiteljic predšolskih otrok:
1. Predlogi, ki zadevajo spremembe v formalnem izobraževanju:
-

izobraževanje bi bilo potrebno strokovno dvigniti že na nivoju srednje šole in
fakultete.

-

kader bi se moral bolj elitno selekcionirati že v formalnem izobraževanju.

-

že v začetnem formalnem izobraževanju bi bilo potrebno poudarjati
pomembnost nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega
učenja.

2. Predlogi, ki zadevajo motivacijo za udeležbo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca:
-

z določenimi zahtevami in pričakovanji bi bilo potrebno strokovne delavke
vrtca držati na visokem nivoju znanja, s katerim bi same ugotovile, da je
nenehno usposabljanje nujno.

-

strokovne delavke bi se morale osredotočiti na nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje kot na priložnost za pridobitev novega znanja in na kot na neko
nujno zlo.

-

vsaka posameznica bi morala začutiti notranjo potrebo po nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju in povezovati novo znanje s predhodnimi
izkušnjami. Večje bi moralo biti tudi upoštevanje mnenj strokovnega kadra po
temi izobraževanja.

3. Predlogi, ki zadevajo izbiro tem v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk vrtca:
-

strokovni kadri bi si sami morali izbrati izobraževanja, saj tista, ki potekajo v
vrtcih po navadi niso usklajena z njihovimi individualnimi potrebami.

-

vodstvo bi moralo bolj prisluhniti željam in potrebam strokovnih delavk vrtca.

-

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje bi moralo vedno izhajati iz aktualnih
potreb in strategije razvoja ustanove.
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-

skupen dogovor sodelavk o temi izobraževanja.

-

vodstvo

bi

moralo

vsem zaposlenim omogočiti

udeležbo na

tistem

izobraževanju, ki si ga posameznik želi in ga potrebuje za svoj profesionalni in
osebnostni razvoj.
-

morali bi večkrat na izobraževanje po lastni izbiri.

-

več posluha vodstva za naše želje po izobraževanju in ne vsiljevanje vsebin
po njihovi izbiri za vse delavce.

-

več izobraževanj, ki bi si jih izbrali sami zase in ne toliko tistih na katerih je
celoten kolektiv – to pa je finančno pogojeno.

-

proste roke pri izbiri izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca.

4. Predlogi, ki zadevajo samo izvedbo programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk vrtca:
-

več bi bilo potrebnih primerov dobre prakse, manj teorije.

-

predavanja bi morala temeljiti na praksi in ne na teoriji, kajti teorijo, ki se
predava je velikokrat težko vpeljati v prakso.

-

boljša priprava predavateljev na seminarjih, saj so velikokrat slabo pripravljeni,
predavanja so monotona in ne poznajo primerov iz prakse, temveč večinoma
teorijo.

-

predavatelji bi morali imeti prakso z delom v vrtcu, tako bi lahko govorili tudi iz
svojih izkušenj in ne le predavali teorijo.

-

izvajalec izobraževalnega programa bi moral izredno dobro poznati delo, ki ga
opravljajo strokovne delavke v vrtcu (poznati bi moral praks) z vsemi
pripadajočimi segmenti (starost otrok, število otrok v oddelku, otroci s
posebnimi potrebami) in aktualno problematiko s katero se soočajo strokovne
delavke vrtca.

5. Predlogi, ki zadevajo financiranje in časovno ter krajevno izvedbo programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca:
-

finančno bolj ugodna izobraževanja.

-

cenejši in dostopnejši seminarji.

-

potrebnega bi bilo več finančnega vložka s strani vrtca in države za
posamezno strokovno delavko.
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-

čas in finance so ovira, ki marsikatero strokovno delavko odvrne od udeležbe
v programih v nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih, saj se v
dopoldanskem času težko udeležijo, kajti manjši vrtci imajo organizacijske
težave z nadomeščanjem odsotne delavke.

-

prilagoditev časa izobraževanj oziroma razporeditev izobraževanj v čas, ko
smo strokovne delavke manj obremenjene.

-

bolj enakomerna geografska razporeditev izobraževanj oziroma dodelitev
subvencije za potne stroške s strani države, saj so potni stroški včasih
preveliki, ali pa več izobraževanj v bližini ustanov, kjer smo zaposlene.

-

nameniti več finančnih sredstev za izobraževanja.

Predlogi pomočnic vzgojiteljice predšolskih otrok:
1. Predlogi, ki zadevajo spremembe v formalnem izobraževanju:
-

selekcija pedagoškega kadra že v srednji šoli z raznimi testi.

