
  

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE 

V NOVI GORICI 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

VISOKOŠOLSKEGA 

UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA PRVE STOPNJE 

 

 

 

 

 

 

BLANKA ČERNE



  

 

 



  

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE 

V NOVI GORICI 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKEGA 

UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

PRVE STOPNJE 

OCENA UČINKOVITOSTI 

PEDAGOŠKEGA PROCESA V OSNOVNI 

ŠOLI, S POUDARKOM NA ANALIZI 

TIMSKEGA DELA 

Mentorica: izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

 

 

Nova Gorica, junij 2012          Blanka Černe



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Študentka BLANKA ČERNE izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela z naslovom 

Ocena učinkovitosti pedagoškega procesa v osnovni šoli, s poudarkom na analizi timskega 

dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom izr.prof.dr. Zdenka Zalokar Divjak, in da 

dovoljujem objavo diplomskega dela na spletnih straneh fakultete. 

 

Nova Gorica, _________________    Podpis: __________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAHVALA 
 

Zahvaljujem se mentorici, izr.prof.dr. Zdenki Zalokar Divjak, 
udeležencem raziskovalnega dela naloge, 

svoji družini in sošolcem za podporo 
in razumevanje med študijem. 

Prijateljem, ki so me  
spodbujali. 



 

 

 

 

POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava področje timskega dela in profesionalnega razvoja učiteljev. 

Poklic učitelja v osnovni šoli zahteva stalen proces učenja in profesionalno rast vsakega 

posameznika. Ena od možnosti profesionalnega razvoja je timsko delo med učitelji.  

Učitelji, ki sodelujejo v timu, se med seboj dopolnjujejo, saj imajo različna znanja in 

sposobnosti, motivacijo za delo v timu in željo po osebni rasti. 

V smeri teh dognanj se je leta 1996 spremenila šolska zakonodaja v slovenskih osnovnih 

šolah, kar je privedlo do velikih sprememb v načinu poučevanja. Poudarja se elemente 

timskega dela, načrtovanje, sodelovanje, poučevanje in v prvi triadi tudi opisno ocenjevanje. 

V nalogi smo ugotavljali, kako pogosto učitelji izvajajo elemente timskega dela ter ali so pri 

tem uspešni in učinkoviti. Posebej smo se osredotočili na prvi razred devetletne osnovne šole. 

Zanimalo nas je, ali učitelji menijo, da timsko delo veča zaupanje med sodelavci in gradi 

dobre medsebojne odnose ter kakšen je njihov splošen občutek ob spremembi zakona o 

osnovni šoli.   

Rezultati raziskav s kvalitativno in kvantitativno metodo so pokazali, da je timsko delo v 

osnovni šoli prisotno in učinkovito na več področjih. Odraža se tako na sodelovanju, kot 

poučevanju in načrtovanju. Timsko delo spodbuja zaupanje med sodelavci in ustvarja dobre 

medsebojne odnose, ki včasih prerastejo v prijateljstvo, kar je za učitelje zelo pomembno. 

Negativno mnenje imajo učitelji do opisnega ocenjevanja; velika večina jih meni, da je le-to 

primerno samo za prvi in drugi razred devetletke.  

 

 

 

Ključne besede: timsko delo, timsko poučevanje, timsko sodelovanje, timsko načrtovanje in 

opisno ocenjevanje, medsebojni odnosi. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with an area of teamwork and professional development of teachers. Being a 

teacher in primary school requires not only continuous learning but also constant integrated 

professional development of each individual. One possibility of professional improvement is 

the enhancement of team work among teachers. 

Teachers participating in the team, complement each other, namely they have different skills 

and knowledge but usually always high motivation to work in a team and a desire for personal 

growth. 

In 1996 the school law for Slovenian primary schools was changed which heavily affected the 

so far established teaching practices heavily. Much emphasis has been put on the elements of 

teamwork, planning, collaboration, teaching and descriptive assessment in the first triad. 

In our thesis we examined how often teachers implement elements of teamwork in their 

teaching practice, and whether they are successful and effective in this manner. Besides, we 

focused on the first class of primary school, where we tried to find out the following: what 

teachers feel about the overall change in the Primary Education Act and weather they think 

that the teamwork is increasing confidence among colleagues and build good relationships. 

Results of our studies, using qualitative and quantitative methods, have shown that in primary 

school, teamwork is present and effective in several areas in form of co-operation, teaching 

and planning. Teamwork encourages trust and good relationships between employees, which 

sometimes grow into friendship what is of a great importance for teachers. Last but not least, 

results have shown that teaches in general have negative opinion on the  descriptive 

assessment, where the vast majority believes that it is appropriate only in the first and second 

grade of primary school. 

 

 

 

Key words: team work, team teaching, team cooperation, team planning and descriptive 

assessment, human relations. 
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1. UVOD 

 

 

Osemletno izobraževanje se je v celoti izteklo v šolskem letu 2007/2008 in od šolskega leta 

2008/2009 osnovnošolsko izobraževanje poteka samo še po programu devetletne osnovne 

šole. Devetletna osnovna šola je razdeljena na triletja. Vsako triletno obdobje ima svoje 

značilnosti in posebnosti ter tvori zaključeno celoto po vsebini, organizaciji in vrsti 

pedagoških delavcev v posameznem obdobju. 

 

Z uvedbo devetletne osnovne šole je prišlo v prvem razredu do novosti, ki so zahtevale več 

pozornosti, spremembe o vsebini in metodah dela ter s tem bolj prožnega in ustvarjalnega 

učitelja. Poleg vstopa šestletnikov v prvi razred, prenovljenih učnih načrtov in opisnega 

ocenjevanja znanja prinaša devetletka tudi prisotnost dodatnega vzgojitelja ali učitelja, kar 

pomeni veliko spremembo glede na prejšnje individualno delo pedagoških delavcev z učenci. 

Pri skupnem delu v 1. razredu devetletke je zelo pomembno sodelovanje pedagoških delavcev 

v timu. Pedagoška delavca morata biti prilagojena poučevanju mlajših otrok, prilagoditi 

morata učno snov, naravnanost pouka, metodično in didaktično usposobljenost učitelja in 

vzgojitelja, učne pripomočke ter učne metode. Dobro morata poznati posebnosti in značilnosti 

timskega poučevanja, saj to predstavlja njuno skupno delo. 

 

Posamezniki, ki vstopajo v tim, se med seboj razlikujejo. Učitelji in vzgojitelji imajo različna 

znanja, stopnjo strokovne usposobljenosti, sposobnosti, motivacijo za delo v timu, različne 

delovne navade in želje po profesionalni rasti. Prav zaradi tega so pomembni medsebojno 

sodelovanje, povezanost in dobra komunikacija, saj lahko le na tak način delujejo dobro in 

uspešno. 

 

Diplomska naloga se osredotoča na elemente timskega dela, ki jih je prinesla devetletka, kot 

so timsko poučevanje, timsko načrtovanje in opisno ocenjevanje, kako je potekalo uvajanje in 

značilnosti vsakega triletja po novem sistemu v osnovnih šolah. Velika novost je starost otrok 

v prvem razredu, prilagajanje pouka njihovemu razvoju in dve strokovni delavki prisotni pri 

pouku, učiteljica in vzgojiteljica. 
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V teoretičnem delu bomo opredelili, kdaj se je pričelo uvajanje v devetletko in kakšen je bil 

potek postopnega uvajanja ter kako pomembno je, da pedagoški delavci dobro poznajo 

značilnosti otrokovega razvoja. Velik poudarek je na timskem poučevanju. Devetletna 

osnovna šola je prinesla veliko novosti, med katerimi smo izpostavili in opredelili timsko 

delo, namen timskega poučevanja, timsko načrtovanje, opisno ocenjevanje, sodelovanje med 

strokovnimi delavci ter starši in izobraževanje pedagoških delavcev za nov način in metode 

pedagoškega dela. 

 

Namen diplomske naloge je spoznati timsko delo na osnovni šoli in ugotoviti, na kakšen 

način učitelji uporabljajo elemente timske dela, da so učinkoviti in uspešni za učence in 

učitelje. Zanima nas, ali sodelovanje pri timskem delu gradi dobre medsebojne odnose in veča 

zaupanje med učitelji v osnovni šoli, kar se vsekakor kaže tudi na rezultatih in uspehih 

učencev.  

 

Z diplomsko nalogo bomo proučili uvajanja in uporabo elementov timskega dela v 

pedagoškem procesu med učitelji osnovnih šol. Ugotavljali bomo, kakšni so bili občutki 

učiteljev ob prehodu v devetletno osnovno šolo, potek izobraževanja ob uvedbi sprememb, 

pogostost izvajanja in učinkovitost timskega dela ter njegovih elementov: timsko načrtovanje, 

timsko poučevanje, timsko sodelovanje in opisno ocenjevanje. Kako timsko poučevanje 

spodbuja napredovanje učencev, kakšno je zadovoljstvo učiteljev z izvajanjem timskega dela, 

ali je uspešnost vzgojno izobraževalnega dela odvisna od dobrih medosebnih odnosov, ali je 

opisno ocenjevanje dobro za učence, učitelje in starše. Ali je timsko sodelovanje pri 

načrtovanju in porazdelitvi dela ključno pri doseganju boljših rezultatov, ali timsko delo veča 

zaupanje med sodelavci. 

 

Predstavili bomo ugotovitve raziskav na področju timskega dela v osnovni šoli. V 

ugotovitvah bo predstavljena kvantitativna analiza podatkov anketnega vprašalnika o 

učinkovitosti in uspešnosti izvajanja elementov timskega dela pri poučevanju, organizacija 

izvajanja in vplivanje timskega dela na medsebojne odnose in zaupanje med sodelavci. 

Kvalitativna analiza, je analiza, kjer bomo z metodo fokusne skupine in intervjuja ugotavljali, 

kako so bili učitelji pripravljeni na novosti devetletke, kako je potekalo izobraževanje za 

timsko poučevanje in skupno načrtovanje ter sodelovanje s starši in učitelji v prvem triletju 

devetletne osnovne šole. 
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Za mnenje in izkušnje o timskem delu bomo vprašali ravnatelje, kot vodstvo osnovnih šol, 

izvedli bomo štiri intervjuje, kjer bomo ravnatelje spraševali o sodelovanju pri timskem delu, 

organizaciji in spremljanju strokovnih delavcev pri timskem delu. Zanimalo nas je, na podlagi 

česa sestavljajo time in kako pomembni sta komunikacija in evalvacija timskega dela. 

 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Z novo šolsko zakonodajo, ki je bila v Sloveniji sprejeta leta 1996, je prišlo v šolstvu do 

številnih sprememb. Obvezno osnovno šolanje se je podaljšalo za eno leto, v prvem razredu 

devetletne osnovne šole je timsko delo zakonsko predpisano. Literatura navaja, da je skrivnost 

timskega dela medsebojno zaupanje, sproščena komunikacija, podpora in sodelovanje med 

sodelavci, kar se v največji meri pokaže ravno v razvoju otroka od prvega razreda naprej, če 

so prisotne značilnosti timskega dela. Timsko delo je v šolah prisotno že nekaj let, v nalogi 

preverjamo, ali učitelji med seboj dobro komunicirajo, spremljajo otrokov razvoj in napredek, 

znanja in sposobnosti vsakega posameznika. Ali svoje izkušnje in otrokov napredek prenesejo  

na sodelavce, tako, da lahko upoštevajo otrokova močna in šibka področja in se na osnovi teh 

dognanj gradi na otroku, da postane samozavesten in željan znanja. 

 

Z diplomsko nalogo bomo proučili izvajanje in uporabo elementov timskega dela v 

pedagoškem procesu med učitelji osnovnih šol. Ugotavljali bomo, kakšni so bili občutki 

učiteljev ob prehodu v devetletno osnovno šolo, potek izobraževanja ob uvedbi sprememb, 

pogostost izvajanja in učinkovitost timskega dela ter njegovih elementov: timsko načrtovanje, 

timsko poučevanje, timsko sodelovanje in opisno ocenjevanje. Zanima nas, kako timsko 

poučevanje spodbuja napredovanje učencev, kakšno je zadovoljstvo učiteljev z izvajanjem 

timskega dela, ali je uspešnost vzgojno izobraževalnega dela odvisna od dobrih medosebnih 

odnosov, ali je opisno ocenjevanje dobro za učence in učitelje, ali je timsko sodelovanje pri 

načrtovanju in porazdelitvi dela ključno pri doseganju boljših rezultatov in ali timsko delo 

veča zaupanje med sodelavci. 

 

Zanima nas, ali se s timskim delom večata strokovnost in interdisciplinarnost v poučevanju ter 

ali timsko delo pozitivno vpliva na učence in učitelje.  
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1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Raziskovalno vprašanje kvantitativne raziskave 

Ali elementi timskega dela: timsko načrtovanje, timsko sodelovanje in opisno ocenjevanje 

vplivajo na učinkovitost poučevanja ter večajo zaupanje med sodelavci. 

 

Hipoteze 

Prva hipoteza 

Učitelji z dolgoletnimi izkušnjami trdijo, da je opisno ocenjevanje bolj učinkovito. 

Druga hipoteza 

Timsko sodelovanje vpliva na zaupanje med sodelavci. 

Tretja hipoteza 

Učinkovitost timskega poučevanja, timskega sodelovanja in opisnega ocenjevanja vplivajo na 

učinkovitost timskega načrtovanja. 

 

Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave 

Na kakšen način pedagoški delavci sprejemajo in uporabljajo načine timskega dela v 

pedagoškem procesu, pri poučevanju in izvajanju dejavnosti. 

 

1.3 Cilj diplomske naloge 

 

Z diplomsko nalogo želimo ugotoviti učinkovitost in uspešnost sprejemanja in izvajanja 

timskega dela in njegovih elementov: timsko načrtovanje, timsko poučevanje, timsko 

sodelovanje in opisno ocenjevanje med pedagoškimi delavci. Zanima nas uspešnost in 

učinkovitost izvajanja elementov timskega dela, večanje zaupanja med sodelavci ter dobri 

medsebojni odnosi. 

 

Koliko pomoči so imeli učitelji pri uvajanju in izobraževanju za devetletno osnovno šolo, ali 

je poučevanje v devetletki, prijaznejše za učence, učitelje in starše? Pomembno je 

zadovoljstvo učiteljev in učencev s timskim načinom dela, zadovoljstvo s sodelovanjem med 

sodelavci v prvem razredu in med triadami, z organizacijo in načrtovanjem pedagoškega 

procesa z elementi timske dela. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Definicije in značilnosti timskega dela 

 

Tim je skupina ljudi, ki uspešno deluje in skupaj rešuje naloge. Uspešno pomeni kvalitetno 

opravljeno delo v predvidenem času in s smotrno rabo razpoložljivih virov. V timu obstaja 

interakcija med posameznimi člani in aktivno prilagajanje skupnemu cilju (Možina 2002, str. 

559). Sodelavci v timu morajo medsebojno sodelovati, razvijati dobre odnose, uspešno 

komunicirati, se prilagajati in se o medsebojnem doživljanju pogovarjati. Vodja tima 

uravnava delo, koordinira sodelavce, povezuje individualne aktivnosti sodelujočih in tim 

usmerja k pravim ciljem (Brajša, 1995). Oblikovanje in razvoj pedagoškega tima mora biti 

kontinuiran proces, ki je spodbujen z organiziranjem aktivnosti, kjer je za dosego skupnih 

ciljev sodelovanje posameznikov nujno potrebno. Posamezniki, ki vstopajo v tim, se med 

seboj razlikujejo. Imajo različna pedagoško-psihološka znanja, stopnjo strokovne 

usposobljenosti, sposobnosti in osebnostne lastnosti, motivacijo za delo v timu in tudi različne 

delovne navade in želje po osebnostni in profesionalni rasti (Polak, 2001). 

 

Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov na tak način, da je 

osnova za sodelovanje neposredna delitev nalog med enakopravnimi strokovnjaki in ne 

položaj posameznika v formalni hierarhiji (Pedagoška enciklopedija 1989, str. 446). 

 

Značilnosti timskega dela po Kobolt (1994) so: 

 skupina je relativno trajna in osebe v njej dlje časa opravljajo iste naloge, pri tem pa so 

obveznosti posameznikov natančno določene; 

 v skupini je pogosta povratna informacija, njeni člani pa se dobro poznajo in 

neposredno komunicirajo. 

 

Polakova (2007) v svojem delu navaja, da je za uspešno delo v timu pomembna sodelovalna 

naravnanost vseh članov tima. Posamezniki se morajo znati prilagajati, da dosežejo skupni cilj 

kot skupina. Pri oblikovanju močnega tima sta najpomembnejša izbira članov in njihovo 

usposabljanje za timsko delo. Zelo pomembno pri oblikovanju tima je ujemanje članov. To je 
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odvisno od vlog, ki jih prevzemajo, te pa se oblikujejo glede na osebnostne lastnosti, statusni 

položaj in strokovno znanje. 

 

Zelo težko je navesti eno samo opredelitev zaradi različnih oblik in vrst timskega dela. Je pa 

nekaj lastnosti, ki bi jih lahko povzeli kot skupne (Jovan 1987, str. 16): 

 timi so sestavljeni iz dveh ali več strokovnih delavcev; 

 člani tima si delijo odgovornost za učenje s skupinami učencev; 

 člani tima skupaj načrtujejo dejavnosti in vrednotijo napredek oziroma uspeh 

učencev; 

 strokovni delavci v timu imajo priložnost opazovati drug drugega in učence. 

 

Trstenjak (2001, str. 11-12) meni, da morajo biti člani dobro delujočega tima približno enako 

iniciativni, izvirni in ustvarjalni, neodvisni drug od drugega, med njimi morajo vladati 

komunikativnost, drug drugega morajo spodbujati s sporočanjem koristnih informacij. Med 

člani tima so vzpostavljeni horizontalni odnosi, ki temeljijo na jasni osebni in strokovni 

identiteti vsakega člana. 

 

Člani uspešnega tima imajo znotraj tima možnost uresničevanja potreb po varnosti, sprejetosti 

in potrditvi. V timu, kjer gre za skupino ljudi, ki sodelujejo, da bi dosegli skupne cilje, je 

pomembna enaka hierarhija osnovnih potreb. Pri tem varnost v timu zagotavljajo osnovna 

pravila, na katere se člani lahko zanesejo. To pomeni jasno razdelitev nalog, pravila 

komunikacije, s pomočjo katerih lahko posamezniki uspešno načrtujejo svoje delo in dosegajo 

postavljene cilje. Da bi se člani v timu počutili sprejete, jim mora tim omogočiti pristno 

izražanje čustev in občutij, ki so povezana z delom, to pa je pogojeno z visoko stopnjo dobre 

socialne klime, kolegialnosti in odprte komunikacije. Posamezniki znotraj tima zadovoljujejo 

tudi potrebe po moči, obvladovanju položaja, priznanju, upoštevanju, kar jim daje občutek 

samozavesti, sposobnosti, koristnosti, pomembnosti, potrebnosti in potrditve. V ta namen 

mora biti tim pozitivno naravnan do novosti, novih rešitev, spodbujati mora posameznikovo 

samostojnost in samoiniciativnost ter dopuščati napake, ki omogočajo strokovno in osebno 

rast posameznika (Bečaj 2001, str. 15-19).  
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2.1.1 Prednosti timskega dela 

 

Člani tima se zavedajo medsebojne odvisnosti ter čutijo močnejšo poklicno in stanovsko 

pripadnost, saj so zavezani ciljem, ki so jih sami oblikovali. Razumejo, da je mogoče osebne 

in timske cilje učinkoviteje doseči le z vzajemno podporo in sodelovanjem. S svojimi 

sposobnostmi in znanjem člani tima prispevajo k skupnemu uspehu. V timu se razvijajo 

občutki zaupanja, spodbujeno je sproščeno izražanje idej, mnenj, nestrinjanj in občutij, 

vprašanj, dilem. Člani tima razvijajo odprto in iskreno komunikacijo, trudijo se razumeti 

poglede in argumente drugih članov. Pri razvijanju raznih spretnosti in pristopov spodbujajo 

drug drugega in so deležni medsebojne podpore. Članom tima predstavljajo konflikti le enega 

od vidikov človeške interakcije, konfliktne situacije zaznavajo kot priložnosti za preverjanje 

novih idej, lastne fleksibilnosti in tolerantnosti. Probleme rešujejo hitro in konstruktivno. 

Člani tima sodelujejo pri odločanju. Timsko delo osebnostno in strokovno oblikuje člane tima 

predvsem z vzdušjem, pogoji dela in zahtevami, ki jih prednje postavlja skupna naloga. 

Timsko delo in poučevanje pri pouku je v Pedagoški enciklopediji (Pedagoška enciklopedija 

1989, str. 16) označeno kot menjavanje učiteljev, izraz za različne oblike izmenjavanja 

učiteljev v krajših ali daljših časovnih intervalih pri delu z isto skupino učencev.  

 

Polakova (2007, str. 112-114) navaja naslednje prednosti, ki jih ima timsko delo za učitelje: 

 večja je ciljna naravnanost pouka; 

 šolske ure so časovno boljše izkoriščene, kar zvišuje kakovost pouka; 

 intenziven je proces samoevalvacije in timske evalvacije; 

 poučevanje je fleksibilnejše; 

 učitelji izkoristijo svoja močna področja in z njimi dopolnjujejo šibka področja drugih; 

 oblikujejo se občutki skupne pripadnosti in kolegialnosti v timu, zaupanja; 

 timski uspehi povečujejo samozavest tima in spodbujajo nove načrte; 

 tim se tako strokovno razvija, moralna zavezanost pa vpliva na njegovo 

samoobnavljanje; 

 boljša izmenjava informacij o učencih in delu z njimi; 

 izboljša se vzdušje in motiviranost učiteljev za pedagoško delo; 

 boljša je medsebojna komunikacija učiteljev; 

 v timu so učitelji deležni večje medsebojne podpore in čustvene sprejetosti ter lažje 

izoblikujejo svojo poklicno identiteto; 
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 učitelji pri svojem delu doživljajo večje osebno zadovoljstvo; 

 s timskim načrtovanjem pouka pridobijo več idej, zato je načrtovanje lažje, bolj 

racionalno, pouk pa zanimivejši, bolj dinamičen in kakovostnejši. 

 

V slovenskih osnovnih šolah se zavedajo velikega pomena, ki ga prinaša uvajanje in izvajanje 

učinkovitega timskega dela. Prednosti timskega dela je veliko, kot so: večja motivacija, 

povečanje zadovoljstva za doseganje želenih ciljev, učenje drug od drugega, dopolnjevanje 

članov tima med seboj. Zaposleni pa dobijo občutek medsebojne povezanosti zaradi združitve 

moči za dosego skupnega cilja.  

 

Kdaj se z nalogo spopasti v timu in kdaj je bolje uporabiti drugačen pristop Steers (1984, str. 

285) navaja prednosti  timskega dela, kot so: 

 medsebojno dopolnjevanje članov tima glede znanja, sposobnosti, spretnosti, 

temperamentov itd; 

 pri timskem delu se zbere več znanja, informacij in idej; 

 timi lahko razvijejo širšo perspektivo in »preizkusijo« več alternativ; 

 posamezniki, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitve, so z njo bolj zadovoljni (kot v 

primeru, da bi jo sprejel kdo brez upoštevanja njihovega mnenja) in jo bodo tudi prej 

podprli; 

 delo v timu razvija komunikacijske sposobnosti in omogoča stik med zaposlenimi; 

 zaposleni si med seboj pomagajo; 

 načrtovanje je lažje, delo pa bolj zanimivo in dinamično; 

 posamezniki so v timu deležni večje podpore in čustvene sprejetosti in lažje 

izoblikujejo svojo identiteto; 

 skupna evalvacija in kritična analiza omogočata reševanje nastajajočih težav, hkrati pa 

krepita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog; 

 konstruktivna kritičnost spodbuja rast tima in rast posameznika znotraj njega. 

 

2.1.2 Slabosti timskega dela in konflikti 

 

Polakova (2007, str. 117) omenja naslednje slabosti timskega dela: 

 organizacijske ovire: prostorski, časovni in kadrovski pogoji timskega dela, struktura 

šolske ure, razporeditev dela med člani tima ali med pedagoškimi timi; 
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 nejasno definirane vloge: navezujejo se, na zastavljene cilje tima, medsebojno 

zaznavanje, iz česar izhajajo tudi medsebojna pričakovanja, zaupanje in občutki 

pripadnosti timu; 

 ovire v zvezi s statusom: nerealno doživljanje lastnega statusa in statusa drugih članov 

tima; 

 komunikacijske ovire: kažejo se v napačno razumljeni verbalni in neverbalni 

komunikaciji med člani tima, napačna usmerjenost v vsebino, potek, doživljanje, 

odnose, čustva itd; 

 medosebne ovire: so nezaupanje med člani tima, posameznikova zaprtost v timu, 

pomanjkanje empatije; 

 osebne ovire: kažejo se v zaznavanju bojazni, strahu in osebni ogroženosti, kar deluje 

na tim predvsem destruktivno. 

 

Pomanjkljivosti timskega dela (Steers 1984, str. 286) so: 

 delo v timu zahteva več časa; 

 za odločitev tima so potrebni kompromisi, ki lahko končno odločitev odmaknejo od 

optimalne; 

 timi so velikokrat »pod kontrolo« posameznika ali manjše skupine ljudi, kar postavlja  

pod vprašaj vse prednosti timskega dela; 

 če se posameznik preveč zanaša na odločanje v timu, lahko postane neučinkovit v 

situacijah, ko je treba ravnati hitro in odločno. 

 

Konflikti so bistvenega pomena za dogajanje in doživljanje v timu. Negativni načini reševanja 

konfliktov so (Jovan, 1987 str. 36): 

 izogibanje konfliktom: možna nasprotovanja se potlačijo in na takšen način se 

izognemo nadaljnjim konfliktom; 

 izstop iz tima: tisti, ki se z nečim ne strinjajo, zapustijo tim; 

 nadvladanje in pritisk: močnejše osebnosti želijo vsiliti drugim članom občutke strahu 

in odvisnosti; 

 prepričevanje: člani prepričujejo posameznika v prevzemanje lastnih rešitev in mnenj; 

 sklicevanje na avtoriteto: ob nestrinjanju članov tima, konflikt reši močna, avtoritarna 

oseba; 
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 navidezen kompromis: posameznik se odreče svojemu stališču, da bi zagotovil 

nadaljnje sodelovanje. 

 

Vsi ti načini reševanja so nezaželeni pri timskem delu in se lahko pojavljajo v timu, kjer 

odnosi še niso povsem oblikovani in opredeljeni ali pa pri na novo ustanovljeni timih, kjer se 

sodelavci med sabo še ne poznajo ali so na novo zaposleni in nimajo izkušenj s timskim 

delom.  

 

Kako člani tima zaznavajo in rešujejo konflikte, je odvisno od vzdušja v timu in način 

reševanja konfliktov, ki jih posamezni člani prenašajo v tim, kar lahko oblikujemo v okviru 

pravil timskega dela. Če znotraj tima ni mogoče zadovoljiti potreb posameznih članov, ko je 

pri posamezniku pretirano izražena potreba po vodenju ali prevladovanju nad drugim, če je 

ovirano zadovoljevanje potrebe po ugledu ali če obstajajo premočna nasprotujoča si stališča 

med člani, postanejo odnosi znotraj tima konfliktni. Uspešnost timskega dela pa je na takšen 

način lahko ogrožena. Gibalo dogajanja in odnosov znotraj tima so lahko zmerni konflikti 

(Polak, 1999). 

 

2.1.3 Vrste timov 

 

Za uspešno razvijanje timskega dela v šoli se moramo zavedati njegovih komunikacijskih in 

pedagoških razsežnosti. Tako lahko s spoznavanjem različnih vrst timov razširjamo možnosti 

in načine timskega dela, zagotavljamo večjo učinkovitost tima, z vzpostavljanjem odprte 

komunikacije in pravil v timu oblikujemo primerne odnose, z upoštevanjem priporočljive 

velikosti tima pa prispevamo k bolj usklajenemu delu tima (Polak 2007, str. 35). 

Polakova (2007 str.36-37) v svoji knjigi navaja, da time, ki se oblikujejo na šolah, lahko 

razvrstimo v tri glavne skupine: delovni timi, k nalogi ali problemu usmerjeni timi in 

vodstveni timi. 

 

DELOVNI TIMI so vezani na naravne delovne enote, v katerih vsakodnevno delo temelji na 

timskem pristopu. Člani delajo pogosto med seboj neodvisno, vse, kar jih povezuje, sta 

delovni proces in prispevek k končnemu izdelku. Primer iz šolske prakse: delo učiteljev 

razrednega pouka in učiteljev podaljšanega bivanja, razredni in predmetni aktivi. 
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TIMI, USMERJENI K NALOGAM ALI PROBLEMOM - njihova značilnost je, da so 

začasno organizirani, kar pomeni, da delujejo samo do opravljene naloge ali rešenega 

problema. Povezujejo pa jih skupni cilji in pozitivna soodvisnost, naloge, s katerimi se 

ukvarjajo, pa so specifične. Delujejo po načelih pravega timskega pristopa. Primer iz šolske 

prakse: učitelji in drugi strokovni delavci na šoli (svetovalni delavci, zunanji sodelavci). 

 

VODSTVENI TIMI so sestavljeni iz strokovnjakov na vodstvenih položajih. Na področju 

šolstva je to tako imenovan pedagoški tim, ki ga običajno sestavljajo ravnatelj, pomočnik 

ravnatelja ali pedagoški vodja in šolski svetovalci. V tem timu se uresničujeta predvsem 

timsko načrtovanje in timska evalvacija. 

 

Brajša (1995, str. 89) razlikuje glede na učinkovitost tima tri osnovne vrste timov: 

1. Neuspešni timi so tisti, v katerih timsko delo omejuje člane in jim ne dovoli, da bi 

izkoristili vse svoje potenciale. Rezultati dela so slabši od seštevka znanja, 

sposobnosti in strokovnosti posameznikov. 

2. Povprečni timi ne razvijajo timske ustvarjalnosti in ostajajo na ravni individualnih 

sposobnosti, rezultati ustrezajo seštevku znanja, sposobnosti in strokovnosti članov. 

3. Uspešni timi z rezultati presegajo seštevek znanja, strokovnosti in sposobnosti članov. 

So ustvarjalni, člani delujejo skupaj uspešneje, posamezniki presežejo raven svojih 

individualnih znanj, sposobnosti, strokovnosti in skupaj razvijajo nove rešitve. Prihaja 

do novih rezultatov. 

 

2.2 Motivacija v timu 

 

Za oblikovanje tima in medsebojno povezanost članov znotraj tima so pomembni dejavniki: 

motivacija, ustvarjalnost, komunikacija in medsebojni odnosi. Teh dejavnikov pa ni mogoče 

izzvati ali izsiliti, temveč se morajo razvijati iz notranje pobude in prepričanja o pomembnosti 

sodelovanja. 

 

Za uspešno motivacijo v timu je predpogoj delovna motivacija zaposlenega, na katerega 

vplivajo številni dejavniki, med katerimi avtorja poudarjata naslednje (Lipičnik in Mežnar, 

1998, str. 162-163): 
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 Razlike med posamezniki, ljudje se med seboj razlikujejo po individualnih 

značilnostih, osebnih potrebah, vrednotah, stališčih in interesih, ki jih s sabo prinesejo 

na delo. 

 Značilnosti dela, ki določajo potrebne zmožnosti za opravljanje nalog, avtonomijo pri 

delu, vrsto in širino povratnih informacij. 

 Organizacijska praksa, ki jo sestavljajo pravila in splošna politika na šoli. 

 

Za uspešnost tima imajo pomembno vlogo spodbuda, skrb, podpora, pogajanje, pomoč, 

zaupanje in spoštovanje med člani. Nasprotno pa delujejo prisila, kaznovanje, manipulacija, 

ukazovanje, zbadanje in razvrščanje, ki negativno vplivajo na tim. »Pomemben izvor 

motivacije za timsko delo je tudi zaupanje v vizijo in cilje tima ter v njegove zmožnosti, to je 

v sposobnosti njegovih članov, v razpoložljivo tehnologijo in druge vire« (Polak 2007,  str. 

23). Obstaja veliko definicij motivacije za delo, vendar pa so vsem skupni trije elementi. 

Motivacija sproža v posamezniku energijo za aktivnost, usmerja in ohranja določeno vedenje 

(Steers in Porter, 1987, str. 5-8). 

 

Motivacija za timsko delo je tesno povezana s psihološkimi potrebami, ki jih posameznik 

zadovoljuje znotraj tima (Polak 2007, str. 21-22): 

 Potreba po varnosti: predvsem spoštovanje pravil, ki veljajo v timu, stabilnost, 

odvisnost, zaščita, osvobojenost od strahu, potreba po redu, omejitvah, izogibanju 

kaosu. 

 Potreba po sprejetosti: člani tima te sprejmejo takšnega kakršen si, prosto izražanje 

strahu in negotovosti, brez strahu pred zavrnitvijo. Pomembno je pri soočanju s 

problemi in konflikti, kjer je pomembna odprta komunikacija. 

 Potreba po potrditvi in priznanju: sem sodi potreba po cenjenju samega sebe (želje po 

moči, dosežkih, samozaupanju, neodvisnosti in svobodi) in potreba po spoštovanju in 

cenjenju s strani drugih ljudi (želja po ugledu, slavi, pozornosti, uveljavljanju). 

 Potreba po samoaktualizaciji: usmerja človeka, da uresniči ali postane tisto, za kar 

obstajajo možnosti. 

Člani tima, ki imajo močno izražene potrebe po dosežkih, lažje prevzemajo naloge za dosego 

cilja in so dovzetnejši za povratne informacije o svojem delu. Takim članom tima prepuščamo 

večje odgovornosti, svobodo pri načrtovanju, da jim zagotovimo več možnosti za izražanje 

osebnih talentov, znanja in spretnosti (Polak 2007. str. 22). 



 

13 

V idealnih razmerah so vsi člani tima motivirani za delo. Vsak posameznik se trudi vedno 

bolje opravljati svoje naloge, želi si novih izzivov, prispeva veliko idej, predan je skupnim 

ciljem, pripravljen je sodelovati z drugimi, zadovoljen je s sabo, svojim napredkom in z 

delom, ki ga opravlja. Toda kaj motivira posameznika? Odgovor na to vprašanje lahko 

poiščemo s pomočjo znanja psihologije, natančneje s poznavanjem Maslowe teorije 

zadovoljevanja potreb. Maslow deli potrebe na dve skupini (Steers 1984, str. 140):  

1. Potrebe pomanjkanja: fiziološke potrebe (osnovne človeške potrebe npr. po hrani, 

pijači, spolnosti), potrebe po varnosti (ustvarjanje varnega fizičnega in čustvenega 

okolja) in potrebe po pripadnosti (potreba po prijateljstvu, sprejetosti, ljubezni). 

2. Potrebe po rasti: potrebe po spoštovanju (potrebe po priznanju, pozornosti in pohvali), 

potrebe po samouresničenju (razvijanje svojih potencialov in doseganje najboljšega). 

 

Potrebe pomanjkanja morajo biti zadovoljene zato, da je posameznik zdrav in da se počuti 

varnega. Če te potrebe ne bodo zadovoljene, se bo posameznik težko razvil v zdravo osebnost. 

Potrebe po rasti pa so tiste, ki omogočajo posamezniku, da razvije svoje talente in potenciale. 

Sinonime za te potrebe bi lahko iskali med sledečimi izrazi: rast, osamosvajanje, 

samouresničevanje, avtonomnost (Steers, 1984). 

 

2.3 Komunikacija v timu 

 

Poleg prenašanja informacij je funkcija komunikacije tudi to, da ustvarja vzdušje in zaupanje 

med člani tima. Zaradi prenašanja informacij je pomembno, da je komunikacija redna, 

natančna in dosledna, za ustvarjanje zaupanja in občutka sprejetosti pa je pomembna iskrenost 

in dvosmernost. Dvosmerne komunikacije ne določa samo dejstvo, da oba ali vsi člana tima, 

ki so udeleženi v pogovoru, imajo skupna stališča, ampak upoštevajo tudi stališča vsakega 

posameznika. Vsi morajo namreč pristopiti k pogovoru z željo poslušati sogovornika, sprejeti 

njegovo mnenje in ga uskladiti s svojim. Dvosmerna komunikacija ni merjenje moči, ampak 

želja po sprejemanju novih pogledov in širjenju obzorij. 

Komunikacija je v timih eden izmed osnovnih elementov za uspešno delovanje tima in 

usklajeno notranjo dinamiko. Kakovostni timi skrbijo poleg verbalne in vsebinske 

komunikacije tudi za neverbalno in osebno medsebojno komunikacijo (Brajša, 1996). 

 

Polakova (2007, str. 54) navaja štiri elemente komunikacije v timu: 

 govorjenje kot sporočanje lastnih idej, mnenj, predlogov; 
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 poslušanje lastnega govorjenja kot reflektiranje lastnega govorjenja; 

 poslušanje kot poslušanje idej, mnenj, predlogov drugi; 

 poslušanje lastnega poslušanja kot reflektiranje lastnega poslušanja, razmišljanja, 

sklepanja, miselnega dokončevanja stavkov drugih, analiziranja. 

 

Komunikacija v takšnih timih je dvosmerna, razvit je dialog in temelji na ujemanju ter 

iskrenosti. Vzdrževanje kakovostne komunikacije v timih izvajajo z medsebojnim 

poslušanjem, dajanjem povratnih informacij, spremljanjem in iskanjem pojasnil. 

Komunikacija naj bi bila preprosta, kratka in razumljiva (Brajša 1996, str. 114). 

 

Komunikacija nosi v sebi vsebinski vidik, kjer so izrečene povedi, in odnosni vidik, ki se 

izraža z načinom, kako te povedi izrazimo. In ravno odnosni vidik komunikacije, ki določa 

razumevanje komunikacije, je najpogostejši vzrok za komunikacijske težave znotraj tima. 

Komunikacija je v timu lahko usmerjena k podobnosti s sogovornikom ali k dopolnjevanju 

sogovornika, lahko je konstruktivna, kadar gradi odnose v timu, ali destruktivna, kadar ruši 

odnose v timu. Pri destruktivni komunikaciji je potrebno s pomočjo refleksije poiskati vzroke 

za takšno vedenje in jih odpraviti (Polak 2001, str. 22-23). 

 

Učinkovito komuniciranje v timu zahteva tako imenovana »JAZ sporočila«, ki razločno 

povedo, kakšno vedenje je zaželeno, pri tem pa posameznika ne žalijo. Aktivno poslušanje je 

komunikacijska tehnika, ki zadovoljuje potrebo članov po sprejetosti, da lahko brez strahu 

pred zavrnitvijo govori o svojih težavah (Bečaj 2001, str. 27). 

 

Na kratko lahko povzamemo, da dobra medosebna komunikacija omogoča zaposlenim, da 

slišijo mnenje drugih, da preverijo cilje, da dobijo podporo ali podporo dajo in izkoristijo 

formalno organizacijsko strukturo. Nevarnost za dobro komunikacijo pa predstavljajo naštete 

komunikacijske ovire (Steers 1984, str. 265-267): 

 Izkrivljanje oziroma deformacija se pojavi takrat, ko se v procesu komuniciranja 

informacija spremeni. To se lahko zgodi zaradi različnih razlogov (različna raven 

oddajanja in sprejemanja, dvoumni izrazi, napake v interpretaciji, napake v postopku 

zgoščevanja informacije, razdalja ali ovire med oddajnikom in sprejemnikom). 

 Izpuščanje se pojavi takrat, ko sprejemnik sprejme samo del sporočila, ki mu je bilo 

namenjeno. Včasih je za to kriv oddajnik, ki noče ali ne more oddati sporočila v celoti,  
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včasih pa na enak način lahko reagira tudi sprejemnik. 

 Preobremenjenosti z informacijami so  pogoste, oddajniki pa se včasih ne potrudijo 

dovolj, da bi oddali samo tiste, ki so zares potrebne. Zato pride do kopičenja 

informacij in velike izgube časa, ki ga posamezniki porabijo za izbiranje in sortiranje 

pravih informacij. 

 Časovna neusklajenost, uporabna informacija mora biti dostavljena ob pravem času. 

Zaradi različnih razlogov se zgodi, da informacija prispe prehitro ali prepozno. 

 Nesprejemanje, ko sprejemnik včasih noče ali ne more sprejeti informacije (zdi se mu, 

da vir ni kredibilen, informacija se mu ne zdi pomembna). 

 

2.4 Uvajanje devetletne osnovne šole 

 

Devetletna osnovna šola mora zagotoviti temeljno, splošno izobrazbo vsakemu posamezniku. 

Med njenimi cilji je zapisano, da bo pri učencu spodbujala skladen spoznavni, čustveni, 

duhovni in socialni razvoj in skrbela za take standarde znanja, ki bodo primerljivi z znanjem v 

razvitih državah (Pretnar, 2000 str. 16). 

 

Leta 2001 je bila sprejeta odredba o postopnem uvajanju programa devetletne osnovne šole 

(Uradni list RS, št. 22/98, 77/00, 62/01), ki določa potek postopnega uvajanja, njene načine, 

pogoje, postopke ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter pravice učencev, ki se vključujejo v 

program devetletke (odredba o postopnem uvajanju programa devetletke). 

 

Bistvena novost nove devetletne osnovne šole je prav gotovo starost otroka ob vstopu v 

osnovno šolo, ki po novem zakonu o osnovni šoli stopa v prvi razred star od 5 let in 8 

mesecev, do 6 let in 8 mesecev. Učenci prvega razreda imajo pri polovici ur pouka dodatno 

učiteljico, ki je praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok. Vzgojiteljica naj bi nekako 

vzdrževala ravnotežje med prehodom iz vrtca (prej mala šola) v »pravo« šolo. Otroke skozi 

celo prvo triletje spremlja ista učiteljica.  

 

Devetletna osnovna šola je prinesla v izobraževalni sistem mnoge novosti, med katerimi je 

tudi pravica vseh šestletnih otrok do izobraževanja. Šestletni otroci se od sedemletnikov 

razlikujejo po razvojnih značilnostih in potrebah, zato je pomembno, da pedagoški delavci v 

prvem razredu zelo dobro poznajo njihov razvoj ter spremembe v gibalnem, kognitivnem, 

govornem in psihosocialnem razvoju (Polak, 2008). 



 

16 

2.4.1 Devetletka razdeljena na triletja 

 

Devetletna osnovna šola je razdeljena na triletja. Vsako triletno obdobje ima svoje značilnosti 

in posebnosti in tvori zaključeno celoto po vsebini, organizaciji in vrsti pedagoških delavcev v 

posameznem obdobju.  

 

Tabela 2.1: Prikaz devetletne OŠ po triletjih (devetletna osnovna šola). 

TRAJANJE 9 LET 

1. vzgojno izobraževalno 

obdobje 

2. vzgojno izobraževalno 

obdobje 

3. vzgojno izobraževalno 

obdobje 

1.-3. razred 4.-6. razred 7.-9. razred 

IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 

Učitelj razrednega pouka in 

vzgojitelj predšolskih otrok 

Učitelj razrednega pouka, 

učitelj predmetnega pouka 
Učitelj predmetnega pouka 

Vir: Devetletna osnovna šola (2003)  

 

 

Prvo vzgojno – izobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda. V njem poučuje učitelj 

razrednega pouka, v 1. razredu dodatno tudi vzgojitelj predšolskih otrok. Drugo vzgojno – 

izobraževalno obdobje traja od 4. do 6. razreda. Tu poučuje tako učitelj razrednega pouka, kot 

tudi učitelj predmetnega pouka. Tretje vzgojno – izobraževalno obdobje traja od 7. do 9. 

razreda. V tem obdobju pa poučujejo samo učitelji predmetnega pouka. Vzgojno – 

izobraževalno delo opravljajo še svetovalni delavci in drugi strokovni delavci (Devetletna 

osnovna šola, 2003). 

 

2.5 Namen timskega dela 

 

V šolah se pojavlja timsko delo v različnih oblikah. Prenova osnovnošolskega izobraževanja 

prinaša z uvajanjem novosti na vseh področjih izobraževanja, ki je za uspešno pedagoško delo 

zahtevala dodatno usposobljenost učiteljev. Eden izmed ciljev kurikularne prenove je tudi več 

timskega dela, in sicer ne samo v prvem razredu, kjer je z zakonom zagotovljeno sodelovanje 
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učiteljice in vzgojiteljice, ampak tudi več sodelovanja med učitelji različnih smeri, da bi tako 

presegli predmetno razdrobljenost. Poklicna vloga sodobnega učitelja, ki bo dober 

strokovnjak na svojem področju ter bo hkrati obvladal vse didaktične in vsebinske novosti 

prenove, ne more temeljiti zgolj na individualnem poučevanju (Razdevšek in Pučko 1999, str. 

7). 

 

Timskega dela v prvem razredu devetletke ni priporočljivo uvajati, če pri posamezniku, 

učitelju ali vzgojitelju ni zaznati osebne pripravljenosti. Saj je od tega odvisna uspešnost 

timskega dela kot pristopa in uspešnost poučevanja kot oblike pedagoškega dela. Negativna 

izkušnja učitelja ali vzgojitelja s timskim delom je lahko pomemben izvor negativnih 

pričakovanj in nepripravljenosti za nove osebne izkušnje. Pozitivna izkušnja pa je za 

posameznika spodbujajoča, pri njem se poveča pripravljenost za nove oblike timskega dela 

(Polak, 2001). 

 

V prvem razredu devetletne osnovne šole poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj 

predšolskih otrok ali dva razredna učitelja. Njune naloge so raznovrstne, saj so usmerjene k 

prilagajanju pouka, ki naj bi spodbujalo procese sodelovalnega, izkustvenega, 

eksperimentalnega in projektnega učenja. Od učitelja in vzgojitelja se tako pričakujejo dobro 

razvite spretnosti timskega dela, uspešno sodelovanje s starši, uvajanje pestrih metod in oblik 

dela v razredu ter učinkovita uporaba tehnologije (Polak, 2008). 

 

Pomembno je, da se učitelj in vzgojitelj med seboj dopolnjujeta, sodelujeta, podpirata, delita 

in izmenjujeta učna sredstva in pripomočke, pomagata pri organizaciji dela v razredu, 

izmenjujeta mnenja in izkušnje, skupaj načrtujeta ter se dogovorita o ureditvi prostora 

(Pretnar, 2000). 

Pri oblikovanju tima sta najpomembnejša izbira članov in njihovo usposabljanje za timsko 

delo. Izjemno pomembno je ujemanje članov, kar je odvisno od vlog, ki jih prevzemajo. Le-te 

se oblikujejo glede na osebnostne lastnosti, statusni položaj in strokovno znanje (Polak, 

2001). Za oblikovanje učinkovitega tima in njegov razvoj je pomembnih sedem korakov 

(Polak, 2007 str. 83): 

 postavljanje jasnih ciljev: ti morajo biti pozitivno naravnani, jasno formulirani, 

časovno opredeljeni in imeti morajo merila za uspešno izvedbo; 

    vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije: komunikacija mora biti dvosmerna in 

odprta, besedna in nebesedna, člana se morata med sabo dobro poslušati in razumeti; 
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 analiziranje dogajanja: pomembna je analiza razlik med posamezniki, analiza 

individualnih interesov; 

 spremljanje dela in odpravljanje problemov: potrebna so redna srečanja in 

opazovanje, povratne informacije in sprotno odpravljanje problemov, izmenjava 

izkušenj, analiza kritičnih dogodkov ter učenje iz napak; 

 zagotavljanje ustreznih delovnih razmer: čas, prostor, denar in potrošnji material ter 

tehnična sredstva; 

 motiviranje članov tima: pomembno je uspešno doseganje ciljev, interes in pestro 

delo, prevzemanje odgovornosti in priznanje ter napredovanje; 

 čustvena varnost in ustvarjalnost. 

 

Ta model ima prednost pred ostalimi modeli, saj omenja procese, pojave in okoliščine 

timskega dela v šoli in poudarja pomen motivacije. Hkrati pa navaja tudi zunanje dejavnike, 

ki vplivajo na sam potek in učinek timskega dela v šoli in nakazuje ustrezno smer procesov in 

delovanja tima.  

 

Za preverjanje oziroma spremljanje dela tima je na razpolago več možnosti (Polak, 1999 str. 

40): 

 vsak član tima lahko samostojno spremlja delo in predlaga izboljšave; 

 člani tima lahko skupaj preverijo delo v timu; 

 vodja lahko sam spremlja delo tima; 

 tim prosi dodatnega zunanjega opazovalca - strokovnjaka, ki nepristransko opazuje 

dogajanje v timu in na osnovi opazovanja predlaga spremembe; 

 člani tima opazujejo delo v timu v dvojicah; 

 snemanje s kamero in reprezentiranje posnetkov. 

 

2.5.1 Timsko poučevanje 

 

Timsko poučevanje je najzahtevnejša oblika timskega dela, saj je stik med pedagoškimi 

delavci in učenci hkraten in neposreden. Je tisto dogajanje v razredu, ko se dve ali več oseb s 

pedagoškimi nameni hkrati usmerjajo na iste učence v okviru posameznih predmetov. 

Medsebojno delitev dela in organizacijo neposrednega dela z učenci je možno izpeljati na 

različne načine, in sicer kot (Polak, 2001 str. 36): 
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 medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja učencev; 

 izmenjava aktivnega dialoga med njimi; 

 hkratno vodenje različnih aktivnosti; 

 prepletanje razlage in demonstracije določenih aktivnosti; 

 prepletanje razlage in spremljanja samostojnega dela učencev; 

 prepletanje razlage in sprotno odpravljanje učnih težav; 

 aktivno vodenje določenih aktivnosti; 

 prepletanje vodenega pogovora in postavljanja vprašanj; 

 hkratno vodenje raznih dejavnosti. 

 

Učiteljica in vzgojiteljica v prvem razredu imata zelo odgovorno in zahtevno nalogo, saj je od 

njiju v veliki meri odvisno, ali bodo otroci z veseljem hodili v šolo ali ne. Onidve sta tisti, ki 

dajeta pobude in ustvarjata pogoje za delo v razredu in hkrati spodbujata k ustvarjanju 

prijetnega ozračja, ki pripomore k dobri motiviranosti učencev in uspešnemu delu. Dobro 

morata poznati zakonitosti otrokovega logičnega mišljenja in mu zagotavljati (Vonta, 1995 

str.83): 

 občutek varnosti in čustvene sprejetost; 

 občutek, da je dejavnost uspešna po otrokovi zaslugi; 

 izoblikovanje samopodobe v skupini; 

 postopno navajanje na samoocenjevanje in ocenjevanje drugih; 

 načrtovanje dejanj in udejanjanje svojih misli in idej; 

 ocenjevanje dela brez strahu pred napakami, zmotami in pomotami; 

 situacije, ki jih bodo silile k reševanju problemov na različne načine; 

 situacije, v katerih se bodo lahko odločali in sami izbirali poti za doseganje ciljev.  

 

2.5.2 Timsko načrtovanje in opisno ocenjevanje 

 

S temeljitim in sistematičnim timskim načrtovanjem v obliki timske priprave se lahko 

izognemo številnim težavam in neuspehom timskega poučevanja (Polak, 2001). 

 

Timsko načrtovanje pedagoškega procesa je ključni del timskega dela, saj je od 

sistematičnosti in vsebine timskega načrtovanja odvisno timsko izvajanje. Timsko načrtovanje 

poteka kot srečanje pedagoških delavcev oz. članov tima z namenom, da v ustvarjalnem 
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procesu oblikujejo didaktično, snovno, materialno in psihološko pripravo na pouk. V 

didaktičnem smislu se pri timskem načrtovanju enako kot pri individualnem upoštevajo ista 

strokovna spoznanja pedagogike, pedagoške psihologije, specialne didaktike in drugih 

disciplin. V procesu timskega načrtovanja učitelji analizirajo pripravljenost posameznih 

učencev in kakovost njihovih dosežkov, načrtujejo individualne programe, prilagojene 

učencem, ter spremljajo njihov napredek in probleme, za katere timsko iščejo primerne rešitve 

(Polak, 2008). 

 

Timsko poučevanje v prvem razredu devetletke omogoča tudi drugačno obliko ocenjevanja in 

sicer opisno ocenjevanje, ki zahteva intenzivnejše in kakovostnejše sodelovanje med 

pedagoškima delavcema, učenci in starši. Učitelj pri opisni oceni zapisuje opažanja o 

učenčevem razvoju, dosežkih in morebitnih težavah ter o tem poroča staršem, hkrati pa od 

staršev s tem zahteva sprotno in poglobljeno spremljanje učenčevega razvoja (Razdevšek, 

2008). 

 

2.5.3 Izobraževanje pedagoških delavcev 

 

Pri izvajanje timskega dela se je potrebno zavedati, da primerne vsebine, izkušenjsko 

usmerjene metode in oblike dela, neposredna osebna in strokovna podpora udeležencem v 

vseh korakih vpeljevanja timskega dela bistveno pripomorejo k učinkovitejšemu 

pedagoškemu delu ter s tem k večjemu zadovoljstvu vseh vpletenih, učiteljev, učencev, 

vodstva šole in staršev. Za uspešno vpeljevanje timskega načina dela morajo biti učitelji in 

vzgojitelji strokovno sistematično usposobljeni, kar omogočajo ustrezni seminarji in moduli.  

 

Pri izobraževanju in usposabljanju učiteljev in vzgojiteljev v prenovljenem sistemu govorimo 

o spremembah na treh ravneh (Razdevšek, 2008): 

1. sistemska raven, kjer gre za uvajanje novih programov izpopolnjevanja, 

2. vsebinska raven, kjer gre za posodabljanje vsebin – večji poudarek je na specialno 

didaktičnih vsebinah; 

3. raven metod, kjer gre za uvajanje metod, ki spodbujajo višje oblike učenja, več 

samostojnega in sodelovalnega učenja ter razvijanje timskega pristopa.  

 

Izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev na širšem pedagoško-psihološkem področju, ki bi naj 

vzpodbujalo njihovo osebnostno in strokovno rast, je tesno povezano tudi z drugimi področji 
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izobraževanja, kot so: specialno didaktično področje, strokovno predmetno področje in psiho-

motorično področje. Obsegalo naj bi (Polak, 1998 str.8): 

 širjenje in poglabljanje psihološkega znanja o učencu, njegovi osebnosti, 

zmožnostih in procesu učenja; 

 izkušenjsko učenje, ki je osnova za trajnejše znanje; 

 povezovanje teorije in prakse, ki spodbuja povezovanje spoznanj in izkušenj; 

 razvijanje komunikacijskih spretnosti, ki omogočajo učitelju vplivanje na 

druge; 

 razvijanje refleksivnosti in spretnosti, brez katerih učitelj ne more načrtovati, 

izvajati in ovrednotiti svojega ali drugega ravnanja; 

 spodbujanje konstruktivne kritičnosti, ki je pomembna za razvoj osebnega, 

skupinskega in sistemskega napredka; 

 timsko poučevanje in sodelovalno učenje, ki temelji na spoznanju, da več glav 

več ve. 

 

Ta načela se vsebinsko in didaktično prepletajo, zato jih je v izobraževanju učiteljev in 

vzgojiteljev smiselno razvijati v integrirani obliki, katero nudi timsko delo s svojo dinamiko. 