-

v pedagoško šolo se velikokrat vpisujejo osebe, ki si želijo hitre izobrazbe in
zaposlitve ter veliko prostega časa in zato je njihova izobrazba in motivacija za
nadaljnje izobraževanje slaba. To pa vpliva slabo tudi na otroke, vzgojo in
razvoj. Kader bi bilo zato potrebno spremljati že v srednji šoli in spremeniti
sistem na pedagoških ustanovah, da bi lahko zaposlovali bolj izobražene ter
psihično stabilen in zdrav kader.

2. Predlogi, ki zadevajo izbiro tem v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk vrtca:
-

včasih vodstvo vrtca določi predavatelja in temo, katera te ne zanima.

3. Predlogi, ki zadevajo samo izvedbo programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk vrtca:
-

predavatelji bi morali zelo dobro poznati delo v vrtcu, saj se teorija in praksa
večkrat razlikujeta.

-

manj teorije in več prakse.

-

manjkajo praktični primeri dobrih praks na vseh področjih.

-

reševanje problematike na konkretnih primerih.
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-

za izobraževanja je v našem vrtcu zelo dobro poskrbljeno, odvisno pa je od
posameznice, kako to izkoristi.

4. Predlogi za upoštevanje točk pridobljenih z udeležbo v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja:
-

pomočnice vzgojiteljice bi morale prav tako napredovati v nazive oziroma bi od
pridobljenih točk morale imeti korist.

-

pomočnice vzgojiteljice bi lahko imele izobraževanja všteta za točke za
napredovanje, tako pa imamo samo za osebno rast in obnovo ter novo znanje.

Predloge za izboljšavo nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk
vrtca je imelo 81 vzgojiteljic in 28 pomočnic vzgojiteljice. Izpisali smo samo nekatere,
saj se mnogi predlogi ponavljajo. So pa predlogi anketiranih vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljice zelo podobni in se predvsem nanašajo na večjo samostojnost pri izbiri
vsebin programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, boljšo izobraževanje
kadrov v začetnem formalnem izobraževanju, na financiranje nadaljnjih izobraževanj
in usposabljanj in na več prakse ter manj teorije na izobraževanjih. Pri anketiranih
pomočnicah vzgojiteljice so se pojavili tudi predlogi, da bi upoštevali točke, ki jih
pridobijo z udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja pri
napredovanju, povišanju plače ali kako drugače.
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III.

Zaključek

V besedilu smo obravnavali nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavk v vzgoji in izobraževanju, ki je izredno pomembno predvsem zaradi
profesionalnega razvoja strokovnih delavk in s tem zagotavljanja kakovostnega
vzgojnega procesa v vrtcu. Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti razlike v mnenjih
strokovnih delavk vrtca, ki zadevajo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter
profesionalni razvoj.
Profesionalni razvoj je pomemben proces in del vseživljenjskega učenja, ki ga je
potrebno sistematično graditi, saj vključuje osebnostno, profesionalno in socialno
dimenzijo (Erčulj 2011; Štemberger in Vesel 2016, str. 86). Na profesionalni razvoj
vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki, med katerimi je nedvomno tudi nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk vrtca. Za profesionalni razvoj je
izredno pomembna tudi refleksija dela, saj bo le tako lahko profesionalni razvoj
učinkovit. Zaradi refleksije dela je profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca lahko
na mnogo višjem nivoju (Ule 2012, str. 59; Žnidaršič 2012, str. 92). Profesionalni
razvoj strokovnih delavk vrtca pripomore k dvigu in ohranjanju kakovosti vzgojnega
dela v vrtcu, vpliva pa tako na kognitivni kot tudi socialno-čustveni razvoj otrok
oziroma pripomore k celovitejšemu razvoju otroka, kar je v predšolskem obdobju
izredno pomembno (Professional development … 2016, str. 19).
V Sloveniji strokovne delavke svoje znanje pridobijo v procesu formalnega
izobraževanja (srednješolsko, visokošolsko strokovno, univerzitetno) (Ule 2012, str.
57). Po končanem formalnem izobraževanju sledi pridobivanje delovnih izkušenj, ki
jih strokovne delavke vrtca pridobivajo tudi s pripravništvom in opravljanjem
strokovnega izpita. Delovne obveznosti zahtevajo od strokovnih delavk vrtca veliko
raznolikega znanja, spretnosti in sposobnosti za učinkovito delo v vrtcu, zato
potrebujejo

veliko

izobraževanjem in

različnih

kompetenc,

ki

jih

pridobijo

usposabljanjem (Žnidaršič 2012,

str.