 

2.5.4 Timska evalvacija 

 

Evalvacija ali vrednotenje ima pri timskem delu dvojni pomen. S pedagoškega vidika 

opredeljujemo evalvacijo z vidika doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev, v druge primeru 

pa gre za timsko evalvacijo z vidika dogajanja v timu. Pomembno je, da je timska evalvacija 

pedagoškega dela usmerjena k (Polak, 2001 str. 37): 

 vzgojno izobraževalnim ciljem, na kakšne načine in v kolikšni meri smo jih dosegli, 

ali smo jih sproti spreminjali in prilagajali, jih morda nismo dosegli in zakaj …; 

 analizi didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali dosegati cilje; 

 analizi uspešnih ali manj uspešnih načinov motiviranja; 

 analizi interakcije ob timskem delu;  

 predvidevanju dodatne razlage ali pomoči. 
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2.6 Pregled raziskav 

 

2.6.1 Raziskava o timskem delu pri spoznavanju okolja 

 

S timskim delom pri pouku spoznavanja okolja sta se ukvarjali tudi Vlasta Hus in Aleksandra 

Šterlek, ki sta ugotovili, da se je z uvedbo novega devetletnega sistema v slovenske osnovne 

šole pri pedagoškem delu zvrstilo veliko sprememb. Učitelji so za poučevanje v devetletki 

obiskali mnogo seminarjev in raznih izobraževanj, kljub temu obstaja še mnogo vprašanj v 

praksi, na katera odgovorov ob teh izobraževanjih niso pridobili. Spremenila sta se tudi 

struktura in sam način poučevanja posameznih predmetov in način poučevanja nasploh. Eden 

izmed novih pristopov poučevanja, ki se uveljavljajo in uporabljajo v osnovni šoli, je tudi 

timsko delo, sestavljeno iz več etap. V Sloveniji je uzakonjeno timsko delo v 1. razredu, v 

drugih razredih je priporočljivo. 

 

Avtorici sta raziskali nekatere značilnosti timskega dela v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, še posebej ju je zanimalo timsko delo pri spoznavanju okolja. Ugotovili sta, da 

pedagoški delavci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju menijo, da je timsko delo 

najbolj utemeljeno pri spoznavanju okolja, kjer ga tudi najpogosteje uporabljajo, da je timsko 

načrtovanje najpogosteje uporabljena etapa timskega dela ter, da najpogosteje sodelujejo 

učitelji/ce razrednega pouka in vzgojitelji/ce. Pri spoznavanju okolja najbolj pogosto 

uporabljajo timsko delo pri tematskem sklopu »Kaj zmorem narediti«. Največ pedagoških 

delavcev označuje svoj tim kot učinkovit. Največja prednost timskega dela je raznovrstnost 

idej, rešitev, mnenj in izkušenj sodelujočih v timu, ovire pa so povezane s samo organizacijo 

in medosebnimi odnosi (Hus in Šterlek, 2010). 

 

2.6.2 Raziskava: Vzgojiteljica v devetletki oziroma njena vloga v prvem razredu devetletke 

 

Z anketiranjem vzgojiteljic (32), zaposlenih v prvem razredu osnovnih šol, je Darja Tekmec 

ugotovila, da je prisotnost učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice predšolskih otrok zelo 

dobrodošla, saj si lahko delo organizirata in razdelita tako, da ena snov razlaga, druga pa 

lahko z didaktičnimi pripomočki popestri uro in otroke še dodatno motivira. Med seboj se 

dopolnjujeta z raznimi idejami, novostmi, vsaka si lahko vzame več časa pri delu z otroki, več 

poudarka je lahko na individualnem načinu dela z otrokom. Tudi pri preverjanju znanja in 
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opisni oceni si lahko izmenjujeta mnenja, se pogovarjata ter bolj natančno opazujeta delo 

učencev. 

 

Avtorica pravi, da je imela v času študija možnost spoznati delo v vrtcu in na šoli – v prvem 

razredu osnovne šole. Vzgojiteljica in učiteljica delo načrtujeta skupaj po učnem načrtu in 

tako tudi skupaj pišeta priprave. Zelo pomembno je sodelovanje med vzgojiteljico in 

učiteljico, saj delujeta kot tim. 

 

Na začetku šolskega leta je delo obeh, tako vzgojiteljice kot učiteljice, zelo pomembno, saj 

otroci prihajajo iz vrtca v šolo. Za njih je šola novo okolje, vzgojiteljica jim pomaga pri 

postopnem prehajanju na drug način poučevanja in drugačen način dela. Delo v timu je 

pomembno zaradi tega, ker je delo tako bolj kvalitetno opravljeno. Pri tem je pomemben 

medsebojni pogovor in izmenjava mnenj. 

 

Ko se vzgojiteljica in učiteljica pripravljata na nov delovni dan oziroma pišeta priprave, lahko 

skupaj načrtujeta, kako bosta otrokom posredovali učne vsebine. Vsaka lahko poda svoje 

mnenje in se nato skupaj odločita, kako bo delo potekalo. Delitev dela je pomembna za dobro 

timsko sodelovanje med njima. S tem si obe, vzgojiteljica in učiteljica, delo tudi olajšata. 

Medsebojno se dopolnjujeta v znanju, spodobnostih, spretnostih in osebnostnih lastnostih. 

Otroci so tako deležni različnih stilov in pristopov poučevanja in pouk je lahko lažje notranje 

diferenciran (Tekmec, 2009). 

 

2.6.3  Raziskava o vplivu usposabljanja učiteljev za timsko delo  

 

Polakova (2004) v svoji raziskavi »Vpliv programa usposabljanja učiteljev za timsko delo na 

njihovo zaznavanje delovnega okolja« ugotavlja, da sodobne smernice s področja 

izobraževanja učiteljev omenjajo timsko delo kot nujno podlago kakovostnega poučevanja. S 

timskim delom učiteljev je mogoče presegati negativne učinke zastarelih predstav o procesu 

učenja in poučevanja, npr. da se vsi učenci učijo podobno, da je predpisana učna snov za vse 

enako primerna, da mora pouk za učence istega razreda potekati hkrati, da je boljše, če so 

učenci usmerjeni na enega samega učitelja ipd. Med najpomembnejšimi razlogi, s katerimi je 

mogoče utemeljevati potrebe po timskem delu učiteljev, so vedno večja specializacija in 

interdisciplinarnost v poučevanju, problem izolacije učiteljev pri individualnem poučevanju, 

potrebe učiteljev po medsebojni osebni in strokovni podpori ter navsezadnje tudi zakonska 
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podlaga timskega dela v prenovljeni slovenski osnovni šoli. Prenova slovenske osnovne šole z 

uvedbo timskega poučevanja učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu devetletne osnovne 

šole ter odpiranje novih možnosti za timsko delo na predmetni stopnji (nivojski pouk, predmet 

naravoslovje, timsko poučevanje sorodnih vsebin in izbirnih predmetov idr.) nakazuje nove 

potrebe po usposabljanju učiteljev za timsko delo. Najpomembnejši razlogi pa so zagotovo 

mnoge z izkušnjami in empiričnimi raziskavami potrjene prednosti, ki ga timsko delo 

učiteljev prinaša učencem, učiteljem kot tudi šoli kot celoti. Učitelji se ob timskem delu tudi 

sami obogatijo: spoznavajo nove strokovne pristope in spoznanja, izboljšajo ciljno 

naravnanost pouka, intenzivirajo proces samoevalvacije in timske evalvacije, poučujejo bolj 

fleksibilno in raznoliko, bolj izkoristijo svoja močna področja, doživljajo večjo socialno 

bližino in občutke zaupanja ter pripadnosti, s sodelovanjem pri odločanju povečajo svo jo 

samozavest ipd.  

 

 

3. NAČRT RAZISKAVE 

 

 

3.1 Kvantitativna analiza podatkov 

 

Kvantitativna metoda predpostavlja raziskavo večjega števila respondentov, pri čemer je 

respondentov nekajkrat več kot je spremenljivk oziroma merjenih lastnosti respondentov. 

Zaradi omenjenega velikega števila respondentov je običajno merski inštrument oziroma 

vprašalnik strukturiran in zaprtega tipa, kjer so vnaprej podani možni odgovori in respondenti 

si izberejo tistega, ki se jim zdi najbolj primeren. Izjemoma so lahko v anketnem vprašalniku 

tudi vprašanja odprtega tipa (npr. odgovor drugo, kjer lahko respondenti podajo svoj odgovor 

z nekaj besedami ali stavki), vendar so taka vprašanja bolj izjema kot pravilo, saj so za odprta 

vprašanja bolj primerne kvalitativne raziskave. Običajno kvantitativna metoda predpostavlja 

takšen izbor vzorca respondentov, da je možno na podlagi omenjenega vzorca sklepati na 

določeno širšo populacijo (Manoilov 2010, str. 13-14). 
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3.1.1 Baza podatkov in opis vzorca  

 

Postavili smo si raziskovalno vprašanje in cilj naloge, sestavili anketni vprašalnik in izvedli 

anketiranje na osnovnih šolah, pregledali literaturo, s katero nismo imeli težav. Podatke iz 

izpolnjenih anket smo vnesli v program PSPP in oblikovali bazo podatkov. 

 

Ciljna populacija so bili učitelji osnovnih šol v širši goriški regiji. Izbrali smo osem osnovnih 

šol in na vsaki šoli razdelili deset vprašalnikov. Anketne vprašalnike smo razdelili osebno na  

osnovnih šolah: Tolmin, Kanal, Deskle, Nova Gorica, Šempeter, Miren, Renče, Ajdovščina. 

Preko osebnih poznanstev smo skušali vplivati, da čim več oseb (učiteljev), reši ankete in jih 

tudi odda izpolnjene. 

 

V raziskovalni vzorec smo vključili 80 respondentov, učiteljic in učiteljev osnovnih šol. Med 

anketiranimi osebami je bilo 5 moških in 66 žensk, ki so oddali izpolnjene vprašalnike. 

Največ, 53,52 % (38), anketiranih učiteljic in učiteljev ima visokošolsko – univerzitetno 

izobrazbo, 35,21 % (25) jih ima višjo izobrazbo, 8,45 % (6) visoko strokovno in le 1,41 % (1) 

anketiranih poučuje s srednjo izobrazbo ali ima magisterij/doktorat. Več kot polovica, 52,11 

% (37), anketirancev ima več kot 20 let izkušenj s poučevanjem, 23,94 % (17) jih poučuje od 

11 do 20 let, 12,67 % (9) ter 11,27 % (8) jih poučuje od 6 do 10 let in do 5 let. Podatki nam 

kažejo, da na naših osnovnih šolah še vedno poučuje precej starejši kader z veliko let 

poučevanja. 

 

3.1.2 Predstavitev spremenljivk 

 

 kategorična spremenljivka V1 »Spol« 

Anketiranci so se opredelili glede na spol: moški (1), ženski (2). Vsi odgovori so bili veljavni 

(71). 

 kategorična spremenljivka V2 »Stopnja izobrazbe« 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje o stopnji izobrazbe. Vsi odgovori so bili veljavni 

(71). Možni odgovori so bili: 1. Srednja izobrazba; 2. Višja izobrazba; 3. Visokošolska 

strokovna izobrazba; 4. Visokošolska–univerzitetna izobrazba; 5. Magisterij in/ali doktorat. 

 kategorična spremenljivka V3 »Leta poučevanja« 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje o delavnih izkušnjah oziroma koliko let poučujejo. 

Vsi odgovori so bili veljavni (71). Možni odgovori so bili: 1. Do 5 let; 2. Od 6 do 10 let; 3. 
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Od 11 do 20 let; 4. Nad 20 let. Spremenljivko »Leta poučevanja« smo za potrebe 1. hipoteze 

kategorizirali. Kategorizirana spremenljivka »Leta poučevanja« ima dva odgovora. Prvi trije 

odgovori so združeni v vrednost 1 in pomenijo, da ima anketiranec manj izkušenj, odgovor 4 

pa v vrednost 2 in pomeni, da ima anketiranec več izkušenj. 

 numerična V4A »Pogostost izvajanja timskega načrtovanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 4, kjer 1 pomeni letno, 2 mesečno, 3 tedensko in 4 vsak dan, 

odgovarjali na vprašanje o tem, kako pogosto izvajajo elemente timskega načrtovanja. Vsi 

odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V4B »Pogostost izvajanje timskega poučevanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 4, kjer 1 pomeni letno, 2 mesečno, 3 tedensko in 4 vsak dan, 

odgovarjali na vprašanje o tem, kako pogosto izvajajo elemente timskega poučevanja. Vsi 

odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V4C »Pogostost izvajanje timskega sodelovanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 4, kjer 1 pomeni letno, 2 mesečno, 3 tedensko in 4 vsak dan, 

odgovarjali na vprašanje o tem, kako pogosto izvajajo elemente timskega sodelovanja. Vsi 

odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V4D »Pogostost izvajanje opisnega ocenjevanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 4, kjer 1 pomeni letno, 2 mesečno, 3 tedensko in 4 vsak dan, 

odgovarjali na vprašanje o tem, kako pogosto izvajajo elemente opisnega ocenjevanja. Vsi 

odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V5A »Učinkovitost izvajanja timskega načrtovanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro in 4 prav 

dobro in 5 odlično, odgovarjali na vprašanje o učinkovitosti izvajanja timskega načrtovanja. 

Vsi odgovori so bili veljavni (71).  

numerična V5B »Učinkovitost izvajanja timskega poučevanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro in 4 prav 

dobro in 5 odlično, odgovarjali na vprašanje o učinkovitosti izvajanja timskega poučevanja. 

Vsi odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V5C »Učinkovitost izvajanja timskega sodelovanja« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro in 4 prav 

dobro in 5 odlično, odgovarjali na vprašanje o učinkovitosti izvajanja timskega sodelovanja. 

Vsi odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V5D »Učinkovitost izvajanja opisnega ocenjevanja« 
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Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav  

dobro in 5 odlično, odgovarjali na vprašanje o učinkovitosti izvajanja opisnega ocenjevanja. 

Vsi odgovori so bili veljavni (71). Spremenljivko »Učinkovitost izvajanja opisnega 

ocenjevanja« smo za potrebe 1. hipoteze kategorizirali. Kategorizirana spremenljivka 

»Učinkovitost izvajanja opisnega ocenjevanja« ima dva odgovora. Prvi trije odgovori: 1 

nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro so združeni v vrednost 1 in pomenijo, da je učinkovitost 

izvajanja opisnega ocenjevanja manj učinkovito, odgovor 4 prav dobro in 5 odlično pa v 

vrednost 2, ki pomeni, da je izvajanje opisnega ocenjevanja bolj učinkovito. 

 numerična V6A »Timsko poučevanje spodbuja napredovanje vseh učencev« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 niti 

se strinjam niti se ne strinjam, 4 strinjam se, 5 v celoti se strinjam, ocenili, ali timsko 

poučevanje spodbuja napredovanje vseh učencev. Vsi odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V6B »Z organizacijo pri izvajanju timskega dela sem zadovoljen« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 niti 

se strinjam niti se ne strinjam, 4 strinjam se, 5 v celoti se strinjam, ocenili, ali so zadovoljni z 

organizacijo pri izvajanju timskega dela. Vsi odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V6C »Uspešnost vzgojno izobraževalnega delovanja je v veliki meri 

odvisna od dobrih medsebojnih odnosov« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 niti 

se strinjam niti se ne strinjam, 4 strinjam se, 5 v celoti se strinjam, ocenili, ali je uspešnost 

vzgojno izobraževalnega dela odvisna od dobrih medsebojnih odnosov. Vsi odgovori so bili 

veljavni (71).  

 numerična V6D »Opisno ocenjevanje v prvem triletju je dobro za učitelje in 

učence« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 niti 

se strinjam niti se ne strinjam, 4 strinjam se, 5 v celoti se strinjam, ocenili, ali je opisno 

ocenjevanje v prvem triletju dobro za učitelje in učence. Vsi odgovori so bili veljavni (71).  

 numerična V6E »Timsko sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela je 

ključno pri doseganju boljših rezultatov« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 niti 

se strinjam niti se ne strinjam, 4 strinjam se, 5 v celoti se strinjam, ocenili, ali timsko 

sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela ključno pri doseganju boljših rezultatov. Vsi 

odgovori so bili veljavni (71).  
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 numerična V6F »Timsko delo veča zaupanje med sodelavci« 

Anketiranci so z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, 3 niti 

se strinjam niti se ne strinjam, 4 strinjam se, 5 v celoti se strinjam, ocenili, ali timsko delo 

veča zaupanje med sodelavci. Vsi odgovori so bili veljavni (71). Spremenljivko »Timsko delo 

veča zaupanje med sodelavci« smo za potrebe 2. hipoteze kategorizirali. Kategorizirana 

spremenljivka »Timsko delo veča zaupanje med sodelavci« ima tri odgovore. Prvi dve 

vrednosti, 1 se nikakor ne strinjam, 2 ne strinjam se, sta združeni v vrednost 1, ki pomeni, da 

se s trditvijo ne strinjam. Vrednost 3, niti se strinjam niti se ne strinjam, se pretvori v vrednost 

2, ki pomeni, da niti se ne strinjam niti se strinjam. Vrednost 4 strinjam se in vrednost 5 v 

celoti se strinjam, se združita v vrednost 3, ki pomeni se strinjam. 

 

3.1.3 Predstavitev uporabljenih statističnih metod  

 

Zbrani podatki o določeni populaciji so običajno vedno obdelani z različnimi statističnimi 

analizami. Poznamo dve razdelitvi statističnih analiz (opisne in inferenčne), znotraj katerih 

ločimo tri tipe statističnih analiz (univariatne, bivariatne, multivariatne). 

 

Univariatne statistične analize (ang. Univariate analysis) so tiste analize, s katerimi 

istočasno analiziramo le eno spremenljivko. Uporabljamo jih, kadar želimo poročati o sestavi 

posamezne spremenljivke ali pred izvedbo naprednejših statističnih analiz, pred katerimi 

moramo preveriti vse lastnosti posameznih spremenljivk (npr. velikost vzorca - N, 

porazdelitev). Univariatne statistične analize torej uvrščamo med opisne statistične analize.  

Bivariatne statistične analize (ang. Bivariate analysis) so tiste analize, s katerimi istočasno 

analiziramo dve spremenljivki. Uporabljamo jih, kadar raziskujemo zvezo ali povezanost med 

dvema spremenljivkama. Med bivariatne statistične analize uvrščamo npr. korelacijske 

matrike (ang. Correlation matrix), presečne tabele (ang. Crosstabs) itn. Seveda pa so 

bivariatne in multivariatne statistične analize (ang. Multivariate analysis) med seboj precej 

prepletene, saj analize, ki jih uporabljamo pri statistični analizi dveh spremenljivk, 

uporabljamo tudi pri multivariatnih analizah, o katerih govorimo takrat, kadar istočasno 

analiziramo tri ali več spremenljivk. Med multivariatne statistične analize uvrščamo npr. 

regresijsko analizo (ang. Regression analysis), faktorsko analizo (ang. Factor analysis), 

diskriminantno analizo (ang. Discriminant analysis), razvrščanje v skupine (ang. Cluster 

analysis) itn. Bivariatne in multivariatne statistične analize torej uvrščamo med inferenčne 

statistične analize (Ben Stat). 
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3.1.3.1 Hi-kvadrat test 

 

Je bivariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo dve spremenljivki. 

Uporabljamo jo, kadar raziskujemo zvezo ali povezanost med dvema spremenljivkama. S 

statistično analizo Hi-kvadrat test ocenjujemo, ali sta omenjeni kategorični spremenljivki 

povezani oziroma ali so med celicami razlike (Manoilov, 2010 str. 62). S pomočjo bivariatne 

statistične analize Hi-kvadrat test bomo analizirali prvo hipotezo »Učitelji z dolgoletnimi 

izkušnjami trdijo, da je opisno ocenjevanje bolj učinkovito.« 

 

3.1.3.2 Anova 

 

Je bivariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo dve spremenljivki. Z 

enosmerno analizo variance (Anova) primerjamo aritmetične sredine numerične 

spremenljivke za vsakega izmed odgovorov kategorične spremenljivke, pri čemer ima 

kategorična spremenljivka več kot dva možna odgovora (gre za več kot dve neodvisni 

skupini) (Manoilov, 2010 str. 60). S pomočjo bivariatne statistične analize Enosmerne analize 

variance (Anova), bomo analizirali drugo hipotezo » Timsko sodelovanje vpliva na zaupanje 

med sodelavci«. 

 

3.1.3.3 Multipla regresija 

 

Je multivariatna statistična analiza, s katero istočasno analiziramo tri ali več spremenljivk. Z 

multivariatno statistično analizo multipla regresija je možno z eno številko, ki ima vrednosti 

med -1 in +1, opisati linearno povezavo med dvema spremenljivkama (pojavoma) (Manoilov, 

2010 str. 67). S pomočjo multivariatne statistične analize multiple regresije bomo analizirali 

tretjo hipotezo »Učinkovitost timskega poučevanja, timskega sodelovanja in opisnega 

ocenjevanja vpliva na učinkovitost timskega načrtovanja«. 

 

3.2 Kvalitativna raziskava 

 

Kvalitativna metoda predpostavlja raziskavo manjšega števila respondentov, pri čemer je 

običajno respondentov nekajkrat do nekaj desetkrat ali nekaj stokrat manj, kot je spremenljivk 

oziroma merjenih lastnosti. Sam merski inštrument oziroma vprašalnik, je običajno 

nestrukturiran oziroma odprtega tipa (npr. vsebuje odprta vprašanja esejskega tipa, kjer ni 
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vnaprej podanih odgovorov). Glavna slabost vseh kvalitativnih raziskav je v tem, da ni 

mogoče na podlagi respondentov sklepati na določene širše populacije posameznikov. Glavna 

prednost pa je v tem, da je možno s kvalitativno metodo dobiti informacijsko bogate podatke 

oziroma je s to metodo možno dobiti »globinski vpogled« v respondente in raziskovano 

tematiko (Manoilov, 2010 str. 11). 

 

3.2.1 Metoda raziskovanja 

 

V okviru kvalitativne raziskave uporabimo najrazličnejše metode. Razdelimo jih v tri večje 

skupine. To so metode opazovanja, spraševanja in metode izkoriščanja dokumentarnih virov.  

 

V diplomski nalogi smo uporabili kvalitativno metodo fokusnih skupin (metodo skupinskega 

pogovora) kot najprimernejšo metodo za analizo ciljnih skupin glede vedenj povezanih 

problemom. Fokusna skupina je usmerjen pogovor z izbrano skupino oziroma skupinami na 

vnaprej znano temo, pogovor pa poteka po določenem načrtu. S fokusnimi skupinami lahko 

ugotavljamo različna stališča, mnenja, primerjamo utemeljitve in različne poglede na nekatere 

pojave. Metoda fokusnih skupin omogoča poglobljeno obravnavo določenega problema ali 

spoznavanje skupine ljudi, interpretacijo stališč (identificiranje motivov), odkrivanje novih 

tem in hkrati zaznavo interakcij med udeleženci pogovora. Za to metodo je še značilno, da  

skupino sestavlja poseben tip skupine ljudi določenega števila in sestave, zbranih po 

določenem postopku in glede na določene kriterije. Optimalno število skupine je 6-8 

udeležencev, ki med sabo delijo mišljenja, dojemanja in med razpravo vplivajo drug na 

drugega, kot je to običajno v realnem življenju. Skupina sodeluje v pogovoru od 1,5 do največ 

2 uri (Klemenčič in Hlebec, 2007). 

 

Odločili smo se za fokusno skupino, ker menimo, da bomo na tem srečanju dobili realne in 

obsežne odgovore. Udeleženke smo izbrali iz okolice našega kraja, ki poučujejo na različnih 

osnovnih šolah v goriški regiji. Srečanje fokusne skupine je potekalo 1 uro in 30 minut v 

prostorih turističnega društva v domačem kraju. Posnet pogovor smo si zapisovali po vrsti od 

prvega vprašanja za vsako udeleženko, smo si pa med pogovorom veliko zapisali tudi na list. 

Naredili smo miselni vzorec. 

 

Pri poslušanju posnetih pogovorov smo si zapisovali odgovore vsake udeleženke od prvega 

do zadnjega vprašanja. Nato smo odgovore vnesli v tabelo in začeli urejati transkripto.  
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Da bi bili rezultati še relevantnejši, smo izvedli strukturiran intervju, ker menimo, da bomo na 

tem srečanju dobili realne in obsežne odgovore. Udeleženko smo izbrali na osnovni šoli v 

Novi Gorici, ki v letošnjem šolskem letu poučuje v prvem razredu devetletke. Srečanje je 

potekalo 45 minut na domačem naslovu udeleženke intervjuja. Pogovor smo si zapisovali po 

vrsti od prvega vprašanja, tudi pri intervjuju smo si pomagali z miselnim vzorcem. Opazovali 

smo neverbalno komunikacijo pri udeleženki, saj je bil pogovor zelo sproščen in strokoven. 

Odgovore smo vnesli v tabelo in začeli urejati transkripto. Da bi dobili čim boljši vpogled v 

timsko delo in vse, kar je z njim povezano v pedagoškem procesu, smo zaprosili ravnatelje za 

intervju.  

 

3.2.2 Metoda vzorčenja in opis vzorca 

 

Fokusne skupine sodijo med najbolj pogosto uporabljene kvalitativne raziskovalne metode. 

Gre za skupinske diskusije, izvedene z namenom pridobivanja relevantnih informacij. V 

kratkem času spoznamo več anketirancev in njihovih mnenj, izkušenj. Anketiranci v fokusni 

skupini s svojim mnenjem spodbujajo širšo obravnavo vsebine vprašanj. 

 

Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 

osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vprašanec) pa 

nanje odgovarja (Sagadin 1995, str. 101). Vsak pogovorni položaj predstavlja dialog, vendar 

intervjuja ne moremo enačiti z dialogom, ker je več kot dialog. Je obojestranski odnos med 

ljudmi (Schmidt v Vogrinc 2008, str. 100). Med intervjujem mora biti spraševalec zelo 

pozoren na vse odzive vprašane osebe, ne samo na njene verbalne odgovore, ampak tudi na 

neverbalno komunikacijo, na njeno vedenje med samim pogovorom, poteze na obrazu in 

oblačila, ki jih intervjuvanec nosi, ton odgovora in podobno, saj nam upoštevanje neverbalne 

komunikacije, ki se med samim intervjujem vzpostavi med spraševalcem in vprašancem, 

prikaže verbalni odgovor v pravi podobi (Vogrinc 2008, str. 100). 

 

Raziskovalec s pomočjo intervjuja ugotavlja, kaj ljudje mislijo o proučevani temi, in tako tudi 

spoznava njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in 

stvarem, pretekle dogodke oziroma kot pravi Patton (v Vogrinc 2008, str. 101) »z intervjujem 

spoznava tisto, kar ne more ugotoviti niti s pomočjo opazovanja«.  
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Ko smo razmišljali, katere osebe naj povabimo k sodelovanju, smo želeli, da bi glede na to, da 

so vse po poklicu učiteljice na osnovnih šolah, poiskali takšne osebe, ki naj bi imele različne 

izkušnje pri uvajanju devetletke in s timskim delom. Vse udeleženke fokusne skupine so bile 

ženskega spola in po poklicu učiteljice razrednega pouka ali vzgojiteljice predšolske vzgoje. 

Intervju smo izvedli z učiteljico razrednega pouka, ki v letošnjem šolskem letu poučuje v 

prvem razredu devetletke. Po izobrazbi je profesorica razrednega pouka, ki si je z izkušnjami 

in dolgoletno prakso pridobila naziv svetovalec. 

 

Intervjuje ravnateljev smo izvedli na dveh večjih osnovnih šolah in dveh manjših. Tako smo 

zajeli populacijo, ki naj bi bila enakomerno porazdeljena glede na število zaposlenih, kar 

vpliva na timsko delo s stališča, koliko timov se lahko oblikuje, na katerih področjih … 

 

3.2.2.1 Predstavitev udeleženk fokusne skupine in intervjujev 

 

Prva udeleženka, ki je končala pedagoško akademijo za razredni pouk in ima 28 let delovnih 

izkušenj v poučevanju, se je prvič zaposlila v vrtcu kot pomočnica vzgojiteljice in to delo 

opravljala dve leti. Nato je dobila zaposlitev na osnovni šoli kot učiteljica v podaljšanem 

bivanju. Sedaj pa že 26 let poučuje kot razredna učiteljica. 

 

Druga udeleženka je po poklicu vzgojiteljica. Po končani srednji šoli za predšolsko vzgojo je 

dobila službo v vrtcu, med delom naredila višjo strokovno šolo za predšolsko vzgojo in po 18-

ih letih dela sprejela izziv devetletne osnovne šole, sodelovala je od vsega začetka uvajanja v 

devetletno osnovno šolo. Med tem se je vpisala še na Visoko strokovno šolo za predšolsko 

vzgojo in jo v letu dni uspešno končala. Kot drugi učitelj v 1. razredu je poučevala 3 leta. 

Potem pa se je zopet vrnila na staro delovno mesto. Do takrat sta bila dva 1. razreda, nato pa 

samo eden. 