tudi

z

nadaljnjim

90). Z

nadaljnjim

izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih delavk vrtca pa zagotavljamo
kakovostno vzgojno dejavnost, saj se izboljšuje delo strokovnih delavk vrtca,
dopolnjuje se njihovo znanje in krepi njihova strokovna kompetentnost (Hemlak in
Lepičnik Vodopivec 2013, str. 65). Hkrati se razvijajo kot posameznice, prispevajo pa
k razvoju vrtca kot celotne organizacije (Štemberger in Vesel 2016, str. 87). Programi
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nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk omogočajo tudi
napredovanje v nazive. Razpisani so v posebnem Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, kjer pa
je število razpisanih programov namenjenih izključno strokovnim delavkam vrtca
majhno (Muršak 2012, str. 46).
Ugotavljamo,

da

na

udeležbo

v

programih

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja vplivajo tudi ovire oziroma razlogi za neudeležbo. Izsledki različnih
raziskav (Černe 2000 in Nekrep idr. 2006; Devjak idr. 2007, Ivajnšič in Ivanuš-Grmek
2009) so pokazali, da pri vključevanju v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju najdemo ovire, med
katerimi so težaven dostop do seminarjev, dolgočasnost seminarjev, nestrokovnost
izobraževalcev, prevelika razpršenost ponudbe, premalo prilagojen čas ipd. Izredno
pomembni pa so tudi finančni viri. V Sloveniji je financiran le del programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v celoti, kar lahko vpliva na samo
udeležbo v teh programih. Velik vpliv na vključevanje strokovnih delavk vrtca v
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pa ima tudi ravnateljica vrtca. Ravnateljica
omogoča, spodbuja, usmerja strokovne delavke vrtca k udeležbi v programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oziroma s strokovnimi delavkami vrtca
načrtuje njihovo izobraževanje ter profesionalni razvoj.
Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, ali med vzgojiteljicami in pomočnicami
vzgojiteljice obstajajo razlike v mnenju o tem, ali so v formalnem izobraževanju
pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo za opravljanje vzgojnega dela v vrtcu, ali
imajo potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, kakšni so razlogi za
vključevanje in neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,
katere vsebine nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja najbolj vplivajo na njihov
profesionalni razvoj, katere teme bi morale biti razpisane v Katalogu programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu, ali bi se pogosteje
udeleževale izobraževanj v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, če
bi bili programi v celoti financirani iz javnih sredstev, ali znanje, pridobljeno v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, vpliva na izboljšanje kakovosti
njihovega vzgojnega dela, kateri dejavniki vplivajo na njihov profesionalni razvoj, ali
refleksija dela vpliva na njihov profesionalni razvoj in s tem na kakovost vzgojnega
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procesa v vrtcu, kdo odloča, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za strokovne delavke se bodo udeležile, ter ali jih ravnateljica vrtca
spodbuja k udeležbi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Izsledki raziskave kažejo, da med anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca ni
statistično pomembnih razlik v mnenju o tem, ali so strokovne delavke vrtca v
formalnem izobraževanju pridobile dovolj znanja, ki ga potrebujejo za opravljanje
vzgojnega dela v vrtcu. Glede na naš vzorec anketiranih strokovnih delavk vrtca
lahko trdimo, da se vzgojiteljice strinjajo, da so s formalnim izobraževanjem dobile
dovolj znanja, ki ga potrebujejo za vzgojno delo v vrtcu, medtem ko so pomočnice
vzgojiteljice bolj neodločne.
Zanimalo nas je, ali se med strokovnimi delavkami vrtca pojavljajo razlike v mnenju o
potrebah po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. Izsledki naše raziskave so
pokazali statistično pomembne razlike v mnenjih anketiranih strokovnih delavk vrtca.
Trdimo lahko, da se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo
različna mnenja o tem, ali potrebujejo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ali ne.
Kljub temu pa se tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice strinjajo, da potrebujejo
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.
V raziskavi smo ugotavljali, kakšne so razlike v mnenjih strokovnih delavk vrtca glede
razlogov za udeležbo in neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja. Ugotovili smo, da se pojavljajo statistično pomembne razlike v
mnenjih anketiranih strokovnih delavk vrtca glede razlogov za udeležbo, medtem ko
statistično pomembnih razlik v mnenjih o razlogih za neudeležbo v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ni.
Glavni

razlog

za

vključevanje

v

programe

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja, ki ga navajajo vse strokovne delavke vrtca, vključene v raziskavo, je
kakovostnejše opravljanje vzgojnega dela v vrtcu. Kot drugi razlog anketirane
vzgojiteljice navajajo profesionalni razvoj, pomočnice vzgojiteljice pa osvežitev
starega znanja oziroma željo po novem znanju. Tretji najpomembnejši razlog, ki ga
navajajo anketirane vzgojiteljice, je osvežitev starega znanja oziroma želja po novem
znanju, pomočnice vzgojiteljice pa so kot tretji razlog navedle osebnostno rast. Četrti
razlog, ki ga navajajo anketirane vzgojiteljice, je osebnostna rast, pomočnice
vzgojiteljice pa napredovanje v višji plačilni razred oziroma v višji strokovni naziv.
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Napredovanje v višji plačilni razred oziroma v višji strokovni naziv je bil peti
najpogostejši razlog, ki so ga navedle anketirane vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice
pa profesionalni razvoj. Zadnja dva razloga, ki so ga navedle anketirane vzgojiteljice
in pomočnice vzgojiteljice, pa sta bila pričakovanja vodstva vrtca in odsotnost od
dela.
Glede na naš vzorec anketiranih strokovnih delavk vrtca lahko trdimo, da je glavni
razlog za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
finančna nezmožnost oziroma pomanjkanje namenskih sredstev, kar je skladno tudi
z izsledki raziskave Anje Ivajnšič in Milene Ivanuš Grmek (2009). Kot drugi razlog so
anketirane