 

Tretja udeleženka ima za sabo že veliko delovnih izkušenj in je doživela kar nekaj sprememb 

v šolskem sistemu. Po končani pedagoški akademiji za razredni pouk se je takoj zaposlila kot 

razredni učitelj in ima 30 let delovne prakse. Največkrat je poučevala v tretjem in četrtem 

razredu. Ko smo vstopili v devetletno osnovno šolo, pa je v drugem krogu začela delo v 1. 

razredu devetletke in peljala učence do tretjega razreda.  
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Četrta udeleženka poučuje 18 let in je v svoji praksi doživela veliko sprememb. Najprej je pet 

let poučevala na podružnični šoli, kjer je bil pouk kombiniran zaradi premajhnega števila 

učencev. Nato je dobila službo na centralni šoli, kjer je začela poučevati tretji razred in se v 

drugem krogu vključila v program devetletke. Do sedaj je sprejela že dve generaciji učencev, 

ki jih je poučevala skupaj tri leta, to pomeni, da jih je spremljala skozi celo 1. triado. 

 

Peta udeleženka je sodelovala pri uvajanju devetletke od samega začetka, poučuje pa že 32 

let. Šola, na kateri poučuje se je vključila v program devetletke v prvem krogu, ko so prebijali 

led, iskali pomoč in se udeleževali raznih izobraževanj. Sama pravi, da je bilo od začetka zelo 

veliko dela in porabljenih ur. Bil pa je velik izziv, kaj bo prinesla sprememba v šolskem 

sistemu, največ težav so videli pri eno leto mlajših otrocih. 

 

Šesta udeleženka poučuje 13 let. Njena prva zaposlitev je bila v podjetju, ker po končanem 

študiju ni dobila zaposlitve kot učiteljica razrednega pouka. Po nekaj letih je dobila službo v 

domačem kraju kot učiteljica podaljšanega bivanja, nekaj let je poučevala na podružnični šoli, 

sedaj pa je redno zaposlena kot učiteljica razrednega pouka. Lani je med delom končala 

šolanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni pouk. 

 

Udeleženka intervjuja je po poklicu učiteljica razrednega pouka s 16 let delovnih izkušenj. S 

svojim delom si je pridobila naziv svetovalec. Letos končuje specializacijo »Koordinator – 

specialist za delo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter je član 

inkluzivnega tima Nova Gorica za usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 2008-2011. 

 

Udeleženci intervjuja za ravnatelje imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ter 

končano šolo za ravnatelje. Na večji osnovni šoli je na položaju ravnatelja udeleženka, ki je 

na tem mestu tretje leto, na drugi večji šoli pa pomočnica ravnatelja, ki je po izobrazbi 

pedagoginja. Na manjši osnovni šoli je ravnatelj, ki je na tem mestu 4 leta, na drugi osnovni 

šoli pa ravnateljica, ki ji poteka drugi mandat, in sicer vodi šolo 8.leto. 

 

3.2.3 Raziskovalni instrument 

 

Vprašanja za fokusno skupino učiteljev  

Pomoč pri uvajanju 
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1. Kaj ste občutili ob prehodu iz osemletne v devetletno OŠ? 

2. Kako in kje ste dobili največ pomoči in podpore pri uvajanju in delu z mlajšimi otroki? 

3. Katere spremembe bi označili kot pridobitve? 

Izobraževanje 

4. Kako ste se izpopolnjevale, izobraževale, pridobivale nova znanja in kaj ste s tem 

pridobile? 

5. Kako ste se izobraževale za  timsko delo? 

6. Kako poteka poučevanje v 1. razredu devetletke in pridobivanje znanja za učence, je ta        

način učencem bližji? 

Poučevanje 

7. Kakšne so spremembe pri sodelovanju s starši? 

8. Kakšen se vam zdi nov program? 

9. Koliko so sodelovali starši v starem programu in koliko sodelujejo v novem? 

Timsko delo 

10. Kako poteka sodelovanje v timu pri načrtovanju? 

11. Kakšna je organizacija timskega dela pri izvajanju dela v 1. razredu? 

12. Kaj menite o opisnem ocenjevanju in kaj to pomeni za učitelje in učence? 

13. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem vseh udeležencev, ki sodelujejo v prvem triletju? 

14. Bi želeli še kaj dodati? 

 

Vprašanja za strukturiran intervju učiteljice 

Poučevanje 

1. Kako poteka sodelovanje s starši? 

2. Je program devetletke zahtevnejši in na kakšen način? 

3. Koliko so sodelovali starši v starem programu in koliko sodelujejo v novem? 

4. Kako poteka timsko sodelovanje in poučevanje v prvem triletju osnovne šole? 

Timsko delo 

5. Kako poteka sodelovanje v timu pri načrtovanju in kakšna je porazdelitev dela? 

6. Kakšna je organizacija timskega dela pri izvajanju dela v 1. razredu? 

7. Kaj menite o opisnem ocenjevanju in kaj to pomeni za učitelje in učence? 

8. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem vseh udeležencev, ki sodelujejo v prvem triletju? 

9. Kakšni so medsebojni odnosi med učitelji, ki timsko sodelujejo? 

10. Bi želeli še kaj dodati? 

 



 

35 

Vprašanja za strukturiran intervju ravnateljev  

Sodelovanje 

1. Na kakšen način sodelujete pri učinkovitosti in uspešnosti timskega dela na vaši šoli? 

2. Po kakšnem principu določate time, ko organizirate pedagoški proces? 

3. Kako motivirate učitelje za timsko delo tudi pri drugih dejavnostih? 

4. Na katerih področjih izvajate timsko delo na vaši šoli? 

Komunikacija 

5. Kje vidite svoja močna in šibka področja v zvezi s timskim delom (organizacija, vodenje)? 

6. Kako pogosto komunicirate s člani tima in na kakšen način? 

7. Kako ocenjujete vaše znanje in spretnosti za vodenje in organiziranje timov? 

Timsko delo 

8. Kje ste pridobili znanja s področja timskega dela? 

9. S katerimi problemi se srečujete pri timskem delu in kako jih rešujete? 

10. Kaj menite o opisnem ocenjevanju v prvi triadi? 

Evalvacija 

11. Na kakšen način spremljate učitelje pri izvajanju timskega dela in ali ste pri tem uspešni? 

12. Ali izvajate evalvacijo timskega dela in kako poteka? 

13. Katere predloge imate za izboljšanje timskega dela na vaši šoli? 

14. Bi želeli še kaj dodati? 

 

3.2.4 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

 

Za fokusno skupino smo izbrali pet učiteljic razrednega pouka in eno vzgojiteljico predšolskih 

otrok iz različnih osnovnih šol na Goriškem. Srečanje smo s predhodnim dogovorom izvedli v 

pisarni turističnega društva v domačem kraju. Vzdušje je bilo sproščeno, udeleženke so bile 

kar zgovorne. Vse opravljajo enak poklic, vendar ima vsaka drugačno pedagoško prakso. 

Nekatere poučujejo samo na centralnih šolah, ena udeleženka pa je nekaj let poučevala na 

podružnični šoli in se tam tudi prvič srečala z uvajanjem devetletke. Zato je bil pogovor še 

bolj zanimiv, saj je imela ta udeleženka malo drugačna stališča od ostalih. 

Za intervju smo zaprosili osebo, ki v letošnjem šolskem letu poučuje v prvem razredu 

devetletke. Srečanje smo s predhodnim dogovorom izvedli na domačem naslovu udeleženke, 

pogovor je bil sproščen in strokoven. 
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Ravnatelji so bili pripravljeni odgovarjati na vprašanja, nekateri so pokazali celo navdušenje, 

dogovorili smo se za srečanje in ga tudi uspešno izvedli. Intervju ravnateljev smo po 

predhodnem dogovoru z njimi izvedli na njihovih osnovnih šolah, kar se nam je zdelo tudi 

najbolj primerno.  

 

 

4. EMPIRIČNI DEL 

 

 

Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje lahko povzamemo v tri širše sklope. Prvi sklop 

prikazuje razliko v odnosu do vprašanja, čigav položaj je izhodišče in težišče raziskave. Drugi 

kaže potek raziskave, tretji pa razmerje med raziskavo in teorijo (Mesec 1998, str. 27). Tema 

diplomske naloge je izbrana, ker nas zanima timsko delo na osnovnih šolah, kako poteka, od 

česa je odvisna uspešnost timskega dela in kakšno je zadovoljstvo udeležencev v timu. 

 

4.1 Kvantitativna raziskava 

 

4.1.1 Frekvenčna porazdelitev analiziranih spremenljivk 

 

4.1.1.1  Struktura anketirancev glede na spol 

 

V raziskavi je sodelovalo 71 anketirancev, 5 moških, kar znaša 7 %, in 66 žensk, kar pomeni 

93 %. 
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Graf 4.1: Struktura anketirancev glede na spol 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.2 Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

 

Največ anketirancev  ima visokošolsko – univerzitetno izobrazbo, ki znaša kar 54 % (38), na 

drugem mestu je višja izobrazba s 36 % (25), sledi visoka strokovna izobrazb, 7 % (6), in 

enak, to je 1 % (1) anketirancev, ki imajo srednjo izobrazbo ali končan magisterij/doktorat. 

 

Graf 4.2: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 
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4.1.1.3 Leta poučevanja 

 

Rezultati so pokazali, da je največ anketirancev, ki poučujejo nad 20 let in sicer kar 52 % 

(37), sledijo jim učitelji z 11-20 let delovnih izkušenj, kar znaša 24 % (17), zelo blizu v 

procentih pa so si anketiranci, ki poučujejo 6-10 let, 13 % (9) in do 5 let 11 % (8). Rezltati so 

pokazali, da je na osnovnih šolah zaposlenih veliko učiteljev z veliko let delovnih izkušenj, 

saj ima kar polovica učiteljev nad 20 let delovne dobe. 

 

Graf 4.3: Leta poučevanja 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.4 Pogostost izvajanja elementov timskega dela? 

 

Tedensko timsko načrtuje 70,4 % (50) anketirancev, kar je veliko več kot polovica vprašanih, 

19,7 % (14) jih načrtuje dnevno, 5,7 % (4) vprašanih jih načrtuje letno in 4,2 % (3) jih timsko 

načrtuje mesečno. Iz rezultatov je razvidno, da  timsko načrtovanje na osnovnih šolah poteka 

dobro, saj učitelji v večini tedensko načrtujejo, polovico manj pa pravi, da načrtujejo vsak 

dan. 42,3 % (30) vprašanih pravi, da timsko poučujejo dnevno, kar pomeni, da poučujejo v 

prvem razredu devetletke, tedensko jih poučuje 22,5 % (16), 18,3 % (13) anketiranih timsko 

poučuje letno in 16,9 % (12) jih timsko poučuje mesečno. Timsko sodeluje velika večina 

anketiranih, 59,2 % (42), približno polovico manj, 26,7 % (19), jih timsko sodeluje tedensko, 

zelo majhen odstotek pa je tistih učiteljev, ki timsko zelo malo sodelujejo, mesečno jih 

sodeluje 9,9 % (7) in letno 4,2 % (3). Mesečno se z opisnim ocenjevanjem ukvarja 54,9 % 
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(39) anketiranih, kar pomeni, da učitelji niso zelo dosledni pri opisnem ocenjevanju, enako 

število vprašanih, 18,3 % (13), je odgovorilo, da opisno ocenjujejo tedensko ali letno, le 8,5 

% (6) anketiranih opisno ocenjuje dnevno. 

 

Graf 4.4: Kako pogosto izvajate elemente timskega dela? 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.5 Učinkovitost izvajanja elementov timskega dela 

 

Da je timsko načrtovanje srednje učinkovito je odgovorilo 36,6 % (26) anketirancev, takoj za 

tem je močna učinkovitost, ki znaša 29,6 % (21) anketirancev, in zelo močna učinkovitost, ki 

predstavlja 31 % (22) anketirancev. Da je učinkovitost načrtovanja majhna, pa meni le 2,8 % 

(2) anketirancev. Nihče ni odgovoril, da učinkovitosti izvajanja timskega dela ni zaznati. Da 

je timsko poučevanje srednje učinkovito, je odgovorilo 54,9 % (39) anketirancev, sledi 

močna, 22,5 % (16) anketiranih, in zelo močna učinkovitost, 18,4 % (13) udeležencev. Največ 

anketirancev meni, da je učinkovitost timskega sodelovanja zelo močna, kar 48 % (34) 

vprašanih je takšnega mnenja. Uspešnost timskega sodelovanja se kaže kot srednja v 25,3 % 

(18) in v enakih procentih, 25,3 % (18), tudi močna učinkovitost, le 1,4 % (1) pa meni, da je 

majhna, in nihče, da je ni. Pri opisnem ocenjevanju so rezultati pokazali malo drugačno sliko. 

Največ, 42,3 % (30) anketirancev, je odgovorilo, da je srednje učinkovito. 21,1 % (15) 

anketirancev meni, da je majhna, 18,3 % (13), in 15,5 % (11) anketirancev je mnenja, da je 
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opisno ocenjevanje učinkovito. 2,8 % anketirancev pa je mnenja, da je opisno ocenjevanje 

neučinkovito. Prednost timskega dela je, da omogoča izvedbo zahtevnejših dejavnosti, saj se 

člani med seboj dopolnjujejo v znanju, sposobnostih, spretnostih, didaktičnih postopkih in 

oblikah dela. Dobro bi bilo, da bi bili učitelji bolje seznanjeni s prednostmi timskega dela in 

jih tako pogosteje uporabljali. 

 

Graf 4.5: Učinkovitost izvajanja elementov timskega dela 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.6 Timsko delo spodbuja napredovanje vseh učencev 

 

44 % (31) vprašanih se strinja, da timsko delo spodbuja napredovanje vseh učencev, niti se 

strinja niti se ne strinja 31 % (22) in takoj za tem, popolnoma se strinja 21 % (15) anketiranih, 

le 4 % (3) pa se ne strinjajo, da timsko delo spodbuja napredovanje vseh učencev. Nihče pa ni 

odgovoril, da se nikakor ne strinjajo. Pri vprašanju o napredovanju vseh učencev, kjer naj bi 

bilo timsko delo spodbudno, so odgovori relevantni, kar kaže, da učitelji še niso doumeli 

pomembnosti timskega dela. 
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Graf 4.6: Timsko delo spodbuja napredovanje vseh učencev 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.7  Z organizacijo pri izvajanju timskega dela sem zadovoljen 

 

Z organizacijo pri izvajanju timskega dela je zadovoljnih 48 % (34) anketirancev, 27 % (19) 

se niti ne strinja niti strinja, 20 % (14) anketirancev se popolnoma strinja z organizacijo pri 

izvajanju timskega dela in 5 % (4) se ne strinja. Nihče pa se z organizacijo pri izvajanju 

nikakor ne strinja. 

 

Graf 4.7: Z organizacijo pri izvajanju timskega dela sem zadovoljen  

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 
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4.1.1.8 Uspešnost vzgojno izobraževalnega delovanja je v veliki meri odvisna od dobrih 

medsebojnih odnosov 

 

S trditvijo »Uspešnost vzgojno izobraževalnega delovanja je v veliki meri odvisna od dobrih 

medsebojnih odnosov« se popolnoma strinja velika večina vprašanih in to kar 77 % (55) 

anketiranih. S to trditvijo se strinja, 16 % (11), le 6 % (4) anketiranih je neodločnih, niti se ne 

strinja niti se strinja, in samo 1 % (1) anketiranih se s to trditvijo ne strinja. Nihče pa ni ovrgel 

te trditve in se nikakor ne strinja. Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da je uspešnost 

vzgojno-izobraževalnega delovanja zelo odvisna od dobrih medsebojnih odnosov in tega se 

učitelji tudi dobro zavedajo. 

 

Graf 4.8: Uspešnost vzgojno izobraževalnega delovanja je v veliki meri odvisna od dobrih 

medsebojnih odnosov 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.9 Opisno ocenjevanje v prvem triletju je dobro za učitelje in učence 

 

Kar 40 % (28) vprašanih se ne strinja s trditvijo, da je opisno ocenjevanje v prvem triletju 

dobro za učitelje in učence, 23 % (16) se jih niti ne strinja niti strinja in 20 % (14) vprašanih 

se je opredelilo, da se popolnoma strinja. 10 % (7) vprašanih se strinja in 7 % (6) vprašanih se 

nikakor ne strinja, da je opisno ocenjevanje dobro za učitelje in učence. Opisno ocenjevanje je 

najbolj pereč problem v devetletki, saj se nekaj manj kot polovica anketiranih ne strinja, da je 
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v prvem triletju dobro za učence in učitelje. To kaže, da bi se moralo ocenjevanje v prvem 

triletju spremeniti, kajti mnenje učiteljev je, da ni dobro ne za učence in ne za učitelje. 

 

Graf 4.9: Opisno ocenjevanje v prvem triletju je dobro za učitelje in učence 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.10 Timsko sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela je ključno pri doseganju 

boljših rezultatov 

 

Skoraj polovica anketiranih, 45 % (32), se popolnoma strinja in 38 % (27) anketiranih se 

strinja s trditvijo, da je timsko sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela ključno za 

doseganje boljših rezultatov. 14 % (10) se niti ne strinja niti strinja in le 3 % (2) anketirancev 

se ne strinjajo s trditvijo. Nihče pa se nikakor ne strinja. Pri timskem načrtovanju in 

porazdelitvi dela učitelji predvidevajo vsebine, načrtujejo cilje in si porazdelijo vloge. Glede 

na dobljene rezultate lahko sklepamo, da se učitelji v celoti še ne zavedajo prednosti timskega 

načrtovanja.  
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Graf 4.10: Timsko sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela je ključno pri  doseganju 

boljših rezultatov 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

4.1.1.11 Timsko delo veča zaupanje med sodelavci 

 

Enak odstotek anketirancev, 41 % (29), je na trditev, da timsko delo veča zaupanje med 

sodelavci odgovorilo, da se popolnoma strinjajo ali se strinjajo. Kar nekaj manj, 14 % (10), je 

na trditev odgovorilo niti se ne strinjam niti se strinjam in 4 % (3) se s trditvijo ne strinjajo. 

 

Graf 4.11: Timsko delo veča zaupanje med sodelavci 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 
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4.1.2 Osnovne statistike numeričnih spremenljivk 

 

Tabela 4.2: Srednja vrednost, razpršenost in porazdeljenost numeričnih spremenljivk 

 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

sploščenosti 

Koeficient 

asimetričnosti 

Pogostost izvajanja  

timskega načrtovanja  
/ 0,69 2,86 -1,15 

Pogostost izvajanja  

timskega poučevanja 
/ 1,15 -1,21 -0,52 

Pogostost izvajanja  

timskega sodelovanja 
/ 0,81 1,11 -1,22 

Pogostost izvajanja   

opisnega ocenjevanja 
/ 0,83 0,11 0,60 

Učinkovitost timskega 

načrtovanja 
3,89 0,89 -1,24 -0,03 

Učinkovitost izvajanja 

timskega poučevanja 
3,55 0,84 0,68 0,58 

Učinkovitost izvajanja 

timskega sodelovanja 
4,20 0,87 -1,13 -0,53 

Učinkovitost izvajanja 

opisnega ocenjevanja 
3,23 1,04 -0,56 0,23 

Timsko poučevanje 

spodbuja napredovanje vseh 

učencev 

3,82 0,82 -0,61 -0,13 

Z organizacijo pri izvajanju 

timskega dela sem 

zadovoljen 

3,82 0,82 -0,34 -0,30 

Uspešnost vzgojno 

izobraževalnega delovanja  

je v veliki meri odvisna od 

4,69 0,65 4,75 -2,23 
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dobrih medsebojnih 

odnosov 

Opisno ocenjevanje v 

prvem triletju je dobro za 

učitelje in učence 

2,93 1,28 -0,98 0,47 

Timsko sodelovanje pri 

načrtovanju in porazdelitvi 

dela je ključno pri 

doseganju boljših rezultatov 

4,25 0,81 0,06 -0,84 

Timsko delo veča zaupanje 

med sodelavci 
4,18 0,83 0,12 -0,82 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012) 

 

Iz podatkov, ki smo jih pridobili z deskriptivno analizo (Priloga 2), je iz Tabele 4.2 razvidno: 

 Spremenljivka »Učinkovitost timskega načrtovanja« ima aritmetično sredino 3,89, 

kar pomeni, da je učinkovitost timskega načrtovanja na lestvici od 1 do 5, pri čemer 

ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, višja od povprečja, standardni odklon od 

povprečja pa je 0,89. 

 Spremenljivka »Učinkovitost izvajanja timskega poučevanja« ima aritmetično 

sredino 3,55, kar pomeni, da je učinkovitost timskega poučevanja na lestvici od 1 do 

5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, višji od povprečja, standardni 

odklon je 0,84. 

 Spremenljivka »Učinkovitost izvajanja timskega sodelovanja« ima aritmetično 

sredino 4,20, kar pomeni, da je učinkovitost timskega sodelovanja na lestvici od 1 

do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, zelo visoko nad 

povprečjem, standardni odklon od povprečja pa je 0,87. 

 Spremenljivka »Učinkovitost izvajanja opisnega ocenjevanja« ima aritmetično 

sredino 3,23, kar pomeni, da je učinkovitost izvajanja opisnega ocenjevanja na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, malo višja od 

povprečja, standardni odklon pa je 1,04. 

 Spremenljivka »Timsko poučevanje spodbuja napredovanje vseh učencev« ima 

aritmetično sredino 3,82 kar pomeni, da je odnos do timskega poučevanja  višji od 
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povprečja, na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, 

standardni odklon od povprečja pa je 0,82. 

 Spremenljivka »Z organizacijo pri izvajanju timskega dela sem zadovoljen« ima 

aritmetično sredino 3,82, kar pomeni, da je večina z izvajanjem zadovoljna, procent 

je višji od povprečja, na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 

5 odlično, standardni odklon je 0,82. 

 Spremenljivka »Uspešnost vzgojno izobraževalnega delovanja  je v veliki meri odvisna 

od dobrih medsebojnih odnosov« ima aritmetično sredino 4,69, kar pomeni, da je 

uspešnost v veliki meri odvisna od dobrih medsebojnih odnosov, na lestvici od 1 do 

5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, saj je zelo visoko nad 

povprečjem, standardni odklon od povprečja pa je 0,65. 

 Spremenljivka »Opisno ocenjevanje v prvem triletju je dobro za učitelje in učence« 

ima aritmetično sredino 2,93 kar pomeni, da je negativen odnos do opisnega 

ocenjevanja, na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično 

in je nižji od povprečja, standardni odklon pa je 1,28. 

 Spremenljivka »Timsko sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela je ključno 

pri doseganju boljših rezultatov« ima aritmetično sredino 4,25, kar pomeni, da je 

odnos anketirancev do timskega sodelovanja in porazdelitve dela ključen, na lestvici 

od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično in visoko nad 

povprečjem, standardni odklon od povprečja je 0,81. 

 Spremenljivka »Timsko delo veča zaupanje med sodelavci« ima aritmetično sredino 

4,18, kar pomeni, da je mnenje anketirancev glede pomembnosti zaupanja, višji od 

povprečja, na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nezadostno in 5 odlično, 

standardni odklon od povprečja pa je 0,83. 

 

Višji kot je standardni odklon, bolj se odgovori anketirancev pri določenem vprašanju 

razlikujejo (Manoilov, 2010). 
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4.1.3 Testiranje hipotez 

 

4.1.3.1 Hipoteza 1: Učitelji z dolgoletnimi izkušnjami trdijo, da je opisno ocenjevanje bolj 

učinkovito. 

 

Graf 4.12: Učitelji z dolgoletnimi izkušnjami trdijo, da je opisno ocenjevanje bolj učinkovito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

V prvi hipotezi smo kategorizirano kategorično spremenljivko »leta poučevanja« in 

kategorizirano numerično spremenljivko »opisno ocenjevanje« analizirali s pomočjo 

bivariatne statistične analize Hi-kvadrat test. 

 

V prvem razredu devetletke je pri oblikovanju opisnih ocen prisotna tudi vzgojiteljica. Obe 

otroke dobro poznata, opazujeta napredek ali nazadovanje. Vsaka ima svoj vidik opažanj. Z 

dobrim sodelovanjem in učinkovito komunikacijo lahko oblikujeta opisno oceno, ki bo 

kakovostna in razumljiva za učence in starše. 

 

Če je med učitelji v prvi triadi dobra komunikacija, organiziranost in učinkovito timsko delo, 

se skupno dogovarjajo in prenašajo opažanja pri učencih na sodelavce, iščejo močna in šibka 

področja učencev, bosta tudi napredek in zaupanje med njimi večje. 

 

Učitelji z dolgoletnimi izkušnjami trdijo, da je opisno 

ocenjevanje bolj učinkovito 
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Iz analize je razvidno (Graf 4.12), da 40,5 % učiteljev z več izkušnjami meni, da je opisno 

ocenjevanje zelo učinkovito in da 26,5 % učiteljev z manj izkušnjami meni, da je opisno 

ocenjevanje zelo učinkovito. Na vzorcu lahko trdimo, da učitelji z dolgoletnimi izkušnjami 

trdijo, da je opisno ocenjevanje bolj učinkovito. 

 

Razlika med deleži ni statistično značilna, saj je sig Hi-kvadrat testa = 0,21, zato lahko razlike 

interpretiramo samo na nivoju vzorca, na nivoju populacije ne moremo trditi, da se izkušeni 

učitelji razlikujejo od manj izkušenih (Priloga 2). 

 

Hipoteza1: ne potrdimo. Ne moremo trditi, da učitelji z dolgoletnimi izkušnjami trdijo, 

da je opisno ocenjevanje bolj učinkovito. 

 

4.1.3.2 Hipoteza 2: Timsko sodelovanje vpliva na zaupanje med sodelavci. 

 

Graf 4.13: Timsko sodelovanje vpliva na zaupanje med sodelavci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

V drugi hipotezi smo primerjali aritmetične sredine numerične spremenljivke »Učinkovitost 

izvajanja timskega sodelovanja« za vsakega izmed odgovorov kategorične spremenljivke 

»Timsko delo veča zaupanje med sodelavci«. 

 

Timsko sodelovanje vpliva na zaupanje med sodelavci 
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Osnova za dobro sodelovanje je delitev nalog med učitelji, ki so si med seboj enakovredni. Pri 

delitvi nalog je potrebno upoštevati močna in šibka področja vsakega posameznika. Pri tem je 

pomembno, da si naloge člani tima porazdelijo enakovredno, kar dosežejo z enakovredno 

komunikacijo, s tesnim sodelovanjem in z izmenjavo mnenj, kar vliva zaupanje med njimi. 

Pouk je za učence kvalitetnejši in več pridobijo, če jim učno snov razlaga nekdo, ki mu to 

področje leži, je samozavesten in v dobrih odnosih s sodelavci. 

 

Iz analize je razvidno (Graf 4.13), da so zaupljivi sodelavci v povprečju bolj učinkoviti pri 

timskem sodelovanju. Učinkovitost timskega sodelovanja je bila ocenjena na lestvici od 1 do 

5, pri čemer višja kot je ocena, višja je stopnja učinkovitosti timskega sodelovanja. 

Anketiranci, ki zaupajo sodelavcem, imajo aritmetično sredino učinkovitosti timskega 

sodelovanja 4,26, anketiranci, ki so nekje vmes, imajo aritmetično sredino 4,00, anketiranci, 

ki ne zaupajo, pa 3,67. Na podlagi anketirancev iz vzorca je torej možno ugotoviti, da so 

sodelavci, ki zaupajo, v povprečju bolj učinkoviti pri timskem sodelovanju. 

 

Ker je statistična značilnost enosmerne analize variance (Anove) večja od 0,05, v našem 

primeru 0,39, tega ne moremo z gotovostjo posplošiti iz vzorca na populacijo. Glede na 

odgovore respondentov iz vzorca je možno ugotoviti, da timsko sodelovanje vpliva na 

zaupanje med sodelavci. Homogenost variance, sig. Levenovega testa je večji od 0,05, v 

našem primeru 0,77, zato je preverjanje homogenosti brezpredmetno. Analiza rezultatov velja 

samo za vzorec, ne moremo je posplošiti na populacijo (Priloga 2). 

 

Hipoteza 2: ne potrdimo. Ne moremo trditi, da timsko sodelovanje vpliva na zaupanje 

med sodelavci. 

 

4.1.3.3 Hipoteza 3: Učinkovitost timskega poučevanja, timskega sodelovanja in opisnega 

ocenjevanja vpliva na učinkovitost timskega načrtovanja. 

 

Pomembno je, da načrtovanje timskega dela, poteka skupno, saj se na tak način učitelji 

pripravijo vsak za svoj del priprave in izvedbe na pouk ali dejavnost. Med izvajanjem pouka 

se tako lahko prepletata frontalno delo s skupinskim ali individualnim. Tako se lahko bolje 

spremlja delo učencev, pouk ali dejavnost sta pestrejša, ustvarjalna, inovativna, učinkovita in 

kakovostno izkoriščena. 
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Tabela 4.3: Vpliv spremenljivk na učinkovitost timskega načrtovanja 

Učinkovitost timskega poučevanja, timskega sodelovanja in opisnega ocenjevanja 

vpliva na učinkovitost timskega načrtovanja 

Odvisna 

spremenljivka 

Neodvisne 

spremenljivke 
Regresijski koeficient Statistična značilnost 

Timsko načrtovanje 

Timsko poučevanje ,13 ,27 

Timsko sodelovanje ,30 ,01 

Opisno ocenjevanje ,03 ,74 

Pojasnjena varianca          ,09 

Vir: Černe, lastna raziskava (2012). 

 

V Tabeli 4.3 so prikazani rezultati analize odnosov med odvisno spremenljivko timsko 

načrtovanje in neodvisnimi spremenljivkami timsko poučevanje, timsko sodelovanje in 

opisno ocenjevanje. Večji kot je regresijski koeficient, večji je vpliv na odvisno 

spremenljivko. V našem primeru je največji regresijski koeficient pri spremenljivki »timsko 

sodelovanje«, in sicer 0,30, kar pomeni, da ima spremenljivka »timsko sodelovanje« največji 

vpliv na timsko načrtovanje. Pri spremenljivki »timsko poučevanje« je regresijski koeficient 

0,13 in pri spremenljivki »opisno ocenjevanje« 0,03. 

 

Neodvisne spremenljivke timsko poučevanje, timsko sodelovanje in opisno ocenjevanje 

pojasnijo 9 % variabilnosti odvisne spremenljivke timsko načrtovanje, saj je v našem primeru 

pojasnjena varianca 0,09.  

 

Spremenljivka timsko poučevanje ima statistično značilnost 0,27 in spremenljivka opisno 

ocenjevanje 0,74, kar je več od 0,05, zato te rezultate lahko potrdimo le na nivoju vzorca. 

Spremenljivka timsko sodelovanje ima statistično značilnost 0,01, kar je manj kot 0,05, zato 

rezultat lahko potrdimo tudi na nivoju populacije (Priloga 2).  

 

Hipoteza 3: delno potrdimo. Timsko sodelovanje vpliva na učinkovitost timskega 

načrtovanja. 
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4.2 Kvalitativna raziskava 

 

4.2.1 Pomoč pri uvajanju  

 

Učitelji so ob prehodu iz osemletne v devetletno osnovno šolo imeli občutek negotovosti, jezo 

ob ponovni prenovi šolskega sistema, saj so mnogi imeli v praksi že negativne izkušnje s 

spremembami. Prehod je bil za nekatere drastičen, vendar so sprejeli spremembe kot nov 

izziv, doumeli so, da je treba na novosti gledati pozitivno. Praksa pa bo pokazala, ali je to 

dobro. Na začetku je bilo veliko zmede, zlasti na tistih šolah, ki so devetletko uvajale v prvem 

krogu. Prisotno je bilo tudi zanimanje za novosti in način dela v prvem razredu. Nasprotno pa 

je bilo za vzgojiteljice, saj so bile z načinom dela seznanjene in so ga uporabljale že v vrtcu.  

 

Pri uvajanju v devetletno osnovno šolo so učiteljice in vzgojiteljice največ pomoči dobile od 

svetovalk na Zavodu za šolstvo RS, na raznih aktivih in študijskih skupinah, kjer so si med 

sabo izmenjale izkušnje, se organizirale za različne pristope in načine dela. Na teh srečanjih 

so dobile veliko novih idej. Podporo so na šolah imele od ravnateljev in sodelavk, ki so si 

med sabo izmenjevale izkušnje in didaktične materiale. Imele so možnost hospitirati, na 

začetku v predšolski skupini v vrtcu, kasneje pa tudi med različnimi šolami, kjer so hospitirale 

in imele nastope v prvem razredu. 

 

Za zelo uspešno se je pokazalo sodelovanje vzgojiteljice, ki je takšnega načina dela navajena. 

Poučevanje je lahko razdeljeno na skupine in iz tega izhaja tudi individualno spremljanje 

vsakega posameznika. Učiteljica in vzgojiteljica skupno načrtujeta, kar pomeni, da se 

dopolnjujeta in si naloge razdelita. V prvem razredu devetletke ne zvoni šolski zvonec, 

pedagoški delavki sami presodita, koliko učenci še zmorejo pri določeni dejavnosti.  

 

4.2.2 Izobraževanje 

 

Pedagoški delavci, ki so se pripravljali na poučevanje v prvi triadi devetletke, so se 

izobraževali na modulih, seminarjih, študijskih skupinah, izvajali hospitacije na drugih šolah 

in vrtcih, kjer so pridobili vpogled v načine dela z eno leto mlajšimi otroci. Koristne napotke, 

so pridobili na raznih drugih neformalnih srečanjih, kjer so izmenjali mnenja in izkušnje. 

Za timsko delo so se izobraževali na modulu 2 in modulu 7 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Izvajale so hospitacije v vrtcu (mala šola) in v razredu po drugih šolah. Nekateri so se 
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udeležili tudi seminarja na temo Timsko delo. Veliko so se udeleževali strokovnih srečanj, 

velik poudarek pa je bil na sodelovanju s kolegicami na matični šoli in z učiteljicami drugih 

šol. 

 

Učencem je takšen način dela bližji, saj delo poteka v manjših skupinah in preko igre. Učitelj 

jih lahko spremlja, spoznava, katera znanja pridobivajo z izkustvenim učenjem, spremlja 

njihove sposobnosti in spretnosti. Z drugim učiteljem si v razredu razdelita naloge, 

izmenjujeta si mnenja in ideje. Velik poudarek je na področju naravoslovja, kjer učenci 

pridobivajo znanja praktično iz narave – izkustveno učenje. Skoraj vse udeleženke pa so 

mnenja, da je v devetletki veliko priprav, več učnih vsebin, kar pomeni hitenje iz ene teme na 

drugo in kot posledica manj utrjevanja snovi. Doseči je potrebno veliko ciljev, ki jih je treba 

preverjati in ocenjevati. Menijo, da so učenci v četrtem razredu postavljeni na realna tla, ko 

preidejo na številčno ocenjevanje. 

 

4.2.3 Poučevanje 

 

Sodelovanje s starši se v devetletki ni veliko spremenilo. Starši, ki spremljajo svojega otroka 

in se udeležujejo pogovornih ur in roditeljskih sestankov, nimajo težav, ker so sprotno 

seznanjeni o poteku dela in napredku svojega otroka. Takšni starši so sodelovali prej v 

osemletki in sodelujejo po novem programu v devetletki. Z opisnim ocenjevanjem se starše 

seznani v prvem razredu, vendar si starši težje vzamejo čas, da napredek o otroku preberejo in 

razumejo. Starši otrokom zaradi preobremenjenosti ne znajo pomagati, ne vzamejo si časa za 

otroka, da skupaj prebereta opisno oceno. Pričakovanja staršev pa so vedno večja, otrokom 

puščajo premalo samostojnosti pri delu. Menijo, da je preveč domačega dela, kar je odvisno 

od posameznega učitelja. Starši, ki pomagajo otroku pri domačem delu, to počnejo predvsem 

zato, ker to sami želijo, šola tega od njih ne zahteva, ker je poudarek na samostojnosti 

učencev. Opisno ocenjevanje je za starše nerazumljivo in se z njim načeloma ne strinjajo, 

razumljivejše jim je številčno ocenjevanje, ker je za njihove pojme znanje.bolj razvidno  

 

Nov program devetletke je preobsežen, preveč je balasta in premalo utrjevanja znanja ali pa 

ga sploh ni. Učitelji, ki so prekomerno obremenjevali učence v osemletki, jih tudi v 

devetletki. Preobremenjenost otrok je v veliki meri odvisna od posameznih učiteljev in 

ambicij določenih staršev. Nov program temelji na raziskovalnem, projektnem načinu dela, 

kjer je sodelovanje potrebno in nujno. Vendar primanjkuje časa za izvajanje. Nekateri učitelji, 
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ki starše vključujejo k sodelovanju pri pouku, imajo z njimi prijateljski odnos,  sodelovanje pa 

je prijetno. 

 

Učiteljica, ki v letošnjem šolskem letu poučuje v prvem razredu devetletke, je mnenja, da 

sodelovanje s starši po prenovi osnovne šole poteka na več načinov in na več ravneh. Učitelj 

prvega razreda devetletke s starši komunicira vsakodnevno, pred in po pouku, tako dobijo 

starši sprotne informacije o otroku vsak dan posebej, seveda, če si to želijo. Starši so 

vsakodnevno seznanjeni s potekom dela v šoli, počutjem otroka, o pisanju domačih nalog in o 

prehranjevanju v šoli. Takšno sodelovanje med učitelji in starši zagotovo prinese rezultate pri 

učencih, še posebno tistih, ki imajo težave pri sprejemanju učne snovi, pri poslušanju navodil, 

pisanju domačih nalog … Za starše je pomemben dejavnik, kako se prehranjuje njegov otrok 

in ali poje vse v času, ko je na šoli. 

 

Starši imajo možnost udeležbe na pogovornih urah, kjer jih učitelj seznani z otrokovim 

napredkom pri doseganju učnih ciljev, socialnih vezeh v razredu in splošnem opazovanju 

učenca pri pouku in raznih drugih dejavnostih. Če so pri učencu kakšne težave, se na 

pogovornih urah poišče vzroke in načine, da se težave reši. Namen pogovornih ur je tudi, da 

se spozna odnos staršev in učencev do šole. Roditeljski sestanki pa so namenjeni splošnemu 

opisu stanja učencev v razredu. Učitelji pripravljajo razna predavanja za starše v sodelovanju 

s kolegicami ali z zunanjimi sodelavci, na določeno temo, ki so vsekakor koristna za vsakega 

posameznika. V posebnih primerih se poslužujejo telefonskih razgovorov, v primeru daljše 

odsotnosti učencev. Učitelji sprotno pisno obveščajo starše o dogajanjih na šoli ali v oddelku. 

Starši imajo tudi možnost sprotnega obveščanja v spletni učilnici. 

 

Program devetletke v 1. razredu je obsežnejši, veliko je novih snovi in za učence je 

zahtevnejši. Nekatere teme, ki so otrokom neznane, se pri poučevanju pokažejo težave, 

posebno pri učencih iz manj spodbudnega okolja. Pri težjih in obsežnejših temah je glede na 

normative v razredu zelo oteženo podajanje snovi učencem, individualno delo s 

posameznikom, ki ima težave, pa je nemogoče. 

 

Če ima otrok podporo doma in se uči delovnih navad v smislu nadaljevanja in utrjevanja 

snovi, mu je tudi v šoli lažje sodelovati. Kajti po starem programu je bilo učne snovi veliko 

manj in utrjevanje je potekalo tudi med poukom, kar pa je pri današnjem pouku nemogoče. 
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4.2.4 Timsko delo 

 

V prvem razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica in vsi imajo s sodelovanjem pozitivne 

izkušnje. Vsakodnevno se skupaj pripravijo za naslednji dan, kar pomeni, da skupno napišejo 

dnevno pripravo in analizirajo tekoče delo. Veliko se med seboj pogovarjajo, dogovarjajo in 

dopolnjujejo. Vsak prispeva svoj delež pri sodelovanju med poukom ali pripravi materiala. 

Skupno iščejo najboljše rešitve in načine dela za izpeljavo pouka, izmenjajo si didaktični 

material. Pri sodelovanju pride do različnih idej, načinov dela pri določenih predmetih in 

pristop k dejavnosti. Dela in naloge si med seboj razdelijo po interesih in željah 

posameznikov. 

 

Naloge si določijo predhodno pri načrtovanju ali sprotno med izvajanjem pouka, ki ga 

izvajata obe pedagoški delavki, pri skupinskem delu z učenci. Učiteljica in vzgojiteljica vsak 

dan po končanem pouku skupaj načrtujeta dnevne priprave in na koncu tedna še tedenski 

načrt. 

 

Nekateri timi delajo in sodelujejo po občutku, spontano si pred poukom razdelijo naloge. 

Drugi pa upoštevajo močna in šibka področja pedagoških delavcev, kar pomeni, kdor je 

glasbenik, vodi glasbene dejavnosti, ali tistemu, ki je blizu narava, vodi naravoslovne 

dejavnosti.  

 

Opisno ocenjevanje vzame zelo veliko časa, beleženje individualnega napredka čez celo 

šolsko leto in na koncu šolskega leta, kot spričevalo, opisna ocena učenca. To je za učitelje 

veliko breme in odgovornost. Za vsak cilj, ki ga želi učitelj doseči, so postavljeni določeni 

kriteriji, ki jih je treba upoštevat in to zahteva veliko evidentiranja. Mnenje učiteljev je, da je 

v prvem razredu še sprejemljivo opisno ocenjevanje, v drugem ali najkasneje v tretjem 

razredu bi pa že lahko uvedli številčno ocenjevanje. Staršem in učencem opisna ocena ne 

pomeni nič, za njih je to kos uradnega papirja, ki ga v bistvu ne razumejo. V četrtem razredu, 

ko začne številčno ocenjevanje, pa so starši začudeni, ker so pričakovali višje rezultate. Za 

učence je opisno ocenjevanje vsekakor manj stresno in s spričevalom niso obremenjeni, niso 

dovolj motivirani za pridobivanje znanja in napredka, ker jim opisno ocenjevanje ne pomeni 

nič. Opisnega ocenjevanja ne razumejo in opisne ocene ne zanimajo ne staršev, ne učencev. 

To ni »pravo« spričevalo, zato se učenci tudi premalo trudijo. 
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V prvi triadi osnovne šole je med učitelji dobro sodelovanje. Pripravljajo skupne nastope za 

starše, razne pohode, razstave in druge dejavnosti. Učitelji 1. triade se sestajajo po potrebi ali 

vsaj enkrat mesečno, kjer predebatirajo težave, skupaj jih rešujejo, si medsebojno pomagajo 

pri učnih načrtih in sprotno dogovarjajo o skupnih dejavnostih in raznih drugih dejavnosti na 

šoli. Učiteljice spremljajo učence od prvega do tretjega razreda, med seboj si sprotno 

izmenjujejo izkušnje iz prakse. Sodelovanje v 1. triadi je prijetno in uspešno, saj se nekateri 

učitelji srečujejo tudi izven šole, v privatnem življenju. 

 

Na podlagi opisnega ocenjevanja, ki ga starši in učenci ne razumejo, prihaja do velikih 

nesoglasij, saj starši krivijo učitelje, ko v četrtem razredu, ko se pojavi številčno ocenjevanje, 

spoznajo, da njihov otrok nima tako visoko znanje, kot so razbrali iz opisne ocene, ki je niso 

razumeli ali so jo prebrali površno. 

 

Učitelji v prvi triadi dobro sodelujejo, med sabo si izmenjujejo izkušnje. Pomembno pa je, da 

eden od drugega dobijo kaj koristnega, kar lahko uporabijo v praksi in iščejo pri sodelavcih 

pozitivnost. Tako so medsebojni odnosi odprti, odkriti, ki temeljijo na zaupanju. Kdor se tega 

ne zaveda, ne more funkcionirati pri timskem delu. Kajti medsebojne odnose je potrebno 

negovati in vzdrževati. Eden izmed načinov vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov so 

neformalna srečanja, včasih tudi druženje ob kavi. 

 

Učiteljica prvega razreda pravi, da timsko načrtovanje v prvem razredu poteka na ravni 

aktiva, kjer si učitelj in vzgojitelj razdelita delo na osnovi želja, katera tema je komu bližja, 

kdor ima zanimivo idejo za njeno izvedbo. Med sabo si razdelita zadolžitve in na podlagi teh 

se pripravita za naslednji dan. Urnika se držita okvirno, poslužujeta se načela, od težjih ur k 

lažjim, bolj dinamičnim dejavnostim. Uro vodi tisti, ki se je za določen predmet pripravil, 

drugi učitelj pa pri tem pomaga, nudi individualno pomoč šibkejšim učencem, seveda, če snov 

in čas to dopuščata. 

 

Kot element timskega dela je opisno ocenjevanje dobro zasnovano, vendar se je bistvo 

opisnega ocenjevanja izrodilo. V obrazcu za opisno ocenjevanje učenca ni rubrike, kjer bi 

učitelj lahko posebej izpostavil posamezne osebnostne lastnosti učenca, njegove pozitivne 

lastnosti in močna področja. Opisati je potrebno dosežene cilje, ne sme pa se zapisati česa 

učenec ni dosegel, iz česar bi bilo razvidno, kje učenec potrebuje več pomoči in je potrebno 

dodatno utrjevanje snovi. 
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Znanja s področja timskega dela so ravnatelji pridobili na raznih izobraževanjih v okviru 

Zavoda za šolstvo RS kot priprava na devetletko, na posvetih, v šoli za ravnatelje in ob 

mnogih življenjskih izkušnjah in osebnih spoznanjih, pri prebiranju strokovne literature in 

udeležbi na seminarjih (Učenje Učenja, ki je posvečen timskemu delu in sodelovalnemu 

učenju).  

 

Pri timskem delu so člani enakopravni med seboj in položaj posameznika v hierarhiji ni 

pomemben. Lastnosti in značilnosti posameznika lahko veliko doprinesejo k skupnemu cilju. 

Nasprotno pa lahko razlike v znanjih in izkušnjah pripelje do problemov v medsebojnih 

odnosih, strpnosti, sprejemanju drug drugega, kar pomeni, da niso vsi učitelji »zreli« za 

timsko delo. Težave v timu rešujejo s pogovorom in priložnostmi posameznika do lastne 

potrditve ob uspešno opravljeni nalogi. Sprotno reševanje težav v odnosih je ključ do uspeha. 

V manjših šolah, kjer se isti učitelji angažirajo v več projektih in nalogah, prihaja do 

preobremenitev. Težko je uskladiti urnike pouka z načrtovanjem in evalviranjem timskega 

dela pri opravljanju nalog pri ostalih dejavnostih, projektih, srečanjih, sodelovanjem s krajem, 

sodelovanjem med vrtcem in šolo itd. 

 

Ustanove, ki so v devetletno osnovno šolo vstopile v prvem krogu so se za opisno ocenjevanje 

drugače pripravljale od ostalih. Zato so mnenja, da so bile opisne ocene dobre, vendar samo 

do vključno drugega razreda. Ravnatelji so mnenja, da opisna ocena lahko veliko pove 

staršem in učiteljem, če je napisana realno, ne po nekem oblikovanem formularju, kjer ni 

pomembno spremljanje otrokovega napredka in doseganje ciljev. Opisne ocene morajo biti 

napisane realno, katerih ciljev učenec še ni dosegel, na katerem področju je šibek v znanju … 

Opisna ocena, ki ne opisuje natančno otrokovega napredka, sposobnosti in osvojenega znanja, 

ne pomeni nikomur nič, še najmanj pa jo razumejo učenci in starši. To pomeni, da je pri 

opisni oceni potrebno biti avtonomen in realen, predvsem pa profesionalen. Opisna ocena 

mora biti za učenca in starša jasna slika o dosežkih, saj ponuja učencem, staršem in drugim 

učiteljem bistveno več informacij kot številčna ocena, potrebno pa je napisano znati 

argumentirati. Problem nastane, ko učenci in straši ne čutijo ali pa ne razumejo teže napisanih 

besed. Zato imajo starši možnost, da mesečno spremljajo otrokov napredek na pogovornih 

urah. Dejstvo je, da so naši učenci še vedno bolj zunanje motivirani in jim le številčna ocena 

nekaj pomeni in jo tudi razumejo kot nek rezultat. Medtem, ko jim primanjkuje notranje 

motivacije v smislu učenja za življenje. 
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4.2.5 Sodelovanje 

 

Na osnovnih šolah je timsko delo načeloma utečena oblika dela, pomoč s strani vodstva oz. 

svetovalne službe potrebujejo le novoustanovljeni timi ali pedagoški delavci, ki se na šoli na 

novo zaposlijo. Ravnatelji so vključeni in spremljajo projektne time in so prisotni na 

sestankih. V timih, kjer nimajo vloge, niso posredni člani tima, so le opazovalci in aktivni po 

potrebi, drugače le spremljajo dogajanje. Pri izbiri timov spodbujajo dobro prakso, ki se je 

pokazala kot prednost in posledično kot učinkovitost pri delu posameznika v timu. 

Posameznik mora v timu čutiti podporo sodelavcev in vodstva, zato je pomembna pohvala 

posameznih timov na strokovnih srečanjih in pedagoških konferencah. Na osnovnih šo lah 

imajo planiran dan, ko se timi sestanejo in planirajo delo za naslednje šolsko leto. 

 

Time se določa po strokovnih kompetencah, učitelji se lahko sami odločajo za sodelovanje v 

timu po interesih in predlagajo time za razne projekte (evropska vas, eko šola). Upošteva se 

močna področja učiteljev za določeno nalogo in skupne cilje, osebnostne lastnosti 

posameznika, doslednost pri delu, natančnost, zanesljivost in odgovornost do dela in naloge.  

Na začetku šolskega leta so že vnaprej določeni timi glede na predmet poučevanja, ki sodeluje 

čez celo šolsko leto. Za time, ki se oblikujejo po potrebi, kot so organiziranje proslave, razna 

srečanja, pa se velikokrat obrestuje, da vodstvo izbere vodjo tima, ki sam sestavi sodelavce v 

timu glede na interes in poznavanje področja. Ravnatelj pa z vsakim posameznikom izvede 

razgovor o poteku dela in ali je pripravljen to nalogo sprejeti.  

 

Učiteljev, ki jim timsko delo ustreza, ni potrebno motivirati, tiste posameznike, ki ne izražajo 

želje in interesa po timskem delu, pa se v to ne sili. Pomembna je notranja motivacija 

posameznika, poudarek je na načinu dela, da lahko s skupnim delom dosežemo več, 

pomagajmo si, kajti drugič bomo mi potrebovali podporo in sodelovanje sodelavcev. Timsko 

delo se na osnovnih šolah izvaja v okviru načrtovanja dejavnosti, izpeljave projektov, 

sodelovanja po triadah, raznih prireditev, povezovanja šole in vrtca, centralne šole in 

podružnične šole, pri snovanju glasila, pri sodelovanju s krajem (skupne prireditve, razstave, 

čistilne akcije, medgeneracijsko srečanje), pri medpredmetnem poučevanju, dnevih dejavnosti  

itd. 
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4.2.6 Komunikacija 

 

Ravnatelji so enotnega mnenja, da timsko delo vzame več časa. Nepotrebno je spremljati vse 

time na šoli, nujno pa jim je nuditi podporo in pomoč, če jo potrebujejo. Najmočnejša 

področja v zvezi z organiziranjem in vodstvom timov so: sposobnost opazovanja, hitrega 

prilagajanja novo nastali situaciji, razumevanje medsebojnih odnosov in pripravljenost 

nudenja pomoči, analitičen pristop, celovit pogled nad dogajanjem in umirjenost pri reševanju 

težav. Vsi ravnatelji pa nimajo teh lastnosti, zato se trudijo po svojih najboljših močeh in 

priznavajo, da jim znanja na področju timskega dela primanjkuje. Zato so prepričani, da lahko 

uspemo le skupaj in nalogo uspešno in učinkovito izpeljemo. 

 

Ravnatelji se s člani timov sestanejo po potrebi oziroma odvisno od naloge, ki jo tim opravlja. 

Na šolah se srečujejo na mesečnih pedagoških organizacijskih konferencah, kjer se pregleduje 

opravljeno delo in načrtuje delo za naslednji mesec. Vsekakor pa med formalnimi srečanji 

izvedejo več neformalnih pogovorov s posameznimi člani timov, kjer se izostri pogled v 

individualna stališča, ki se včasih razlikujejo od ostalih članov tima. Individualna stališča 

posameznikov so močan vir za nadaljnje uspešno delo. 

 

Za vodenje in organiziranje timov je potrebno nenehno pridobivanje novih veščin, saj 

pedagoško delo v devetletni osnovni šoli ne dopušča zastarelih načinov dela. Vsak 

posameznik v timu lahko nekaj pridobi na osebnem in strokovnem področju, se bogati s 

spretnostmi in znanjem, sposobnostmi in delovnimi navadami drugih članov. Timsko delo te 

»prisili« prisluhniti tudi drugače mislečim, vsak posameznik pa je odgovoren, ali to sprejme 

kot pozitivno izkušnjo pri timskem delu, v smislu pridobivanja različnih načinov 

ustvarjalnega dela. Če tim dobro deluje, se delovna vnema prenaša tudi na druge člane 

kolektiva, ki ne sodelujejo posredno v timu. 

 

4.2.7 Evalvacija 

 

Ravnatelji se v timsko delo vključujejo pri načrtovanju dela določenega projekta oziroma 

naloge ter pri izvajanju in evalvaciji, kjer posamezni timi poročajo na sestankih o poteku dela. 

Vključujejo se neposredno s prisotnostjo in opazovanjem pri dejavnostih ali posredno iz 

poročil in skupnih analiz. Glavni kriterij je uspešno in učinkovito opravljeno delo in njeno 

vrednotenje. Že na začetku oblikovanja tima je pomembna razdelitev nalog: logistika, zapisi, 
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organizacija določene naloge, obveščanje vodstva. Razdelitev nalog se ravnateljem zdi 

pomembna, da ne pade preveliko breme na posameznika, temveč je vsak član odgovoren za 

določen del naloge in njeno izvedbo, poročila. 

 

Izkušnje o evalvaciji timskega dela so različne. Pri nekaterih nalogah so zapisane do 

podrobnosti, pri nekaterih je to le kratko pisno ali ustno poročilo na skupnih sestankih, 

odvisno od težavnosti in pomembnosti naloge. Evalvacije izvajajo timi preko poročil o delu in 

s poročanjem na kolegiju. 

 

Predlogi, ki so jih ravnatelji izpostavili pri izboljšanju timskega dela, so v ozaveščanju 

posameznikov o prednostih in pomanjkljivostih timskega dela, kar bi posledično pomenilo, da 

bi izboljšali tudi strokovnost. Pomembno se jim zdi, da posameznike, ki ne čutijo potrebe po 

timskem delu in s tem rušijo pripravljenost drugih za delo v timu, zamenjajo in sprotno 

spremljajo njihovo delo. Potrebno je izpostaviti uspešne in učinkovite time kot primer dobre 

prakse. 

 

Timsko delati je težko in vzame veliko časa, vendar se sproti učimo. A le s timskim delom 

zmoremo odgovarjati na izzive sodobnega časa. Posameznik se v šolskem prostoru hitro 

izgubi, je izločen, nekonkurenčen in ima občutek nemoči. 

 

 

5. ZAKLJUČEK 

 

 

Ob uvajanju devetletne osnovne šole se je zgodilo veliko sprememb, največja novost je bila 

vsekakor vstop otrok v prvi razred s šestimi leti. Največ pomislekov in dilem so pedagoški 

delavci imeli ravno pri eno leto mlajših otrocih v prvem razredu. Šest let stari otroci imajo 

drugačne razvojne značilnosti in sposobnosti. Veliko pomoči so učitelji in vzgojitelji imeli s 

strani svetovalke z Ministrstva za šolstvo, na raznih aktivih in študijskih skupinah, kjer so si 

izmenjavali mnenja in izkušnje. Velika pridobitev pa je sodelovanje med učiteljico in 

vzgojiteljico, ki je načina in metod dela ter spremljanje razvoja šestletnikov navajena iz 

prakse, ki si jo je pridobila z delom v vrtcu. 
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V prvem razredu devetletne osnovne šole sta prisotni dve strokovni delavki, vzgojiteljica 

predšolskih otrok in učiteljica razrednega pouka. Menimo, da je to zelo dobrodošlo, saj si 

lahko delo organizirata in razdelita tako, da ena snov razlaga, druga pa lahko z didaktičnimi 

pripomočki popestri uro in otroke še dodatno motivira. Med seboj se dopolnjujeta z raznimi 

idejami, novostmi, vsaka si lahko vzame več časa pri delu z otroki, več poudarka je lahko na 

individualnem načinu dela. Tudi pri preverjanju znanja in opisni oceni si lahko izmenjujeta 

mnenji, se pogovarjata ter bolj natančno opazujeta delo učencev. 