vzgojiteljice

izbrale

premalo

prilagojen

čas izvedbe

programov,

pomočnice vzgojiteljice pa preveč oddaljen kraj izvedbe programov. Tretji in četrti
najpogostejši razlog za neudeležbo je bil pri anketiranih vzgojiteljicah premajhen
delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente vzgojiteljskega
poklica, in preveč oddaljen kraj izvedbe programov, pri pomočnicah vzgojiteljice pa
premalo prilagojen čas izvedbe programov in neustreznost ponudbe njihovim
potrebam oziroma nezanimivost programov. Peti najpogostejši razlog pri anketiranih
vzgojiteljicah je bil, da vodstvo vrtca ne omogoča udeležbe v programih, pri
pomočnicah vzgojiteljice pa premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na
profesionalne komponente vzgojiteljskega poklica. Razlog, da vodstvo vrtca ne
omogoča udeležbe v programih, se ne pojavlja pogosto, vendar ga je potrebno kljub
temu izpostaviti, saj je v kolektivni pogodbi (2018, člen 53) zapisano, mora vodstvo
vrtca strokovni delavki omogočiti vsaj 5 dni nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja na leto. Neustreznost ponudbe potrebam oziroma nezanimivost
programov je bil šesti razlog anketiranih vzgojiteljic, zadnji med razlogi pri
vzgojiteljicah pa je bil slaba strokovna usposobljenost tistih, ki izobražujejo strokovne
delavke vrtca. Zadnja razloga pri anketiranih pomočnicah vzgojiteljice pa sta slaba
strokovna usposobljenost tistih, ki izobražujejo strokovne delavke, ter da vodstvo
vrtca ne omogoča udeležbe v programih.
Izsledki naše raziskave so pokazali statistično pomembne razlike v mnenjih
strokovnih delavk vrtca o vplivu vsebin nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na
njihov profesionalni razvoj. Najpomembnejše razlike so se pokazale v mnenjih glede
vsebin, ki zadevajo delo z nadarjenimi otroki. Anketirane vzgojiteljice predšolskih
otrok se strinjajo, da vsebine, ki zadevajo delo z nadarjenimi otroki, vplivajo na njihov
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profesionalni razvoj, medtem ko se pomočnice vzgojiteljice ne morejo odločiti, ali
vsebine, ki zadevajo delo z nadarjenimi otroki, vplivajo na njihov profesionalni razvoj.
Preverili smo tudi razlike v mnenju o tem, katere teme bi morale biti razpisane v
Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju in bi bile aktualne za vzgojno delo v vrtcu. Statistično
pomembne razlike so se pojavile pri temah, ki zadevajo reševanje vzgojnih
problemov (npr. reševanje konfliktov, agresivnost otrok ipd.), pedagogiko, didaktiko,
specialno didaktiko ter metodiko. Izsledki naše raziskave tako sovpadajo z izsledki
drugih raziskav (Cencič 2007, Postružin 2017), ki prav tako navajajo, da bi moralo biti
v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju več vsebin na temo vzgojnih problemov,
pedagogike in didaktike.
Z opravljeno raziskavo smo dobili pogled tudi na razlike v mnenjih anketiranih
strokovnih delavk vrtca glede udeležbe v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, če bi bili ti v celoti financirani iz javnih sredstev. Razlike v mnenjih niso
statistično pomembne, vendar glede na naš vzorec lahko trdimo, da bi se anketirane
strokovne delavke vrtca pogosteje udeleževale izobraževanj v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, če bi bili programi v celoti financirani iz javnih
sredstev.
V naši raziskavi smo ugotavljali tudi mnenje o znanju, pridobljenem v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki vpliva na izboljšanje kakovosti
njihovega vzgojnega dela. Izsledki raziskav raznih študij (Phillips 2001, Mitchell in
Cubey 2003, Fukkink in Lont 2007) potrjujejo, da na kakovost vzgojnega dela lahko
vplivata dosežena formalna izobrazba in nenehno nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje. Ugotovili smo, da ni statistično pomembnih razlik v mnenjih med
anketiranimi strokovnimi delavkami vrtca o tem, da znanje, pridobljeno v programih
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega
vzgojnega dela. Kljub temu lahko za naš vzorec trdimo, da se strokovne delavke
vrtca strinjajo, da znanje, pridobljeno v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega vzgojnega dela.
Izredno pomembni pa so tudi dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj. Tako
izsledki naše raziskave kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike v mnenjih
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strokovnih delavk vrtca o tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov profesionalni razvoj.
Statistično pomembne razlike se pojavljajo predvsem pri dejavnikih, kot so različne
oblike formalnega izobraževanja, različne oblike neformalnega izobraževanja,
pripravništvo in strokovni izpit ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Dejavnika
različne oblike formalnega izobraževanja in usposabljanja ter različne oblike
neformalnega izobraževanja in usposabljanja se kažeta kot pomembna tudi v
izsledkih raziskav, ki sta jih opravili Štemberger in Vesel (2016). Dejavniki
pripravništvo, strokovni izpit ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pa se
kažejo kot pomembni tudi v izsledkih raziskav, ki sta jih opravili Ivajnšič in Ivanuš
Grmek (2009). V naši raziskavi je dejavnik nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
doseglo največji delež strinjanja s tem, da vpliva na profesionalni razvoj strokovnih
delavk vrtca.
Z našo raziskavo smo ugotovili tudi, da obstajajo statistično pomembne razlike v
mnenjih anketiranih strokovnih delavk vrtca, ali refleksija dela vpliva na profesionalni
razvoj strokovnih delavk vrtca in s tem na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu. Tako
anketirane vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice se strinjajo, da je refleksija dela
izredno pomembna in da vpliva na profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca in s
tem na kakovost vzgojnega procesa v vrtcu. Barbara Makovšek (2015) meni, da je
stalna refleksija dela izredno pomembna, saj vpliva na profesionalni razvoj, ki je na
mnogo višjem nivoju, če strokovne delavke vrtca opravljajo samoevalvacijo. S tem se
zagotavlja tudi kakovost vzgojnega dela v vrtcih.
Kar zadeva mnenja o tem, kdo odloča, katerih programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja za strokovne delavke se bodo strokovne delavke vrtca udeležile, ni
statistično pomembnih razlik. Glede na naš vzorec pa lahko trdimo, da se anketirane
vzgojiteljice strinjajo, da se lahko same odločajo, katerih programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanj za strokovne delavke se bodo udeležile, medtem ko so
anketirane pomočnice vzgojiteljice največkrat odgovorile, da o tem odloča vodstvo
vrtca. Tako lahko trdimo, da se strokovne delavke vrtca o tem, katerih programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja se bodo udeležile, odločajo same
oziroma o tem večkrat odloča tudi vodstvo vrtca. Verjetno se vodstvo vrtca odloča za
udeležbo v določenih programih takrat, ko so s tem povezana finančna sredstva, ali
takrat, ko v ospredju ni želja in potreb po novem znanju posamezne strokovne
delavke, temveč je v ospredju izboljšanje kakovosti in razvoj vrtca kot celote.
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Statistično pomembnih razlik prav tako ni v mnenju anketiranih strokovnih delavk
vrtca glede spodbujanja ravnateljice vrtca k udeležbi strokovnih delavk vrtca v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Glede na naš vzorec in
izsledke raziskave lahko trdimo, da se strokovne delavke vrtca strinjajo, da
ravnateljica spodbuja strokovne delavke vrtca k udeležbi v programe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja.
Na osnovi teoretičnih izhodišč ter rezultatov naše raziskave, kjer smo ugotovili nekaj
pomembnih statističnih razlik v mnenjih med vzgojiteljicami in pomočnicami
vzgojiteljice, smo pripravili smernice, ki bi z udejanjanjem lahko prispevale k
povečanju kakovosti formalnega izobraževanja in udeležbe v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavk vrtca, k njihovem profesionalnem
razvoju ter s tem k povečanju kakovosti vzgojnega procesa v vrtcu.
-

Že v procesu formalnega izobraževanja le-to voditi tako, da bodo bodoče
strokovne delavke vrtca ponotranjile pomembnost nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja, ne glede na to, ali se izobražujejo za delo vzgojiteljice ali
pomočnice vzgojiteljice.

-

Bolj poglobljeno izobraževati bodoče vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na
področju prepoznavanja vzgojnih težav, didaktike, specialne didaktike in
metodike že v obdobju formalnega izobraževanja.

-

Pomočnicam vzgojiteljice ponuditi dodatne (izbirne) vsebine v formalnem
izobraževanju ter v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, ki bi lahko
vplivale na njihov profesionalni razvoj.

-

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju razpisati več programov, ki bi bili namenjeni
vsem strokovnim delavkam vrtca.

-

Ponuditi ustrezne programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja glede
na delovno mesto, ki ga strokovne delavke imajo, in na delovno obveznosti, ki
jo strokovne delavke vrtca opravljajo.

-

Oblikovati in pripraviti ustrezne motivacijske ukrepe in prijeme za večjo
udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (točke za
napredovanje v nazive tudi za pomočnice vzgojiteljice, finančni dodatki k plači
strokovnih delavk vrtca ipd.).
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-

Razpršiti izvedbo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju po Sloveniji in prilagoditi čas
izvajanja teh programov.

-

Različne strokovne vsebine obravnavati iz različnih teoretskih vidikov in jih
povezovati z vzgojnimi izkušnjami strokovnih delavk vrtca.

-

Na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih udeleženke seznaniti s primeri
strokovnih oziroma dobrih praks.

-

Spodbujati strokovne delavce vrtca k strokovni refleksiji vzgojne prakse in k
iskanju strokovnih odgovorov na posamezna aktualna vzgojna vprašanja.

Če želimo, da se bodo strokovne delavke vrtca zavedale pomena nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja ter se udeleževale teh programov, je potrebno
upoštevati njihove potrebe in želje. Nanje bi se morali ozirati pripravljavci programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ob tem pa bi morala vodstva vrtcev ob
osebnih željah in potrebah strokovnih delavk vrtca upoštevati tudi potrebe vrtca kot
celote ter strokovne delavke vrtca podpirati pri njihovem nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju. Prepoznati bi moralo potrebe po nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavk vrtca na področjih, za katera le-te morda (še) ne
kažejo interesa oziroma potreb, a bi znanja s teh področij po strokovni presoji
ravnateljice vrtca morale imeti (npr. ugotovitve nevroznanosti). Usmeritve vodstva, ki
zadevajo

udeležbo

v

določenih

programih

nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja, so večkrat finančno pogojene, zato bi bile potrebne spremembe na
področju financiranja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Na
podlagi izsledkov naše raziskave poudarjamo, da bi Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport moralo financirati programe v celoti. Financer programov
nadaljnjega

izobraževanja

in

usposabljanja

strokovnih

delavk

v

vzgoji

in

izobraževanju in vodstva vrtcev se morajo zavedati, da je od nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice odvisen tudi
profesionalni razvoj strokovnih delavk vrtca, ki vpliva na kakovost vzgojnega dela v
vrtcu ter s tem na kakovostno učenje in razvoj otrok.
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V.
-

Seznam prilog
anketni vprašalnik za strokovne delavke vrtca (vzgojiteljice predšolskih otrok in
vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljice)
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVKE VRTCA (VZGOJITELJICE
PREDŠOLSKIH