 

Delitev dela je pomembna za dobro timsko sodelovanje med njima. S tem si obe, vzgojiteljica 

in učiteljica, delo tudi olajšata. Medsebojno se dopolnjujeta v znanju, sposobnostih, 

spretnostih in osebnostnih lastnostih. Otroci so tako deležni različnih stilov in pristopov 

poučevanja in tako je lahko pouk tudi lažje notranje diferenciran. 

 

Pedagoški delavci so se izobraževali na modulih, seminarjih o timskem delu, srečevali so se 

na raznih srečanjih in hospitirali v vrtcih in šolah v 1. razredu. Veliko izkušenj in koristnih 

nasvetov so pridobili na srečanjih, ki so jih pri svojem delu s pridom uporabljali.  

Ugotavljamo, da je način pridobivanja znanja skozi igro in izkustveno učenje bližje učencem, 

za učitelje pa to pomeni veliko več dela. V devetletki so vsebine preobsežne in veliko je 

pisnih priprav na pouk. Potrebno je doseči veliko ciljev, ki jih je treba preverjat i in ocenjevati 

za vsakega posameznika. To pa vzame ogromno časa, veliko je namreč pisanja in sprotnega 

spremljanja učenčevih sposobnosti in napredka.  

 

Sodelovanje s starši se v devetletki ni bistveno spremenilo, razen opisnega ocenjevanja, ki ga 

starši ne razumejo popolnoma. Bližje jim je številčno ocenjevanje, ker je po njihovem mnenju 

oprijemljivejše. Starši, ki svojega otroka spremljajo in se udeležujejo pogovorih ur in drugih 

srečanj za starše, načeloma nimajo težav. Saj težave sproti rešujejo in spremljajo otrokovo 

znanje in napredek. Preobremenjenost otrok je v veliki meri odvisna od posameznih učiteljev 

in preambicioznih staršev. 

 

Timsko delo v prvem razredu in  nadalje v prvem triletju osnovne šole je zelo uspešno in 

produktivno. Pedagoški delavci so med seboj povezani, izmenjujejo si izkušnje ter si 

medsebojno pomagajo na različne načine, s pripravo didaktičnega materiala, s pobudami za 

sprotno delo ... Med seboj spoznajo šibka in močna področja in to s pridom uporabljajo pri 

pouku. Kdor ima več znanja in izkušnje na glasbenem področju, z veseljem in spontano 
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prenaša znanje na učence, ali spretnosti in ustvarjalnost, npr. na likovnem področju. Večina 

učiteljev v prvi triadi dobro sodeluje, saj skupno pripravljajo razna srečanja za starše, pohode, 

razstave in druge dejavnosti. Nekateri učitelji se srečujejo tudi izven delovnega časa, kot 

prijatelji, kar je lahko pozitivno pri timskem sodelovanju, ta vez prijateljstva in dobrih 

odnosov se kaže tudi na delovnem mestu. 

 

Glede na rezultate raziskave diplomske naloge lahko trdimo, da je timsko poučevanje na 

osnovnih šolah učinkovito, timsko sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela je dobro in 

vpliva na načrtovanje in porazdelitev dela v pedagoškem procesu. Ne moremo pa trditi, da  

timsko sodelovanje vpliva na zaupanje med sodelavci. Kar si lahko razlagamo, tudi na ta 

način, da smo ljudje postali individualisti in ne delimo svojih uspehov in izkušenj. V 

današnjem času, ko vsi nekam hitimo in si ne znamo vzeti časa zase in za naše bližje, kar v 

tem primeru pomeni sodelavce, izgubljamo tisto življenjsko nit, ki naj bi v življenju pomenila 

zelo veliko za vsakega posameznika. To je zaupanje, medsebojni odnosi, prijateljstvo itd. 

Naše mnenje je, da je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah premalo učiteljev, ki bi razbili 

čustveno plat učiteljic. Na ta način bi se v ustanovah mogoče še povečala strokovnost, 

zaupanje, dobri medsebojni odnosi in skrb za otroke, učence, zaradi katerih so pedagoški 

delavci tam zaposleni. 

 

Negativno vedenje v timu je tudi prelaganje odgovornosti na drugega ali opravljanje dela 

namesto drugega. Za uspešno in dolgotrajno delovanje tima morajo člani sproti reševati 

napetosti, ki se v timu pojavljajo in vplivajo na medsebojne odnose. Uspešno timsko delo pa 

je odvisno od učiteljeve pripravljenosti in sodelovanja. Bistvenega pomena za uspešno 

delovanje tima je nenehno zavedanje vseh članov tima, da je pri razdeljevanju nalog znotraj 

tima potrebno upoštevati posameznikovo osebnost, medsebojno različnost in strokovnost 

posameznika na svojem področju.  

 

Timsko delo je v osnovnih šolah zelo pomembno in prerašča okvir spontanega povezovanja 

pedagoških delavcev. Ozaveščanje in spoznavanje prednosti timskega dela narekuje v šoli 

potrebe po različnih programih usposabljanja tako za učitelje kot za vodstvo šole. Samo 

notranja potreba pedagoškega delavca po timskem delu še ni dovolj za prenos strokovnega 

znanja in izkušenj v pedagoško prakso. Pedagoški delavci potrebujejo v kolektivu podporo in 

potrditve ob učinkovitem in uspešnem timskem delu. 
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Priloga 1: Časovnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Opravilo 

5.12.2010 
Opredelitev teme raziskovanja, določitev raziskovalnega problema, 

raziskovalnega vprašanja in cilja raziskave 

20.12.2010 Pregled literature 

20.1.2011 Sestava udeležencev za fokusno skupino 

25.1.2011 Oblikovanje vprašanj za fokusno skupino 

30.1.2011 Povabilo udeležencev k sodelovanju – Kontaktno pismo 

30.1.2011 Načrtovanje srečanja fokusnih skupin (kraj, prostor, datum, čas) 

16. 2. 2011 Izpeljava srečanja  

26.2.2011 Pregled, prepis in urejanje posnetega pogovora 

4.3. 2011 Določitev enot kodiranja 

19.3.2011 Kodiranje transkripte 

25.3.2011 Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij 

28.3.2011 Analiza podatkov in oblikovanje temeljnih ugotovitev 

31.3.2011 Sestavljanje končnega poročila 

10.2.2012 Izpeljava intervjuja 

12.2.2012 Določitev enot kodiranja 

12.2.2012 Kodiranje transkripte intervjuja 

15.2.2012 Analiza podatkov in oblikovanje temeljnih ugotovitev 

8.5.-

11.5.2012 Izpeljava intervjujev ravnateljev 

14.5.2012 Določitev enot kodiranja 

14.5.2012 Kodiranje transkripte intervjujev ravnateljev 

18.5.2012 Analiza podatkov in oblikovanje temeljnih ugotovitev 



 

 

Priloga 2: Izpisi statističnih analiz kvantitativnih podatkov 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H 1=  HI- kvadrat test 

Učitelji z dolgoletnimi izkušnjami trdijo, da je opisno  

 

 
 

H 2 = ANOVA  

Timsko sodelovanje vpliva na zaupanje med sodelavci   

 
 

 

 



 

 

H 3 = Multipla regresija 

 

Učinkovitost timskega poučevanja, timskega sodelovanja in opisnega ocenjevanja vpliva na 

učinkovitost timskega načrtovanja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3: Kontaktno pismo 

 

 

Spoštovani! 

 

Sem Blanka Černe, študentka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

Pri predmetu Metode kvalitativne analize delam raziskovalno nalogo z naslovom Devetletna 

osnovna šola – timsko delo v 1. razredu devetletke. 

Glavni namen moje raziskovalne naloge je, kako poteka poučevanje v devetletki, kakšne so 

spremembe, izobraževanje ter timsko delo v prvem razredu devetletke. 

 

Želim sestaviti fokusno skupino, to je skupinski intervju. Odgovarjali bi na 14 vprašanj, kar bi 

Vam vzelo približno 1 uro in 30 minut časa. Zaradi lažje  in natančnejše obravnave podatkov, 

Vas prosim, če lahko pogovor snemam, seveda z Vašim privoljenjem. 

Vaši odgovori so zelo pomembni, ključni pri moji nalogi, zato Vas naprošam za sodelovanje. 

 

Zagotavljam Vam, da bodo podatki, vaši odgovori ostali anonimni ter uporabljeni zgolj za 

študijske namene – raziskovalno nalogo. 

 

Prosila bi Vas, da mi sporočite termin, ki bi Vam najbolj ustrezal na elektronski naslov 

blanka.cerne@gmail.com 

 

V upanju na pozitiven odgovor, se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.  

 

 

 

Nova Gorica; 1.2. 2011      Blanka Černe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 4: vprašalnik za učitelje 

 

TIMSKO DELO – vprašalnik za učitelje osnovnih šol 
 

Sem študentka 3. letnika univerzitetnega programa Uporabne družbene študije na FUDŠ in pri 

predmetu Raziskovalni praktikum delam raziskavo o timskem delu v osnovni šoli. 

 

Pred Vami je vprašalnik, s katerim bi rada ugotovila, kakšen je Vaš pogled na timsko delo pri 

sodelovanju, načrtovanju, poučevanju in ocenjevanju na osnovni šoli. 

Z izpolnjevanjem vprašalnika mi boste pomagali dobiti vpogled v učinke in zadovoljstvo 

timskega dela med zaposlenimi v osnovni šoli. 

 

Prosim Vas, da na vprašanja iskreno in kritično odgovorite, pomembno je, da izrazite svoje 

mnenje. Odgovori so anonimni. 

 

Za izpolnjevanje vprašalnika boste porabili približno 3 minute. 

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za izvedbo raziskave.  

 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

 

         Blanka Černe 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Spol (označite):  1. M  2. Ž 

 

2. Stopnja izobrazbe (označite):  1. srednja izobrazba 

       2. višja izobrazba 

       3. visokošolska strokovna izobrazba 

       4. visokošolska – univerzitetna izobrazba 

       5. magisterij in/ali doktorat 

 

3. Koliko let poučujete (označite):  1. do 5 let 

        2. od 6 do 10 let 

        3. od 11 do 20 let 

        4. nad 20 let 

 

4. Ocenite, kako pogosto izvajate navedene elemente timskega dela (z X 

označite ustrezen kvadratek):  

 

 Vsak dan Tedensko Mesečno  Letno 

Timsko načrtovanje     

Timsko poučevanje     

Timsko sodelovanje     

Opisno ocenjevanje     



 

 

5. Z ocenami od 0 do 3 ocenite učinkovitost Vašega izvajanja posameznih 

elementov timskega dela (napiši številko):  

 

1. Timsko načrtovanje  ______    1 = nezadostno 

2. Timsko poučevanje   ______    2 = zadostno 

3. Timsko sodelovanje  ______    3 = dobro 

4. Opisno ocenjevanje   ______    4 = prav dobro 

5 = odlično 

 

6. Ocenite naslednje trditve s številkami od 1 do 5 (z X označite ustrezen 

kvadratek). 

 

Se nikakor ne strinjam  -- 1 2 3 4 5 -- se popolnoma strinjam 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

 

Timsko poučevanje spodbuja napredovanje vseh učencev 

     

 

Z organizacijo pri izvajanju timskega dela sem zadovoljen  

     

Uspešnost vzgojno izobraževalnega delovanja je v veliki meri odvisna od  

dobrih medsebojnih odnosov 

     

 

Opisno ocenjevanje v prvem triletju je dobro za učitelje in učence  

     

 

Sodelovanje pri načrtovanju in porazdelitvi dela je dobro (učinkovito)  

     

 

Timsko delo veča zaupanje med sodelavci 

     

 

 

 

 

 

Hvala za Vašo pomoč in sodelovanje! 



 

 

Priloga 5: Enote kodiranja za fokusno skupino učiteljic 

 

 

Občutki ob prehodu: 

Pomoč in podpora: 

Pridobitve: 

Priprava pedagoških delavcev na  

poučevanje v devetletki: 

Izobraževanje za timsko delo: 

Poučevanje in pridobivanje znanja: 

Značilnosti novega programa: 

Razlike med starim in novim 

programom: 

Sodelovanje tima pri načrtovanju: 

Organizacija timskega dela: 

Mnenja opisnega ocenjevanja za 

učitelje: 

Pomen opisnega ocenjevanja za 

učence in starše: 

Sodelovanje pedagoških delavcev v 

prvem triletju: 

Zaključne misli: 

 

 

Vzroki za občutke ob prehodu: 

Kritike pomoči in podpore: 

Kritike Poučevanja v 1. razredu 

devetletke: 

Način dela: 

Potreba staršev o seznanjanju z dosežki 

otrok: 

 

 

 

Enote kodiranja za intervju učiteljice 

 

Seznanjanje staršev : 

Zahtevnejši program devetletke: 

Sodelovanje staršev po starem in 

novem programu: 

Timsko sodelovanje in 

poučevanje v prvem triletju: 

Sodelovanje tima pri načrtovanju 

in porazdelitvi dela: 

Organizacija timskega dela pri 

izvajanju v 1. razredu: 

Opisno ocenjevanje, pomen za 

učitelje in učence: 

Zadovoljstvo sodelovanja vseh 

udeležencev v prvem triletju: 

Medsebojni odnosi med učitelji 

pri timskem sodelovanju: 

 

 

podrobne informacije, ki so pomembne za počutje otroka 

nepričakovani trenutki vplivajo na počutje otroka ( 

izguba teka, nespečnost, močenje postelje, nočne 

more….) 

S prenovo v letošnjem šolskem letu 

dober tim, 

dopolnjuje, upošteva pripombe 

ideja za  izboljšavo  

ne kot negativno kritiko. 

 

 



 

 

Enote kodiranja za intervju ravnateljev 

Sodelovanje pri učinkovitosti in uspešnosti: 

Določanje timov: 

Motivacija učiteljev: 

področja izvajanja: 

Močna in šibka področja: 

komunukacija s člani, način komuniciranja: 

znanje in spretnosti za vodenje: 

Pridobitev znanja: 

Problemi in njihovo reševanje: 

Opisno ocenjevanje: 

Spremljanje izvajanja timskega dela 

učiteljev: 

Izvajanje evalvacije: 

Predlogi za izboljšanje timskega dela: 

 

medpredmetnemu povezovanju 

Timsko delati je težko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6: Transkripta za fokusno skupino učiteljic 

1. Kaj ste občutili ob prehodu iz osemletne v devetletno 

OŠ? 

 

Glede na to, da sem pred vstopom v 1. razred devetletke 

poučevala 4. razred osemletke je bil zame prehod 

drastičen. Spominjam pa se, da sem nov način dela hitro 

sprejela in poskusila nanj gledati pozitivno. To mi je 

omogočilo večletno usposabljanje v Ljubljani  - moduli.   

Negotovost in strah (mlajši učenci, obširne in dokaj 

zahtevne vsebine) .Veliko zmede in nedorečenih stvari, ki 

smo jih morali reševati sproti, ob prebiranju zakonov in 

zakonodaj.  

Jezo ob prenavljanju (imamo slabe izkušnje s prenovami 

v šolstvu v preteklosti), kup nepotrebne  papirnate vojne,  

prenovljeni učni načrti, kup » novosti«, ki sem jih pri 

pouku že izvajala. 

V devetletko sem stopila, ko so bile nekatere stvari že 

utečene v prvi triadi. (začela sem v kombiniranem 

oddelku tretji razred devetletke in četrti razred 

osemletke). Sprva me je bilo strah vseh novosti in 

sprememb. Veliko je bilo nejasnosti, kako bomo pisali 

letne priprave, kako bomo ocenjevali.  

Zanimale so me novosti, ki jih prinaša devetletka( načini 

dela, izkustveno učenje, novi delovni zvezki, nov učni 

načrt), vse to mi je pomenilo nek izziv, hkrati pa tudi 

negotovost pri delu z mlajšimi otroki, pri poučevanju 

skupaj z vzgojiteljico. 

Takrat sem poučevala na podružnični šoli. Bilo je veliko 

priprav, hospitacij pri uvajanju devetletke. Izdelava letnih 

priprav je bilo veliko težje napisat, ker še ni bilo 

osnutkov. Veliko smo se ukvarjali z metodično pripravo 

na delo s 6 – letniki. 

 

2. Kako in kje ste dobili največ pomoči in podpore pri 

uvajanju in delu z mlajšimi otroci? 

 

Sama sem vstopila v devetletko v drugem krogu. Pred 

tem sem bila na izobraževanju v Ljubljani – moduli.  

Največ nasvetov sem dobila od sodelavk, ki so že šle 

skozi prvi krog. Ogromno je pomagala  svetovalka na 

zavodu (ga. Klavdija Kuščar). Veliko je hospitirala, 

delala analize in svetovala. Pomoč je nudila tudi ga. 

Tatjana Krapše. Ravnatelj nas je pri delu vzpodbujal. 

Pomoč so nudili pri opremi učilnic za 1. razrede, 

organizirali so module za učitelje . Odgovore na formalna 

vprašanja sem dobila pri svetovalki na Zavodu za šolstvo, 

vendar se je v praksi marsikaj izkazalo kot neproduktivno 

ali celo neizvedljivo. Največ pridobiš z izkušnjami, 

Občutki ob prehodu: 

Drastičen prehod 

način dela hitro sprejela  

pozitivno gledati 

Negotovost, Veliko zmede 

Jezo, strah, izziv,  

težje napisat, zanimanje,  stvari 

že utečene 

nejasnosti 

Vzroki za občutke ob prehodu: 

večletno usposabljanje 

obširne in dokaj zahtevne 

vsebine 

nedorečene stvari 

prebiranje zakonov in 

zakonodaj 

slabe izkušnje s prenovami 

nepotrebne  papirnate vojne 

prenovljeni učni načrti 

novosti, spremembe 

kako bomo pisali letne priprave 

kako bomo ocenjevali 

načini dela,  izkustveno učenje 

novi delovni zvezki, nov učni 

načrt 

delo z mlajšimi otroki 

delo skupaj z vzgojiteljico 

veliko priprav, ni bilo osnutkov 

 

 

 

 

Pomoč in podpora: 

Izobraževanju, nasveti od 

sodelavk 

svetovalka na zavodu 

Z izkušnjami, dobrim 

poznavanjem 

hospitacije, ravnatelj 

moduli za učitelje 

z dopolnjevanjem kolegic 

izmenjavo dobrih praks. 

Pedagoginja, svetovalna 

delavka 

organizirale med seboj 

Izmenjevale smo si izkušnje, 

ideje 

 



 

 

dobrim poznavanjem učnega načrta in z dopolnjevanjem 

kolegic ter izmenjavo dobrih praks.  

Pomoč je bila, a zelo neučinkovita. Naredila sem vse 

module, le trije od 12 so mi nekaj pripomogli pri 

poučevanju v devetletki. Pedagoginja, svetovalna delavka 

Klavdija Kuščer (nasveti, primeri iz prakse). Drugače pa 

smo se učiteljice  organizirale med seboj. Izmenjevale 

smo si izkušnje, ideje in jih s pridom uporabljale v 

svojem razredu. 

Izobraževali smo se na modulih, večkrat smo se  srečali 

tudi s svetovalko iz zavoda, aktivih, študijskih skupinah. 

Učiteljice, ki so sodelovale v projektu devetletke so 

vodile izobraževanja.. Sodelavke z nasveti, kolegice iz 

drugih šol. 

Sodelovala sem pri poskusnem uvajanju devetletke od 

začetka, veliko je bilo priprav (hospitirala sem in imela 

nastope skupaj z vzgojiteljico v vrtcu pri šestletnih 

otrocih, sodelovala pri pripravi osnutka letne priprave) in 

sestankov z odgovorno osebo z ministrstva za šolstvo, 

bilo je zanimivo,vsi smo z velikimi pričakovanji vneto 

delali. Najbolj mi je bila v pomoč vzgojiteljica, 

sodelavka, veliko koristnih napotkov sem dobila od 

svetovalke z zavoda za šolstvo, ki je bila prej razredna 

učiteljica in od šolske svetovalne službe. 

Ni bilo veliko pomoči. Kar je pomagala ga. Klavdija 

Kuščer in sodelavke s centralne šole. Ravnatelj, ki nas je 

usmeril na usposabljanje(Moduli), Zavod za šolstvo v 

Novi Gorici, vzgojiteljica ( 2 uri tedensko). 

 

3. Katere spremembe bi označili kot pridobitve? 

 

Delo skupaj z vzgojiteljico. Delo po postajah. Več 

spremljanja individualnega napredka posameznika. 

Timsko načrtovanje na pouk. 

Izkustveno učenje, ciljno naravnanost in opisno 

ocenjevanje točno določenih standardov znanja.  

Dodatna učiteljica ali vzgojiteljica v prvem razredu, prva 

triada ista učiteljica, dolžina ure prilagojena starostni 

stopnji otrok,  

V prvem razredu smo dobili pomoč vzgojiteljice. Ker 

sem prej učila pretežno četrti in tretji razred je bila zame 

sprememba ta, da so učenci preko praktičnih dejavnosti 

(tudi igre) prihajali do znanja. 

Več poudarka na učenju od igre do znanja in na 

izkustvenem učenju, predvsem pri naravoslovju. 

Naravnano delo od igre do znanja, več poudarka na 

praktičnem in izkustvenem učenju. 

 

4. Kako ste se izpopolnjevale, izobraževale, pridobivale 

nova znanja in kaj ste s tem pridobile? 

aktivih, študijskih skupinah 

nastopi skupaj z vzgojiteljico 

sodelovanje pri pripravi osnutka 

letne priprave 

ministrstva za šolstvo 

vzgojiteljica, sodelavka 

šolske svetovalne službe. 

 

Kritike pomoči in podpore: 

 

v praksi  neproduktivno 

neizvedljivo 

neučinkovita 

le trije moduli od 12 so mi 

nekaj pripomogli 

Ni bilo veliko pomoči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobitve: 

 

Delo skupaj z vzgojiteljico 

Delo po postajah. 

spremljanja individualnega 

napredka 

Timsko načrtovanje 

Izkustveno učenje 

ciljna naravnanost 

opisno ocenjevanje 

prva triada ista učiteljica, 

dolžina ure prilagojena starostni 

stopnji otrok 

preko praktičnih dejavnosti 

(tudi igre) prihajali do znanja. 

 

 

 

 

 

Priprava pedagoških delavcev 

na poučevanje v devetletki: 

Večletno izobraževanje 



 

 

 

Večletno izobraževanje v Ljubljani –moduli. Pisanje 

seminarskih nalog. Nekaj hospitacij v 1. razredu in vrtcu. 

Izvedba nastopa v 1. raz.   

Seminarji, moduli, sodelovanje na študijskih skupinah, 

medsebojna izmenjava mnenj… s sodelavkami iz drugih 

šol, prebiranje strokovne literature 

Na modulih, kot sem omenila neučinkovitih. Največ sem 

pridobila na seminarjih, na katere sem se sama namensko 

vključila v želji pridobiti čim več različnih znanj za delo 

v devetletki.  

Na modulih, iz priročnikov, iz strokovne literature, 

posveti, seminarji, razpisanimi v katalogih stalnega in 

posodobljenega izobraževanja ter v študijskih skupinah. 

Opravila sem vseh deset modulov za poučevanje v prvi 

triadi, modul za poučevanje naravoslovja v drugi triadi, 

hospitacije in nastope v vrtcu pri šestletnih otrocih, 

izmenjava izkušenj na sestankih študijskih skupin. 

Moduli v Ljubljani, nasveti z Zavoda za šolstvo, študijske 

skupine, kjer smo proučili in izdelali letne načrte ter  

pridobivali znanja za delo z 6 – letniki. 

 

5. Kako ste se izobraževale za  timsko delo? 

 

Za timsko delo smo se izobraževale v sklopu modulov v 

Ljubljani (modul 2). Sama sem še z dvema kolegicama 

izvedla praktičen nastop v razredu, še prej pa 

hospitalizacijo v mali šoli. Napisale smo tudi seminarsko 

nalogo na to temo. Pred poučevanjem v 1. razred sem 

izvedla nastop v 1. razredu, kjer je hospitalizirala ga. iz 

zavoda za šolstvo iz NG. 

Imeli smo tudi enodnevni seminar prav o delu v timu s 

strani Zavoda za šolstvo Nova Gorica. Sicer sva v timu 

sodelovali s kolegico – učiteljico razrednega pouka pri 

pripravah na devetletno OŠ. 

Modul 7: Sodelovanje dveh pedagogov v prvem razredu 

pri športni vzgoji (v trajanju  okoli 20 ur) V dvojicah smo 

morali narediti seminarsko nalogo za eno uro  športne 

vzgoje – to je pa tudi vse. 

O tem imam kar nekaj izobraževanj, mislim da 3.  

Za timsko delo sem se izobraževala na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani v okviru izobraževanja na modulih 

pri uvajanju devetletke, na strokovnih sestankih Zavoda 

za šolstvo Nova Gorica ter pri poskusnem uvajanju 

devetletke, sodelovala sem na hospitacijah in imela 

nastope skupaj z vzgojiteljico v vrtcu, v najstarejši 

skupini otrok pod vodstvom svetovalke Zavoda za šolstvo 

in šolsko svetovalno službo. 

Za timsko delo se nismo izobraževale. 

 

seminarskih nalog. 

hospitacije v 1. razredu in vrtcu. 

Izvedba nastopa v 1. raz.   

Seminarji, moduli, sodelovanje 

na študijskih skupinah, 

medsebojna izmenjava 

mnenjstrokovne literature 

priročnikov 

posveti 

izmenjava izkušenj 

nasveti z Zavoda za šolstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje za timsko delo: 

 

modulov - modul 2 

hospitalizacijo v mali šoli 

praktičen nastop v razredu 

seminarsko nalogo na to temo 

nastop v 1. razredu, 

enodnevni seminar 

sodelovali s kolegico 

Modul 7 

Sodelovanje dveh pedagogov 

na Pedagoški fakulteti 

strokovnih sestankih 

poskusnem uvajanju devetletke 

hospitacijah 

se nismo izobraževale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Kako poteka poučevanje v 1. razredu devetletke in 

pridobivanje znanja za učence, je ta način učencem bližji? 

 

Način dela je učencem veliko bližji, saj je prilagojen 

starosti otrok. Glede na to, da so si učenci med seboj 

različni in, da pridejo v prvi razred z različnim 

predznanjem mislim, da je za nekatere način dela bližji za 

druge ne toliko. Poučevanje poteka velikokrat v manjših 

skupinah, naloge si med sodelavko razdeliva po močnih 

področjih, sodelavka je glasbenica, tako ona prevzame 

večji del glasbenih dejavnosti.   

Glede na to, da sem prej delala z mlajšimi otroci v vrtcu 

nisem imela težav, saj sem poznala razvojne sposobnosti 

otrok in način dela skozi igro. Moja izkušnja je, da je 

devetletna šola učencem prijaznejša. 

 Že prej sem sledila novostim in jih vpletala v pouk, 

lastne ideje. Ohranim tiste načine dela, ki se mi zdijo 

uspešni. Seveda jim je bližji. Vse znanje, ki je pridobljeno 

z izkušenjskim učenjem, je trajnejše. Upošteva starostno 

stopnjo otrok, individualne sposobnosti, spretnosti, vsi so 

uspešni, ocenjen je otrokov napredek. Na realna tla pa so 

postavljeni v četrtem razredu (ocene). Tako učenci, kot 

tudi starši.  