OTROK

IN

VZGOJITELJICE

PREDŠOLSKIH

OTROK

-

POMOČNICE VZGOJITELJICE)
Spoštovani,
sem Živa Ovsenek in zaključujem magistrski študij pedagogike na Filozofski fakulteti
v Ljubljani. Za potrebe magistrskega dela z naslovom Nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje strokovnih delavk vrtca bi vas prosila, da izpolnite anketni vprašalnik.
Izpolnjevanje vam bo vzelo približno 20 minut. Vaši odgovori so namenjeni izključno
raziskavi in so anonimni.
Za sodelovanje se Vam zahvaljujem!
Živa Ovsenek

1. Spol

M

Ž

2. Starost:
a. od 18 do 24 let,
b. od 25 do 34 let,
c. od 35 do 44 let,
d. od 45 do 54 let,
e. od 55 do 64 let,
f. več kot 65 let.
3. Delovno mesto:
a. vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok,
b. vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnica/pomočnik
vzgojiteljice.
4. Formalna izobrazba:
a. diplomirana vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok,
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b. vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok,
c. drugo: _____________________________________.
5. Delovna doba:
a. od 0 do 4 let,
b. od 5 do 9 let,
c. od 10 do 19 let,
d. več kot 20 let.
6. Strokovni naziv:
a) brez naziva,
b) mentorica,
c) svetovalka,
d) svetnica.
7. Na lestvici od 1 do 5 obkrožite v kolikšni meri se s posamezno trditvijo
strinjate oziroma ne strinjate (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3
= se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam).
1
2

S formalnim izobraževanjem sem pridobila dovolj
znanja, ki ga potrebujem za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu.
Potrebujem nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Kako pogosto se udeležujete različnih oblik programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja? Obkrožite številko pod odgovorom, ki vam
najbolj ustreza.

Programov za izpopolnjevanje
izobrazbe.
Programov profesionalnega
usposabljanja.
Projektnih programov, izrednih
programov, programov računalniškega
opismenjevanja ipd.

Nikoli

1-2x letno

3-4x letno

5x letno

več kot 5x
letno

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Verificiranih programov (programi
izven sistema nadaljnjega
izobraževanja).
Tematskih konferenc, seminarjev,
okroglih miz ipd.
Izobraževanja v študijskih skupinah,
mentorskih mrežah, strokovnih aktivih
ipd.
Izobraževanja, ki jih organizirajo druge
šole in institucije (ZRSŠ, Andragoški
center RS, RIC, Šola za ravnatelje,
CŠOD ipd.)
Branja strokovne literature ipd.
Drugo:
___________________________

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. Kateri je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za vključevanje v
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.
a) Napredovanje v višji plačilni razred oziroma v višji strokovni naziv.
b) Profesionalni razvoj.
c) Osebnostna rast.
d) Pričakovanja vodstva vrtca.
e) Osvežitev starega znanja oziroma želja po novem znanju.
f) Kakovostnejše opravljanje vzgojnega dela v vrtcu.
g) Odsotnost od dela.
h) Drugo: _____________________.

10. Kateri je po vašem mnenju najpomembnejši razlog za neudeležbo v
programih nadaljnjega

izobraževanja

in usposabljanja?

Izberite

en

odgovor.
a) Finančna nezmožnost/pomanjkanje namenskih sredstev.
b) Slaba strokovna usposobljenost tistih, ki izobražujejo strokovne delavke.
c) Premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente
vzgojiteljskega poklica.
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d) Preveč oddaljen kraj izvedbe programov.
e) Premalo prilagojen čas izvedbe programov.
f) Ponudba ne ustreza mojim potrebam/nezanimivost programov.
g) Vodstvo vrtca ne omogoča udeležbe v programih.
h) Drugo: _____________________________.
11. Kako ste zadovoljni z izvedbo programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju? Izberite en
odgovor.
a) Izvedba je popolnoma ustrezna.
b) Izvedba je ustrezna.
c) Izvedba ni ustrezna, niti neustrezna.
d) Izvedba je neustrezna.
e) Izvedba je popolnoma neustrezna.
12. Na lestvici od 1 do 5 obkrožite v kolikšni meri se s posamezno trditvijo
strinjate oziroma ne strinjate (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3
= se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam).
a) TRDITVE
O
TEMAH
USPOSABLJANJA

1

NADALJNJEGA

IZOBRAŽEVANJA

V ponudbi programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja vedno zasledim teme, ki so pomembne
zame.