Od učitelja zahteva veliko priprav. Manj je praktičnega 

dela in več učnih vsebin, ki jih je potrebno obdelati. Tako 

da velikokrat hitimo iz teme v temo, manj je povezovanja 

s primeri iz vsakdanjega življenja in malo časa za 

utrjevanje. S sodelavko si med načrtovanjem določiva, 

kako bo potekalo delo naslednji dan in si razdeliva vloge. 

Glede na ciljno naravnane učne načrte sem bolj pozorna 

na preverjanje in posledično ocenjevanje znanja / na 

doseganje standardov znanja pri otrocih, metodična 

znanja za poučevanje šestletnikov in usmeritve za 

izvajanje pouka naravoslovja ob danih učbenikih in 

delovnih zvezkih, učnem načrtu. Da, vendar obstajajo 

časovne omejitve.  

Usmeritve za izvajanje pouka predvsem naravoslovja, ob 

danih učbenikih in delovnih zvezkih. Da, a večkrat ni 

dovolj časa za izvajanje,veliko ciljev je za preverjat in 

ocenjevat. Veliko se poučuje v manjši skupinah, kjer 

vsaka izmed naju vodi svojo skupino po predhodnem 

dogovoru, z določenim ciljem. 

Sedaj poteka super, delo je utečeno. Prav jaz sem imela 

prvo leto nekaj težav, ker sem v delala vse sama in to v 

kombinaciji. Tako, da mi še ena oseba, posebno pri 

izvedbi pouka ni bila potrebna. Kasneje se je to pokazalo 

za zelo potrebno pomoč pri delu. 

 

7. Kakšne so spremembe pri  sodelovanju s starši? 

 

Poučevanje in pridobivanje 

znanja: 

poteka velikokrat v manjših 

skupinah, učenci med seboj 

različni 

naloge si med sodelavko 

razdeliva 

način dela skozi igro. 

sledila novostim 

vpletala v pouk, lastne ideje. 

Ohranim uspešne dejavnosti, 

Izkustveno  učene, je trajnejše 

individualne sposobnosti, 

spretnosti,pozorna na 

preverjanje 

ocenjevanje znanja 

doseganje standardov 

metodična znanja 

usmeritve za izvajanje pouka 

naravoslovja 

Usmeritve za izvajanje 

naravoslovja, 

z določenim ciljem. 

delo je utečeno. prvo leto nekaj 

težav, sama v kombinaciji. 

Kritike Poučevanja v 1. razredu 

devetletke: 

realna tla pa so postavljeni v 

četrtem razredu (ocene). 

veliko priprav 

Manj je praktičnega dela 

več učnih vsebin 

hitimo iz teme v temo 

manj je povezovanja s primeri 

malo časa za utrjevanje 

časovne omejitve. 

ni dovolj časa za izvajanje 

veliko ciljev je za preverjat in 

ocenjevat. 

velik prehod v 4. razredu. 

Način dela: 

Veliko. bližji 

za nekatere način dela bližji za 

druge ne toliko. 

prijaznejša. ,  

razdeliva vloge 

 

 

Potreba staršev o seznanjanju z 

dosežki otrok: 



 

 

Bila sem že v osemletki v projektu opisnega ocenjevanja 

in sodelovanje s strani staršev se ni veliko spremenilo. 

Mislim, da bi v 3. razredu že lahko uvedli številčne 

ocene. Za starše in učence je velik prehod v 4. razredu. 

Večjih sprememb ni, občasno je potrebno starše 

(preambiciozne) postaviti na realna tla, kdaj mora njihov 

otrok dozoreti za določena znanja (računanje na pamet, 

pisanje, branje). 

Natančno jim je potrebno predstaviti način opisnega 

ocenjevanja. 

Posebnih sprememb ni (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, srečanje s starši do dvakrat letno). Pričakovanja 

staršev so iz dneva v dan večja. V kolikor otrok nima 

težav v šoli, so tudi pogovori in sodelovanje s starši 

prijetni. Ko pa nastopijo težave, jih največkrat starši ne 

želijo ali pa ne slišijo in takrat je sodelovanje zelo težko, 

velikokrat stresno. V preobremenjenosti si starši vedno 

težje vzamejo čas za svojega otroka, snov je tudi vedno 

zahtevnejša in veliko staršev svojemu otroku v 7., 8. in 9. 

razredu sploh ne zna pomagati. Velik del tega so prinesle 

tudi opisne ocene in  ko v 4. razredu preidejo na številčne 

so navadno velike težave.  

 

Starši so prej in sedaj hodili na govorilne ure, roditeljske 

sestanke. Otrokom pomagajo pri učenju. Sodelovanje s 

starši je zelo odvisno od posameznega učitelja. 

Devetletka tega ni spremenila. Sprememba je morda v 

tem, da so zakonska določila bolj konkretna in kvantiteta 

informacij, ki jih posredujemo staršem, večja. 

V začetku uvajanja devetletke je bilo zanimanje večje, 

sedaj so pripombe, nekateri starši se ne strinjajo z 

opisnim ocenjevanjem, ne zdijo se jim tako pomembne 

kot številčne, pravijo tudi, da otroci doživijo nekakšen 

šok ob srečanju z številčnimi ocenami v četrtem razredu.  

V začetku uvajanja 9- letke dobro sodelovanje, sedaj 

nekoliko manj. 

 

8. Kakšen se vam zdi nov program? 

 

Glede na osemletko ima program povečan obseg ur. 

Program je drugačen, količinsko obsežnejši. Preveč je 

balasta, utrjenega znanja pa ni.  

Program je zahtevnejši, veliko snovi in premalo 

utrjevanja. 

Program je preobsežen. Določene vsebine so zahtevnejše. 

Če jih hočeš kvalitetno podati, bi potreboval več časa.  

Premalo časa je za utrjevanje. Ne pomaga, da imamo 

»škarje in platno«  učitelji. Če začneš rezati v prvem 

razredu, moraš v vseh razredih, kar pa ni izvedljivo.  

Program je predvsem preobsežen in prenatrpan. Da, 

se ni veliko spremenilo 

velik prehod v 4. razredu. 

starše (preambiciozne) postaviti 

na realna tla, 

predstaviti način opisnega 

ocenjevanja. 

govorilne ure, roditeljski 

sestanki, srečanje s starši do 

dvakrat letno 

Pričakovanja večja 

nima težav - prijetno. 

Težave-  zelo težko 

težje vzamejo čas 

ne zna pomagati 

pomagajo pri učenju. 

odvisno od učitelja. 

so zakonska določila bolj 

konkretna 

kvantiteta večja. 

se ne strinjajo z opisnim 

ocenjevanjem 

ne- pomembne 

v začetku dobro sodelovanje 

sedaj manj. 

sodelovanje zelo prijetno 

prijateljsko 

sodelovanje lahko v enaki meri. 

starši redno udeležujejo 

govorilnih ur, 

težave -uspešno odpravljamo 

 da je tega preveč 

zadosti govorilne ure, tri 

roditeljske sestanke 

 

 

 

 

Značilnosti novega programa: 

povečan obseg ur. 

drugačen, količinsko obsežnejši. 

Preveč je balasta, utrjenega 

znanja pa ni.  

zahtevnejši, veliko snovi 

premalo utrjevanja. 

preobsežen. 

Premalo časa - utrjevanje. 

prenatrpan. 

zahteven. 

preobširen. 

razkorak med nekaterimi učenci 



 

 

program je zelo zahteven. 

Glede na generacije otrok, ki prihajajo v šolo( socialna 

zrelost nekaterih otrok je manjša, težje se navajajo na 

šolsko delo, veliko je manj vztrajnih, opazne so velike 

razlike znotraj ene skupine otrok.  

Je zahtevnejši, preobširen. Čutiti je vedno večji razkorak 

med nekaterimi učenci( vztrajnost, socialna 

zrelost),vedno večje razlike med učenci iste starosti.  

 

9. Koliko sodelovanja je zahteval stari program od staršev 

in koliko po novem programu? 

 

V obeh programih je najpomembnejše, da starši z otroci 

sproti delajo. Večje razlike ne vidim. 

Mislim, da je sodelovanje lahko v enaki meri. Če se starši 

redno udeležujejo govorilnih ur, potem težave lahko 

uspešno odpravljamo. 

Prva leta devetletke sem starše vključevala k različnim 

dejavnostim pri pouku (delavnice, športni dnevi, kulturni 

dnevi, obiski kmetij,…). Potem pa so bili starši toliko 

odkriti, da so povedali, da je tega preveč in imajo zadosti 

govorilne ure in tri roditeljske sestanke. 

Odvisno od učitelja. Ne glede ali je bilo to v osemletki ali 

v devetletka. Kdor je učence prekomerno obremenjeval v 

osemletki, jih tudi v devetletki. Tisti starši, ki so pomagali 

otroku (so se z njim ukvarjali) v osemletki, jim tudi v 

devetletki. Kdor pretirava pač pretirava. 

V zvezi z opravljanjem domačega dela pa – odvisno od 

učitelja in ambicij staršev. Ker zmanjkuje časa za 

utrjevanje snovi, je marsikateri učitelj hotel nadoknaditi z 

večjo količino domačega dela. Morda so starši 

obremenjeni z »raziskovalnim« delom. Če daš nalogo 

učencu  točno veš, koliko je zmožen in koliko lahko od 

njega pričakuješ. Če starši poslušajo prvi roditeljski  

sestanek v prvem razredu in če sodelujejo v skladu z 

dogovorom, potem ne bi smeli biti preobremenjeni z 

delom z  otrokom še doma (govorim o prvi triadi). 

Tisti starši, ki se zanimajo za svojega otroka so sodelovali 

prej in sodelujejo tudi v novem programu. Nekateri starši 

učencev višjih razredov pravijo, da imajo otroci preveč 

učenja še doma. 

Menim, da sedanji več glede na zrelost otrok, mogoče 

starši puščajo premalo samostojnosti pri delu.. Sama s 

starši do sedaj nisem imela večjih težav in sem lepo 

sodelovala. Vedno sem jih vključevala v pouk kot 

predstavitev poklica, pomoč pri pripravi različnih 

razrednih projektov, nabavi materiala… Zaradi tega je 

bilo tudi sodelovanje zelo prijetno, na trenutke tudi 

prijateljsko. Zaradi natrpanosti programa je vse manj 

časa, ki bi ga lahko izkoristil za takšno sodelovanje. Če 

razlike med učenci iste starosti.  

natrpanosti 

 

 

 

 

 

 

 

Razlike med starim in novim 

programom: 

Večje razlike ne vidim. 

Odvisno od učitelja. 

prekomerno obremenjeval v 

osemletki, jih tudi v devetletki. 

odvisno od učitelja in ambicij 

staršev. 

zmanjkuje časa 

večjo količino domačega dela 

raziskovalnim« delom 

koliko je zmožen 

preobremenjeni z delom doma 

zanimajo za svojega otroka -

sodelovali prej in po novem 

programu 

učencev višjih preveč učenja še 

doma. 

sedanji več glede na zrelost 

otrok, 

premalo samostojnosti pri delu.. 

vključevala v pouk 

sodelovanje zelo prijetno 

če starše ne srečuješ neformalno 

,do prijetnega sodelovanja ne 

more priti. 

Nov program več sodelovanja. 

ne zahteva sodelovanja staršev 

spremembe v družbenih merilih 

in pričakovanjih. 

delajo z otrokom, ker to hočejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pa se s starši ne srečuješ neformalno, ampak samo na 

pogovornih urah in na roditeljskih sestankih, do 

odkritega, prijetnega sodelovanja ne more priti. Vedno si 

samo tisti, ki hvališ ali grajaš njihovega otroka.  

Nov program zahteva več sodelovanja. Program sam po 

sebi ne zahteva sodelovanja staršev (v smislu pomoči 

otrokom), temveč so spremembe v družbenih merilih in 

pričakovanjih. V realnosti starši delajo z otrokom, ker to 

hočejo.  

 

10. Kako poteka sodelovanje v timu pri načrtovanju? 

 

V 1. raz. je sodelovanje med učiteljico in vzgojiteljico 

enakovredno. Vse se dela v šoli in je enakovredna 

porazdelitev dela. 

Dosedanje moje izkušnje so pozitivne, saj smo v timu 

vedno enakovredno sodelovale. Vsaka članica tima je 

predlagala svoje rešitve, ki smo jih skupno predebatirale 

in izbrale najboljšo pot. Tudi delo smo si tako 

porazdelile, da je vsaka prispevala določen delež ( 

izdelovanje učnih listov, didaktičnih pripomočkov, 

vodenje pouka.  

-Vsakodnevno timsko načrtovanje po pouku ( ena ura, po 

potrebi tudi več, 

- Timsko poučevanje v razredu – vzgojiteljica prisotna 

dve šolski uri, 

- Timska analiza tekočega dela – vsakodnevno, 

- Govorilne ure, roditeljski sestanki – učiteljica in 

vzgojiteljica se dopolnjujeta pri opisu  otrokovih 

dosežkov, 

- Timsko ocenjevanje po dogovorjenih kriterijih. 

Pri nas delo načrtujemo po aktivih. Kar nekaj je takšnih 

aktivov, ki skupaj sestavljajo priprave, učni list, 

preverjanja. Dela in naloge si zelo različno porazdelimo, 

ali po interesih, željah, manj hvaležno delo, pisanje 

priprav, pa si mesečno izmenjujemo.  

V letošnjem šolskem letu timsko načrtujem delo v 2. 

razredu skupaj s kolegico. Za skupno načrtovanje 

poučevanja sva se odločili, ker to prinaša prednosti: več 

različnih idej, načinov dela, pristopov pri obravnavi tem, 

izmenjava že pripravljenega slikovnega-didaktičnega 

materiala, porazdelitev dela, razbremenitev pri določenih 

administrativnih obveznostih, timsko (skupno)poučujeva 

športno vzgojo, saj imata oba druga razreda istočasno in v 

istem prostoru športno vzgojo. 

S kolegico ob koncu vsakega tedna okvirno določiva 

teme in dejavnosti na podlagi letne priprave na pouk pri 

posameznem predmetu za naslednji teden in skupni 

napiševa dnevno pripravo za ponedeljek ter si razdeliva 

še pripravo didaktičnega materiala. Vsakodnevno 
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opraviva analizo dela v razredu, obravnavava tudi 

vzgojne težave v skupini in si svetujeva ter načrtujeva 

delo za naslednji dan. 

 

11. Kakšna je organizacija timskega dela pri izvajanju 

dela v 1. razredu? 

 

Učiteljica in vzgojiteljica pišeta pripravo za vsak dan 

sproti in to skupaj. Ob pisanju priprave se točno 

dogovorita za porazdelitev dela v razredu. V kolikor 

poteka delo po skupinah, dela vsaka v določeni skupini 

oz. določen predmet. Vse je prej dogovorjeno. 

Učitelj razrednik in drugi učitelj sta pri delu enakovredna 

kar pomeni, da oba izvajata pouk; včasih v frontalni 

obliki, včasih z delom v skupini, kadar se oddelek razdeli 

v dve skupini. Po pouku vsak dan načrtujeva tako prva 

kot druga učiteljica v razredu pripravo za naslednji dan. 

Obe pripravljata tudi pripomočke in materiale za 

načrtovane dejavnosti. 

Učiteljica in vzgojiteljica se predhodno zmeniva o 

organizaciji dela v razredu, sprotno za vsak dan. 

Razdeliva si naloge in kdo bo vodil določeno dejavnost 

pri predmetu. Pri delu z učenci pa se veliko poslužujeva 

različnih oblik dela: 

delo po skupinah – večja  aktivnost pri pouku, 

individualno  delo s posamezniki - hitrejše posredovanje 

pri šibkejših učencih, 

frontalno – dopolnjevanje idej, upoštevana močna 

področja. 

Ker letos poučujem v 1. razredu, lahko rečem, da se s 

kolegico dopolnjujeva in si nikoli prej ne razdeliva nalog, 

ur poučevanja. Delava tako kot se nama trenutno zdi 

najbolje, oz. se »čutiva«, za določeno uro. Res pa je, da se 

skupaj tedensko pripraviva: pregledava pripravo, 

pripraviva material, izbereva naloge….Res pa je tudi, da 

vsa dokumentacija (dnevnik, redovalnica, opisne ocene, 

poročila…) so na ramenih razrednika, druga učiteljica v 

razredu jih pregleda, popravi, dopolni… (tako je pri nas).  

Organizacija je stvar dogovora med dvema učiteljema.  

Z drugo učiteljico oz. vzgojiteljico poteka delo dobro. 

Sedaj se že tako poznamo, da vsaka ve za drugo, katera 

so njena močna področja in katera šibka. Tako,da si ne 

poskušamo metat polen pod noge, ampak se o vsaki stvari 

dogovorimo, pogovorimo. Vsaj mislim, da je tako. Tudi 

načrtujemo vse skupaj. 

 

12. Kaj menite o opisnem ocenjevanju in kaj to pomeni 

za učitelje in učence? 

 

Za učitelja pomeni veliko več sprotnega dela - 
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Mnenja opisnega ocenjevanja za 

učitelje: 



 

 

zapisovanja, vodenja individualnega napredka 

posameznega učenca. Učenci v 1. raz. z ocenami niso 

obremenjeni. Moje osebno mnenje je, da je opisna ocena 

v 1. razredu primerna. Kasneje bi pa počasi uvajala 

številčne ocene, predvsem v 3. razredu. 

Za učence je vsekakor manj stresno kot številčno 

ocenjevanje, hkrati pa mu ne nudi dovolj motivacije za 

učenje in delo( v nižjih razredih). Za učitelja predstavlja 

opisno ocenjevanje veliko več dela, še posebej 

administrativnega. Začetki pri uvajanju v devetletno OŠ 

so bili pri opisnem ocenjevanju za učitelje dokaj težavno. 

Sam je moral poiskati cilje in izoblikovati standarde za 

ocenjevanje vsakega področja. Od učitelja je terjalo 

veliko porabljenega časa za oblikovanje vseh opisnih 

ocen. 

Opisno ocenjevanje bi ukinila že v drugem razredu. 

Učitelju pomeni ogromno dela, otrokom nič (njim pomeni 

veliko le pohvala in takojšnja ustna povratna informacija 

ob delu), staršem pa ležerno čakanje na številčne ocene v 

četrtem razredu. Nerealno je pričakovati, da bo učitelj 

spremljal individualni napredek vsakega posameznika pri 

vseh ciljih, ki so nekateri absurdni in zelo široko 

opredeljeni. 

Ne pomaga izobraževati učitelje, seznanjati starše o 

pomenu opisnega ocenjevanja in učence prepričevati, da 

se učijo zato, da pridobijo čim več znanja, če pa v 

realnem življenju ni tako in smo vsi podvrženi 

neprestanemu ocenjevanju. 

Vsako leto starše na roditeljskih sestanki in individualno 

na govorilnih urah seznanimo z načinom opisnega 

ocenjevanja ( cilji, kriteriji, minimalni in temeljni 

standardi znanja, …)  pa se vseeno dogaja, da v prvi triadi 

starše opisne ocene ne zanimajo, »ker itak« niso 

nikakršno pravo spričevalo. Potem pa so marsikateri 

starši v četrtem razredu začudeni, ker so od otrok 

pričakovali višje rezultate.   

»Učenci se ne učijo zaradi ocen, ampak zato, ker bi radi 

čim več znali, ker bi s svoji znanjem čim več dosegli in se 

uveljavili v življenju«. Tega si seveda nisem jaz   

izmislila. To dokazujejo z različnimi anketami in 

analizami. Torej ukinimo vsakršno ocenjevanje, tudi 

opisno. 

Za učitelja je veliko breme, ogromno porabljenega časa, 

odgovornosti…, za učenca ne pomeni nič, za starše 

»kitajščino«. Zame je opisna ocena kos uradnega papirja, 

ki brez učiteljeva razlage ne pomeni nič. Vsak si oceno 

lahko razlaga po svoje, težko je v cilje zajeti vse kar bi o 

učencu rad napisal, dodati še njegove dobre lastnosti, 

močna področja… Mislim, da je opisna ocena izgubila 

svoj namen.  
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Opisno ocenjevanje traja predolgo. Žal se v drugi triadi 

izkaže, da je ocena še vedno motivacija. Starši se premalo 

trudijo, da bi oceno razumeli, učitelji pa smo postali 

ujetniki opisnikov in realnega opisa, dosežkov za 

posameznega učenca NI.  

Po eni strani je super, ker so kriteriji tako dobro razdelani 

za vsak cilj, po drugi strani pa pomeni za učitelje več dela 

v tekočem šol. letu in največ na koncu, za končno opisno 

oceno.  Za učence pa opisna ocena ne pomeni skoraj nič, 

za starše pa tudi ne. 

 

13. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem vseh 

udeležencev, ki sodelujejo v prvem triletju? 

 

Mislim, da med seboj dobro sodelujemo, si med seboj 

pomagamo, 1x letno naredimo skupni nastop za starše, 

skupaj se dogovarjamo za izbiro učbenikov, drugih 

dejavnostih – športnih, kulturnih dejavnosti. 

Aktiv učiteljic prvega triletja deluje zgledno. Sestajamo 

se po potrebi, dogovarjamo se o skupnih projektih in 

tekoči problematiki.   

Naše sodelovanje bi označila kot dobro, saj učitelji 

prvega triletja zelo dobro poznamo učni načrt za prvo 

triletje, način dela v razredu in si lahko pomagamo ter 

konstruktivno sodelujemo na naših timskih srečanjih. 

Moje izkušnje so zelo pozitivne, sodelovanje s 

kolegicami je bilo prijetno in sproščeno. 

Na naši šoli učitelji 1. triletja zelo lepo in dobro 

sodelujemo. Tako skupaj pripravljamo različne projekte, 

proslave, skupaj organiziramo in izpeljujemo športne 

dejavnosti, kulturne dejavnosti, imamo mesečna srečanja, 

kjer predebatiramo težave, ki se trenutno pojavijo. Ko 

nastopijo težave pri določenem učencu jih skupaj rešujejo 

bivše in sedanje učiteljice, pridruži pa se jim lahko še 

katera izmed kolegic  z izkušnjami… Veliko pa se 

družimo tudi izven šole, kar nas še bolj povezuje.  

Sodelovanje v timu 1. triade na naši šoli poteka po 

ustaljeni praksi, za obveščanje, povezavo in koordinacijo 

dela skrbi vsakoletna po dogovoru izbrana vodja aktiva. 

Večkrat na leto imamo aktive, poteka pa tudi sprotno 

dogovarjanje. Menim, da tim 1. triade dobro deluje, čuti 

se medsebojna pomoč in upoštevanje dogovorov. 

Menim,da kar zadovoljna. Včasih pride do kratkega stika, 

a se potem vse uravna.. 

 

14. Bi želeli še kaj dodati? 

 

Včasih pomislim, da ni dobro, da ista učiteljica pelje 

učence od 1. do 3. razreda. Mislim, da bi bilo dobro 

uvesti vsaj v 3. raz. številčne ocene. Timsko delo mi je 

ne pomeni skoraj nič, za starše 

pa tudi ne. 
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Priloga 7: Transkripta za intervju učiteljice 

1. Kako poteka sodelovanje s starši? 

 

Na razredni stopnji poteka  sodelovanje s starši na več 

načinov in na več ravneh. Prva ravan je osebni stik. Sama 

se starši srečujem dnevno (poučujem v 1. razredu), pred in 

po pouku, na pogovornih urah in na roditeljskih sestankih. 

- Pred in po pouku poteka izmenjava sprotnih 

informacij o učencih; 

 kako je potekal dan; predvsem pri učencih, 

ki imajo težave pri sprejemanju učne snovi, 

ali pri tistih, ki imajo težave pri poslušanju 

navodil in »sedenju pri mizi«. Pri prvih 

staršem posredujem predvsem učno snov za 

katero mislim, da bi jo bilo potrebno doma 

ponoviti. Pri drugih pa starši dnevno 

pričakujejo napredek otroka v smislu 

»danes je imel dober ali slab dan«.  

 o počutju učenca; pri tistih učencih, ki so 

bolj občutljivi, ali dolgotrajno bolnih 

učencih. Tu starši pričakujejo podrobne 

informacije, ki so pomembne za doziranje 

medikamentozne terapije, velikokrat pa 

nepričakovani trenutki vplivajo na počutje 

otroka popolne in zvečer (izguba teka, 

nespečnost, močenje postelje, nočne 

more….) 

  pisanje domačih nalog, kaj je za domačo 

nalogo, ali jo je napisal v podaljšanem 

bivanju, česa mu ni uspelo dokončati….. 

 o prehranjevanju (malica kosilo); v teh 

finančno težkih trenutkih starši pričakujejo, 
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všeč. Na naši šoli timsko sodelujemo tudi v 2. in 3. raz. 

tako, da učiteljice paralelk pišemo skupaj vsak dan v šoli 

priprave.  

Veliko sem že povedala pri vprašanju o opisnem 

ocenjevanju, kar me najbolj obremenjuje.   

Sedaj že nekaj let nisem bila v 1. razredu tako, da težko 

govorim kakšno je delo sedaj. Sem pa bila prva leta, ko se 

je devetletka uvajala. 

Mislim, da je pedagoški poklic izgubil na pomenu. Vse je 

preobsežno in učenci so preobremenjeni z raznimi 

informacijami. 

Mislim, da sem vse povedala. 
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da bodo učenci v šoli pojedli tako malico 

kot kosilo, velikokrat pa se dogodi, da temu 

ni tako in takrat se s starši dnevno 

pogovarjamo o vzrokih. 

- Na pogovornih urah (starši naj bi na pogovorno uro 

prišli vsaj 1x na ocenjevalno obdobje) se s starši 

pogovarjamo o doseganju učnih ciljev, socialnih 

vezeh učenca s sovrstniki in ostalimi, ki jih srečuje 

v šoli, splošnem videnju učenca v razredu… V 

kolikor ima učenec težave se na teh srečanjih s 

starši pogovarjamo o vzrokih za takšno stanje in 

iščemo načine, da se težave odpravijo. Ker se starši 

na pogovorno uro najavijo, se nanje pripravim. Na 

pogovorni uri želim od staršev izvedeti tudi kako 

oni in njihov otrok vidi, čuti, šolo in kakšen odnos 

imajo do šole. 

- Roditeljski sestanki naj bi bili najmanj 2x v 

šolskem letu. Pri svojem delu se držim načela, da je 

1. točka dnevnega reda opis stanja v oddelku, druga 

točka pa je predavanje na določeno temo. Drugo 

točko velikokrat izvedem v sodelovanju s 

kolegicami, ali zunanjih predavateljev. V zadnji 

točki, točki razno, dam vedno besedo staršem in 

njihovim predlogom in željam.  

Druga raven sodelovanja s starši pa je neosebna preko 

telefonskih razgovorov in pisnih obvestil. 

- Telefonskih razgovorov se poslužujem le, če želim 

hitro posredovati določeno informacijo. 

Najpogosteje telefonsko obveščam starše o 

zdravstvenem stanju njihovih otrok (nenadne 

bolečine v trebuhu in glavoboli, povišane telesne 

temperature, poškodbe…). V kolikor je učenec dlje 

časa odsoten, pa preko telefonskega pogovora 

obveščam starše o dogodkih, ki bodo potekali v šoli 

in bi lahko vplivali na prihod otroka v šolo (športni, 

kulturni, naravoslovni….dnevi).  

- Pisno posredujem vsa obvestila o dnevih 

dejavnosti, roditeljskih sestankih….Ker imamo  na 

šoli spletne učilnice, veliko obvestil o dogajanju na 

šoli dobijo starši sprotno tudi tam.   
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neosebna 

telefonskih razgovorov 

pisnih obvestil. 

hitro posredovati  

informacijo 

o zdravstvenem stanju 

dlje časa odsoten 

o dogodkih 

vplivali na prihod otroka v šolo 

Pisno 

spletne učilnice, 

 

sprotno 

staršev se pričakuje 

doma pogovarja 

kaj so se v šoli učili 

prenese na domače okolje. 

2. Je program devetletke zahtevnejši in na kakšen 

način? 