1

2

3

IN

4

5

Na moj profesionalni razvoj najbolj vplivajo vsebine nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja, ki zadevajo:
1
2
3
4
5
6

delo z otroki s posebnimi potrebami,
delo z nadarjenimi otroki,
reševanje vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov,
agresivnost otrok ipd.),
uporabo slovenskega jezika (delo z otroki katerih prvi
jezik ni slovenščina),
razvijanje komunikacijskih spretnosti (komunikacija s
starši, z otroki, sodelavkami, težave z glasom),
delo/sodelovanje s starši,
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15

timsko delo, sodelovanje ipd.,
osebnostno rast,
obvladovanja stresa,
psihologijo,
pedagogiko,
didaktiko, specialno didaktiko in metodiko,
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
poznavanje pravilnikov, zakonodaje ipd.,
drugo (pripišite):____

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja bi moralo
biti več tem aktualnih za vzgojno delo v vrtcu na temo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

dela z otroki s posebnimi potrebami,
dela z nadarjenimi otroki,
reševanja vzgojnih problemov (npr. reševanje konfliktov,
agresivnost otrok ipd.),
uporabe slovenskega jezika (delo z otroki katerih prvi
jezik ni slovenščina),
razvijanja komunikacijskih spretnosti (komunikacija s
starši, z otroki, sodelavkami, težave z glasom),
dela/sodelovanja s starši,
timskega dela, sodelovanja ipd.,
osebnostne rasti,
obvladovanja stresa,
psihologije,
pedagogike,
didaktike, specialne didaktike in metodike,
informacijsko-komunikacijske tehnologije,
poznavanja pravilnikov, zakonodaje ipd.,
drugo (pripišite):____

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13. V kolikšni vrednosti bi bili pripravljeni sofinancirati lastno udeležbo v
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? Izberite en
odgovor.
a)
b)
c)
d)

Do 50 €.
Med 50 in 100 €.
Med 100€ in 150 €.
Več kot 150 €.
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14. Na lestvici od 1 do 5 obkrožite v kolikšni meri se s posamezno trditvijo
strinjate oziroma ne strinjate (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3
= se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam).
a) TRDITEV O FINANCIRANJU PROGRAMOV NADALJNJEGA
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
1

Pogosteje bi se udeleževala nadaljnjih izobraževanj in
usposabljanj, če bi bili programi v celoti financirani iz
javnih sredstev.

1

2

3

4

5

b) TRDITEV O VPLIVU RAVNATELJICE NA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVK VRTCA IN NA NJIHOV
PROFESIONALNI RAZVOJ
1

Ravnateljica spodbuja strokovne delavke vrtca k
udeleževanju v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja.

1

2

3

4

5

15. Kdo največkrat odloča o vaši udeležbi v programih nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja? Izberite en odgovor.
a)
b)
c)
d)

Sama.
Sodelavke.
Vodstvo vrtca (ravnateljica).
Drugo:_________.

16. Na lestvici od 1 do 5 obkrožite v kolikšni meri se s posamezno trditvijo
strinjate oziroma ne strinjate (1 = se nikakor ne strinjam; 2 = se ne strinjam; 3
= se ne morem odločiti; 4= se strinjam; 5 = se popolnoma strinjam).

a) TRDITVE O UPORABI ZNANJA PRIDOBLJENEGA V PROGRAMIH
NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USAPOSABLJANJA
1
2
3

Pridobljeno znanje uporabim pri vzgojnem delu.
Pridobljeno znanje vpliva na izboljšanje kakovosti mojega
vzgojnega dela.
Pridobljeno znanje vpliva na kakovost vzgojnega procesa
in s tem na otrokove razvojne in učne dosežke.
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

b) TRDTVE O DEJAVNIKIH, KI VPLIVAJO NA PROFESIONALNI RAZVOJ
Na moj profesionalni razvoj vplivajo:
1
2
3
4
5
6
7
8

različne oblike formalnega izobraževanja,
različne oblike neformalnega izobraževanja,
pripravništvo in strokovni izpit,
lastne teorije in mnenja,
klima in kultura vrtca,
uvajanje novosti v vrtec,
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,
refleksija in evalvacija mojega dela.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

c) TRDITVE O REFLEKSIJI DELA STROKOVNIH DELAVK VRTCA
1
2
3

Redno
izvajam
refleksijo
svojega
vzgojnoizobraževalnega dela.
Refleksija dela vpliva na moj profesionalni razvoj.
Refleksija dela vpliva na kakovost vzgojnega procesa.

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

17. Kakšni so vaši predlogi za izboljšavo nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavk vrtca?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri
in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 9. marca 2020

Živa Ovsenek
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