 

Da. S prenovo v letošnjem šolskem letu je postala 

devetletka zelo zahtevna, saj je v učni program vnesenih 

zelo veliko novih snovi. Poleg povečanega števila snovi, 

so nove teme tudi zelo zahtevne za učence. Ker je veliko 

učencev razgledanih, drugi pa prihajajo in manj 

Zahtevnejši program 

devetletke: 

Da, zahtevna 

zelo veliko novih snovi 

nove teme 

zelo zahtevne 

razgledanih 

manj spodbudnega okolja 



 

 

spodbudnega okolja in jim je zelo veliko snovi neznane, je 

podajanje snovi zelo oteženo. Moramo se prilagoditi tako 

tistim, ki jim je snov neznana, kot tistim, ki o temi, ki jo 

poučujemo že veliko vedo. Individualno prilagoditi 

poučevanje, če imaš v razredu 26 učencev , pri tolikšni 

količini snovi je skoraj nemogoče.  

 

 

snovi neznane 

podajanje snovi zelo oteženo 

prilagoditi 

Individualno 

poučevanje 

26 učencev 

količini snovi 

nemogoče 

danes 

ne zmore utrjevat 

3. Koliko sodelovanja je zahteval stari program od 

staršev in koliko po novem programu? 

 

Če v novem programu starši ne pridejo šoli na proti v 

smislu nadaljevanja šolskega dela   doma ima lahko učenec 

zelo velike težave. Od staršev se pričakuje, da se doma 

pogovarja s svojim otrokom o tem kaj so se v šoli učili in 

to prenese na domače okolje. Poleg tega, morajo starši 

doma vadit branje – poslušat otroka kako bere, ponavljat in 

utrjevat računanje, poštevanko… Ne nazadnje potrebuje 

otrok doma vso podporo in pomoč pri iskanju podatkov, ki 

jih otrok potrebuje. 

Ne rečem, da v starem sistemu ni bilo staršem slediti delu 

svojega otroka, ampak ob manjši količini učne snovi so  

lahko učenci v šoli utrdili svoje znanje, v šolskih 

knjižnicah je bilo dovolj literature za plakate, govorne 

nastope, opise….Problem je v tem, da danes učenec 

preprosto ne zmore utrjevat poštevanko pri MA, se nauči 

pesmico pri Slo, naredi plakat pri SPO in vadi 

vzdržljivostni tek pri ŠVZ….. 

 

 

Sodelovanje staršev po starem 

in novem programu: 

novem programu 

v smislu nadaljevanja šolskega 

dela  

zelo velike težave. 

vadit branje 

poslušat otroka 

ponavljat in utrjevat računanje 

poštevanko 

doma vso podporo 

pomoč pri iskanju podatkov 

 

starem sistemu 

manjši količini učne snovi 

šoli utrdili svoje znanje 

šolskih knjižnicah 

literature za plakate, govorne 

nastope, opise 

4. Kako poteka timsko sodelovanje in poučevanje v 

prvem triletju osnovne šole? 

 

V prvem triletju smo uvedli na naši šoli timsko 

načrtovanje. To poteka tedensko ob določenem dnevu in 

uri, ki je tudi zabeležena na urniku. Načrtovanje poteka na 

ravni aktiva (vseh 1., 2., 3., 4., 5. razredov). Tam se 

dogovorimo kaj bomo počeli naslednji teden, z 

vzgojiteljico pa si nato razdeliva naloge, ki jih bo vsaka 

posameznica pripravila za prihajajoči teden.  

 

 

 

Timsko sodelovanje in 

poučevanje v prvem triletju: 

prvem triletju 

uvedli 

timsko načrtovanje. 

tedensko 

določenem dnevu in uri, 

zabeležena na urniku. 

aktiva 

dogovorimo 

naslednji teden 

vzgojiteljico 

razdeliva naloge 

pripravila 

prihajajoči teden 

timskem sestanku. 

5. Kako poteka sodelovanje v timu pri načrtovanju in 

kakšna je porazdelitev dela? 

Sodelovanje tima pri 

načrtovanju in porazdelitvi 



 

 

 

Kot sem že omenila načrtovanje poteka timsko na ravni 

aktiva, nato pa si z vzgojiteljico razdeliva zadolžitve za 

naslednji teden. Največkrat si delo razdeliva na osnovi 

želja, kateri katera tema leži, ali ima katera kakšno 

zanimivo idejo za izpeljavo…. Nimava točno razdeljenih 

nalog. 

 

 

dela: 

načrtovanje 

timsko 

ravni aktiva, 

vzgojiteljico 

zadolžitve 

osnovi želja 

tema leži, 

zanimivo idejo 

točno razdeljenih predmetov 

jutranjim pozdravom 

vodi vzgojiteljica 

dogovoriva 

potekale ure 

6. Kakšna je organizacija timskega dela pri izvajanju 

dela v 1. razredu? 

 

Ker s kolegico nimava točno razdeljenih predmetov 

katerega bi katera poučevala, se to po temah razdeliva na 

timskem sestanku. Pred jutranjim pozdravom, ki ga 

najpogosteje vodi vzgojiteljica se dogovoriva, kako bodo 

potekale ure tisti dan. Z razliko ŠVZ, kjer smo vezani na 

telovadnico, se urnika drživa le okvirno (imava ure, ki so v 

urniku tisti dan, ne drživa pa se zaporedja zapisanega na 

urniku). Začneva z uro, ki je zahtevnejša (opismenjevanje, 

učenje števil, računaje….), nadaljujeva pa s predmeti, v 

katere lahko vključiva več različnih, dinamičnih 

dejavnosti.  

Uro vodi tista, ki se je na uro pripravila, druga pa ji 

pomaga, vskoči s primeri iz življenja, nudi individualno 

pomoč šibkejšim učencem….. S kolegico meniva, da sva 

dober tim, ki se dopolnjuje, upošteva pripombe druga 

druge kot ideja za izboljšavo in ne kot negativno kritiko. 

 

Organizacija timskega dela pri 

izvajanju v 1. razredu: 

urnika drživa 

okvirno 

zaporedja zapisanega na urniku 

zahtevnejša 

dinamičnih dejavnosti.  

Uro vodi 

pripravila, 

pomaga 

primeri iz življenja, 

individualno pomoč šibkejšim 

učencem 

 

7. Kaj menite o opisnem ocenjevanju in kaj to pomeni 

za učitelje in učence? 

 

Opisna ocena je v svoji zasnovi dobra, vsaj zasnovana je 

bila dobro. Se je pa s časoma njeno bistvo izrodilo, saj 

nikjer v opisni oceni ni rubrike, kjer bi lahko učenca 

opisali kot osebnost z pozitivnimi lastnostmi, močnimi 

področji…. 

Opisna ocena je skupek doseženih ciljev, ki si jih lahko 

vsak posameznik razlaga po svoje. Težava je toliko večja, 

ker moramo opisati samo dosežene cilje, ne smemo pa 

napisati česa učenec ni dosegel. Velikokrat učitelji ne 

vemo kaj je mišljeno v opisni oceni, če je sami nismo 

napisali.  

Podobno je z učenci, ki so skupaj s svojimi starši zelo 

zmedeni. Po opisni oceni pridejo številčne ocene in vsi so 

Opisno ocenjevanje, pomen za 

učitelje in učence: 

zasnovi dobra, 

bistvo izrodilo, 

ni rubrike 

opisali kot osebnost 

pozitivnimi lastnostmi, 

močnimi področji 

skupek doseženih ciljev, 

razlaga po svoje. 

Težava 

moramo opisati dosežene cilje 

ne smemo, učenec ni dosegel. 

učitelji ne vemo 

sami nismo napisali. 

Podobno je z učenci 



 

 

razočarani nad njimi. Krivijo pa nas, učitelje razredne 

stopnje, da imajo starši in učenci o svojem znanju visoka  

mnenja.  

 

 

 

starši zelo zmedeni 

številčne ocene 

razočarani 

Krivijo 

Učitelje 

starši in učenci 

znanju visoka  mnenja 

8. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem vseh 

udeležencev, ki sodelujejo v prvem triletju? 

 

Sama vidim sebe kot učiteljico v prvi triadi in se tu zelo 

dobro počutim. Prav zaradi tega rada delam in sodelujem z 

vsemi, ki delajo v tem triletju. Moje mnenje je, da od 

vsakega lahko dobim kaj dobrega in koristnega, kar velja 

tudi za tiste, ki delajo z mano, lahko jim dam kaj dobrega 

in koristnega. Zaradi tega v vseh vidim, se trudim videti, 

dobro in zato z vsemi dobro sodelujem. 

 

 

Zadovoljstvo sodelovanja  

vseh udeležencev v prvem 

triletju: 

učiteljico v prvi triadi 

dobro počutim. 

rada delam 

sodelujem z vsemi 

dobim kaj dobrega in 

koristnega 

velja tudi za tiste 

delajo z mano 

videti, dobro 

9. Kakšni so medsebojni odnosi med učitelji, ki timsko 

sodelujejo? 

 

Odnosi med učitelji, ki timsko sodelujejo morajo biti v 

prvi vrsti odprti, odkriti in temeljiti morajo na zaupanju. 

Če se tega ne zavedajo vsi udeleženi v timu, tim ne more 

dobro funkcionirati. Prej ali slej se začnejo odnosi krhati. 

Prav zaradi tega je potrebno odnose negovati, tudi z 

neformalnimi srečanji, druženji ob kavi….. 

 

 

Medsebojni odnosi med učitelji 

pri timskem sodelovanju: 

odprti, odkriti, temeljiti  na 

zaupanju. 

ne zavedajo vsi udeleženi 

ne more  funkcionirati. 

odnosi krhati 

odnose negovati, 

neformalnimi srečanji 

druženji ob kavi….. 

 

 

 

Priloga 8: Transkripta za intervju ravnateljev 

 

SODELOVANJE 

1. Na kakšen način sodelujete pri učinkovitosti in 

uspešnosti timskega dela na vaši šoli? 

 

Timsko delo je na naši šoli že leta utečena oblika dela. Več 

pomoči vodstva oziroma svetovalne službe potrebujejo na 

novo ustanovljeni tim z strokovnimi delavci, ki teh 

izkušenj nimajo.  Težje je za timsko delo navdušiti 

strokovne delavce, kadar so naloge vsiljene od zunaj, ne 

dovolj pripravljene oz jih strokovni delavci kot svoje 

naloge ne ponotranijo.  

Timsko delo spodbujam  

ODG: V naši šoli si že veliko let prizadevamo za aktivne 

oblike poučevanja, za medpredmetno povezovanje pouka, 

povezovanje učencev v starostno heterogene skupine, 

povezovanje pouka in kraja ter krajanov, prenosu tradicije 

Sodelovanje pri učinkovitosti in 

uspešnosti: 

Več pomoči 

novo ustanovljeni tim 

naloge vsiljene 

ne dovolj pripravljene 

naloge ne ponotranijo 

Timsko delo spodbujam  

aktivne oblike poučevanja, za 

medpredmetno povezovanje 

povezovanje pouka in kraja 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE. 

jasne cilje, dobro načrtovane 

dejavnosti, preverjanje 

doseganja ciljev 

sposoben prilagoditi 



 

 

in krajevnega izročila na mlajši rod, individualizacijo 

pouka prilagojeno otrokovim sposobnostim - na kratko 

povedano trudimo se za UČENJE ZA ŽIVLJENJE. 

Tak pouk ima jasne cilje, dobro načrtovane dejavnosti, 

preverjanje doseganja ciljev, istočasno pa  mora vsak 

udeleženec učnega procesa biti sposoben prilagoditi se 

trenutni situaciji. 

Za izvedbo takega pouka se šola vključuje različne 

projekte lokalnega, državnega in mednarodnega obsega. 

Tak način dela zahteva razpršeno vodenje. Za posamezne 

dejavnosti in projekte je oblikovan projektni tim, ki ima 

svojega vodja ali koordinatorja. Kot ravnatelj sem 

vključen v vse projektne time in sem običajno tudi prisoten 

na sestankih, ki pa jih ne vodim jaz. Vključujem se po 

potrebi Ko je potrebno se vključujem bolj aktivno, sicer le 

spremljam dogajanje. Dogovore posameznih timov 

prenašamo na vse pedagoške delavce, ali le na del 

kolektiva in ostale le občasno informiramo. 

Današnji čas, učni načrti, kurikulum, cilji VIZ… zahtevajo 

TIM-sko delo. Posameznik ne more biti več uspešen. 

Potreba po skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji je 

del vsakdana. Zdi se mi, da je TIM-sko delo nekako 

sestavni del šolskega dela in ga niti ne ločimo več in ne 

poudarjamo. Je del življenja. Seveda je za učinkovito TIM-

sko delo predpogoj dobro delavno vzdušje in medsebojni 

odnosi. Potreba po TIM-skem delu izvira iz posameznikov 

– če posameznik čuti potrebo po tem, da skupaj nekaj 

naredimo, če posameznik k delu TIM-a prispeva svoj 

maximalni delež, je uspeh zanesljiv. Tako tudi posameznik 

iz TIM-a »potegne maximalno«… 

 Spodbujanje dobre prakse 

 Izpostavljanje prednosti, ki so se pokazale kot 

posledica dela v TIM-u 

 Izkazovanje zanimanja in podpore učinkovitemu 

delu posameznega TIM-a; TIM mora čutiti to 

podporo 

 Izražanje zahvale (na strokovnih srečanjih) TIM-

om, ki so učinkovito delali in opravili določeno 

nalogo 

 Iskanje poti naprej, ko kaj »zaškripa«» 

 Taktično« imenovanje članov TIM-a 

o Nabava literature, ki spodbuja tak način 

načrtovanja, poučevanja in seveda evalviranja. 

o Z organizacijo dela – pred začetkom šolskega leta 

imamo planiran dan, ko se timi skupaj sestanejo in 

planirajo delo za naslednje šolsko leto. 

o Z organizacijo pouka (timi za nivojski pouk imajo 

že v urniku določen dan in uro za načrtovanje in 

evalviranje). 

o Izobraževanje. 

trenutni situaciji. 

zahteva razpršeno vodenje 

projektni tim, 

vodja ali koordinatorja 

ravnatelj sem vključen v vse 

projektne time 

prisoten na sestankih 

vključujem bolj aktivno 

le spremljam dogajanje 

prenašam 

pedagoške delavce, 

informiramo. 

Posameznik uspešen. 

skupnem načrtovanju, izvajanju 

in evalvaciji je del vsakdana. 

sestavni del šolskega dela 

 dobro delavno vzdušje 

medsebojni odnosi. 

Potreba 

izvira iz posameznikov 

posameznik čuti 

skupaj nekaj naredimo 

uspeh zanesljiv 

Spodbujanje dobre prakse 

Izpostavljanje prednosti, 

podpore 

Izražanje zahvale 

Iskanje poti naprej, 

Taktično« imenovanje članov 

Nabava literature 

Z organizacijo dela 

organizacijo pouka 

Izobraževanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Po kakšnem principu določate time, ko organizirate 

pedagoški proces? 

 

Nekateri timi so določeni po strokovnih kompetencah ( 

dnevi dejavnosti, otroci s posebnimi potrebami-učne 

težave, usmerjeni učenci z odločbo, nadarjeni…). Učitelji 

se lahko sami odločajo za nove sestave timov ( npr 

evropska vas, Eko šola,…) , predlagajo projekte,… 

Željo najavijo ob načrtovanju novega šolskega leta. 

Nekatere time predlaga za določene naloge vodstvo šole.  

Time določam na osnovi poznavanja ljudi in njihovih 

močnih področij. 

ODG: Po principu osebne angažiranosti in motiviranosti 

posameznih učiteljev, strokovne kompetentnosti, afinitete 

do posamezne dejavnosti, pa tudi po principu, da je vsak 

strokovni delavec vključen vsaj v eno dodatno dejavnost na 

šoli. 

 Področje dela (kaj bo ta TIM delal) 

 Koga sploh imam na voljo 

 Osebnostne lastnosti delavcev  

o je oseba bolj timska ali deluje bolje pri 

individualnem delu 

o doslednost oseb pri delu (natančnost, 

točnost, zanesljivost, odgovornost) 

 pozorna sem na morebiten negativen odnos 

med osebami (v isti TIM ne dam oseb, ki so v 

preteklosti pokazali, da težko skupaj delajo) 

 kdaj pa kdaj se odločim po čistem slučajnem 

izboru (redko) 

o Določeni timi so že v naprej določeni – glede na 

predmet poučevanja (slovenščina, angleščina, matematika, 

družboslovje..). 

o Sama pri tem dajem le predloge. Obrestuje se nam, 

da izberemo vodjo tima, ki potem sam povabi k 

sodelovanju ostale člane – predvsem pri proslavah, 

srečanjih… 

o Tim v prvem razredu: vzgojiteljica je samo ena, 

učitelji pa krožijo. Zadnja leta imamo le en oddelek, 

drugače se upošteva tudi mnenja učiteljev. 

o Projektni timi: navadno se o tem pogovarjamo na 

kolegiju. Ravnateljica potem vodi razgovore s 

predlaganimi učitelji.  

 

3. Kako motivirate učitelje za timsko delo tudi pri 

drugih dejavnostih? 

 

Učitelje, ki jim ta oblika dela ustreza, ni potrebno posebej 

motivirati, učitelje, ki teh oblik ne želijo,  razen, ko to 

zahteva pedagoški proces, se v to obliko ne sili. 

Trenutna želja vodstva šole je, da se večji poudarek da 

Določanje timov: 

strokovnih kompetencah 

sami odločajo 

predlagajo projekte,… 

načrtovanju novega šolskega 

leta. 

Predlaga vodstvo šole. 

osnovi poznavanja ljudi 

močnih področij. 

osebne angažiranosti 

motiviranosti 

strokovne kompetentnosti, 

vključen vsaj v eno dodatno 

dejavnost 

Področje dela 

imam na voljo 

Osebnostne lastnosti 

oseba bolj timska 

bolje pri individualnem delu 

doslednost oseb 

negativen odnos med osebami 

slučajnem izboru 

naprej določeni 

predmet poučevanja 

dajem le predloge. 

izberemo vodjo 

sam povabi k sodelovanju ostale 

člane 

Tim v prvem razredu 

mnenja učiteljev 

Projektni timi 

Razgovore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija učiteljev: 

oblika dela ustreza 

ne sili. 

poudarek 

medpredmetnemu povezovanju 

zaželjeno. 

pomembno 



 

 

medpredmetnemu povezovanju, kjer je timsko delo v 

širšem smislu pomena zelo zaželjeno.  

Za timsko delo po drugih področjih se mi zdi pomembno, 

da se združujejo ljudje, ki lahko delajo skupaj. 

ODG: Najprej upoštevam notranjo motivacijo. Zunanja je 

predvsem v spodbujanju, pomoči, ko pride do »zastojev« 

in ovir. Delavcem, ki opravijo ure poleg svoje obveze se to 

šteje v doprinos ur. Dodatne dejavnosti upoštevam pri letni 

oceni in pri napredovanjih v plačne razrede in nazive. 

 Izpostavljam primere dobre prakse 

 Poudarjam, da bomo s skupnim delom dosegli več 

 Nagovori v smislu »pomagajmo si, kajti drugič 

bomo mi potrebovali podporo« 

o Ker smo v devetletko stopili v prvem krogu, smo 

dobili veliko znanja tudi s tega področja. Ker smo 

ugotovili prednosti le-tega, takšen način dela avtomatično 

prenašamo tudi na druga področja oz. dejavnosti. 

o Pred začetkom šolskega leta organiziramo dan za 

načrtovanje dejavnosti, ki vključuje timsko delo (dnevi 

dejavnosti, medpredmetno povezovanje, projekti…).  

o Izmenjava dobre prakse. 

 

4. Na katerih področjih izvajate timsko delo na vaši 

šoli? 

Med poukom in v okviru prostočasnih aktivnosti, 

razširjenega programa, projektov,… 

Po potrebi se povezuje šola-vrtec, centralna šola-

podružnična šola, prva-druga-tretja triada, razredna- 

predmetna stopnja. 

Timsko delo ODG: Pri rednem pouku, pri projektih, v 

sodelovanju s krajem, pri pripravi in izvedbi prireditev v 

šoli in kraju (jih ni malo) 

 Načrtovanje = LDN, letna priprava, načrt 

dejavnosti, delo aktivov, načrt izboljšav (akcijski 

načrt) 

 Izvedba = skupne dejavnosti = dan dejavnosti, 

izvedba delavnic, proslave in prireditve… 

 Analiza = poročilo o NPZ, poročilo aktivov … 

o Poučevanje v prvem razredu. 

o Projekti (Mreža šol, samoevalvacija, Comenius…). 

o Različne prireditve, razstave, srečanja. 

o Interni projekt razrednik – sorazrednik. 

o Dnevi dejavnosti. 

o Medpredmetno poučevanje. 

o Nivojski pouk. 

o Timi za otroke s posebnimi potrebami, nadarjene. 

o Šola v naravi, ekskurzije 

o Kolegij (ravnateljica, pomočnica ravnateljica, 

psihologinja, pedagoginja – pomočnica ravnateljice za 

vrtec) 

združujejo ljudje 

lahko delajo skupaj. 

notranjo motivacijo. Zunanja 

spodbujanju, pomoči, 

doprinos ur. 

letni oceni 

plačne razrede in nazive. 

primere dobre prakse 

s skupnim delom dosegli več 

»pomagajmo si, kajti drugič 

bomo mi potrebovali podporo« 

prednosti 

avtomatično prenašamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

področja izvajanja: 

prostočasnih aktivnosti, 

razširjenega programa, 

projektov,… 

šola-vrtec, centralna šola-

podružnična šola, prva-druga-

tretja triada, razredna- 

predmetna stopnja. 

Pri rednem pouku, pri projektih, 

v sodelovanju s krajem, pri 

pripravi in izvedbi prireditev v 

šoli in kraju 

 letna priprava, načrt dejavnosti, 

delo aktivov, načrt izboljšav 

dan dejavnosti, izvedba delavnic 

poročilo o NPZ, poročilo 

aktivov … 

Projekti 

razrednik – sorazrednik. 

Medpredmetno poučevanje. 

Nivojski pouk. 

otroke s posebnimi potrebami, 

nadarjene. 

Šola v naravi, ekskurzije 

Kolegij 

 

 

 



 

 

KOMUNIKACIJA 

 

5. Kje vidite svoja močna in šibka področja v zvezi s 

timskim delom (organizacija, vodenje)? 

Timsko delo vzame nekoliko več časa, vključuje več ljudi, 

….nemogoče, pa tudi nepotrebno, je sodelovati ali redno 

spremljati vse aktivnosti, potrebno pa je nuditi podporo , 

pomoč, če jo timi potrebujejo. Včasih je nemogoče proces 

organizirati tako, da se timi fizično lahko redno sestajajo. 

Položaj posameznika ni ovira pri delu na naši šoli.   

Prepoznam ljudi, ki bi lahko delali skupaj. Zaradi obilice 

dela tudi s sanacijo šole pa pogosto nimam časa za vodenje 

oz. spremljanje dela timov.  

ODG: Najmočnejša področja so: sposobnost opazovanja, 

hitrega prilagajanja novo nastali situaciji, razumevanju 

medsebojnih odnosov in pripravljenosti na pomoč drugim, 

analitičen pristop, trezen razmislek, celovit pogled na 

dogajanje, umirjenost v funkcioniranju. 

Šibko področje je rutina, sistematičnost beleženja in 

vodenja dokumentacije, doslednost, formalizmi. 

 Sama nisem prav močan TIM-ski človek, kar 

včasih čutim kot primanjkljaj 

 Kadar sem prepričana, da lahko uspemo le skupaj, 

na tem močno vztrajam in naredim vse, da zadevo 

izpeljemo (skupaj) 

 

6. Kako pogosto komunicirate s člani tima in na kakšen 

način? 

Pogostost je odvisna od naloge. Imamo mesečne 

pedagoško organizacijske konference, kjer pregledujemo 

opravljeno delo in načrtujemo delo za naslednji mesec. 

Tako vsi strokovni delavci vemo, kaj se je dogajalo in kaj 

se načrtuje. Pri že utečenih nalogah so informacije kratke, 

pri novejših, si vzamemo več časa, po potrebi, se vključijo 

tudi drugi strokovni delavci.  Tako probleme rešujemo 

znotraj tima ali celo aktiva.  

S člani timov se dobimo po potrebi oz. takrat, ko je zaradi 

poteka dela že predvideno spremljanje. 

ODG: Imamo načrtovane in vnaprej dogovorjene sestanke, 

pogovarjamo pa se tudi spontano in priložnostno glede na 

potrebe.  

 Pogostost komunikacije je odvisna od naloge, ki jo 

TIM opravlja.  

Vsekakor pa med formalnimi srečanji izvedem več 

neformalnih pogovorov s posameznimi člani TIM-

a. Tako dobim vpogled v individualna stališča 

posameznikov, ki včasih niso enaka stališčem 

ostalih članov TIM-a. So pa ta stališča močan vir 

za nadaljnje delo. Če le ni preveč protislovno, ta 

stališča predebatiram v TIM-u. 

Močna in šibka področja: 

nuditi podporo , pomoč 

Položaj posameznika ni ovira 

Prepoznam ljudi, 

: sposobnost opazovanja, hitrega 

prilagajanja novo nastali 

situaciji, razumevanju 

medsebojnih odnosov in 

pripravljenosti na pomoč 

drugim, analitičen pristop, 

trezen razmislek, celovit pogled 

na dogajanje, umirjenost v 

funkcioniranju. 

sistematičnost beleženja in 

vodenja dokumentacije, 

doslednost, formalizma 

nisem prav močan 

uspemo le skupaj 

vztrajam 

 

 

 

 

 

 

komunukacija s člani, način 

komuniciranja 

odvisna od naloge. 

mesečne pedagoško 

organizacijske konference, 

pregledujemo opravljeno delo in 

načrtujemo delo za naslednji 

mesec 

kaj se je dogajalo in kaj se 

načrtuje 

utečenih nalogah so informacije 

kratke, 

novejših, si vzamemo več časa, 

probleme rešujemo znotraj tima 

aktiva.  

po potrebi 

načrtovane in vnaprej 

dogovorjene sestanke, 

spontano in priložnostno 

neformalnih pogovorov s 

posameznimi člani 

vpogled v individualna stališča 

niso enaka 

močan vir za nadaljnje delo 

 



 

 

7. Kako ocenjujete vaše znanje in spretnosti za vodenje 

in organiziranje timov? 

Timskega dela smo se učili, se ga še učimo, in se ga bomo 

morali učiti,posebej, ko prihajajo novi strokovni delavci in 

se vloge lahko drugače delijo.  

Posebej se za vodenje in spremljanje timov nisem 

izobraževala, torej je moje znanje pomanjkljivo. 

ODG: Dobro, a ne tako dobro, da se ne bi še česa naučil ali 

nadgradil. 

 Nekako povprečje. Za delo s TIM-i je potrebno 

nenehno vzdrževanje kondicije in pridobivanje 

novih veščin, saj je socialno okolje »živo okolje«, 

ki ne dopušča zastarelih načinov dela. 

Kot pedagog se večkrat pojavljam kot članica različnih 

timov. Dosedanja praksa mi je dala veliko s tega področja: 

mislim, da lahko vsak nekaj pridobi (tako na osebnostnem 

kot strokovnem področju) in se obogati s spretnostmi 

drugih članov (vsak član ima različna znanja, sposobnosti, 

delovne navade  in seveda tudi motivacijo za delo). Tak 

način dela te »prisili« prisluhniti tudi drugače mislečim. Če 

tim dobro deluje se ta delovna vnema lahko prenaša tudi 

na druge člane kolektiva. 

 

TIMSKO DELO 

8. Kje ste pridobili znanja s področja timskega dela? 

Znanja s področja timskega dela smo pridobivali z 

različnimi izobraževanji, v okviru priprave na devetletko, 

na študijskih skupinah,  s samoizobraževanjem, še letos 

smo vključeni v izobraževanje s samoizobraževanjem kjer 

je bila osemurna delavnica posvečena timskemu delu in 

sodelovalnemu učenju.  

ODG: Na komunikacijskih treningih, na treningih večje 

učinkovitosti, na posvetih, v Šoli za ravnatelje, na 

izobraževanjih v okviru Zavoda za šolstvo RS in ob 

mnogih življenjskih izkušnjah in osebnih spoznanjih. 

Posebej se za vodenje in spremljanje timov nisem 

izobraževala, torej je moje znanje pomanjkljivo. 

 

Akademija, fakulteta, seminarji, predvsem pa ogromno 

lastnega brskanja po strokovni literaturi; največ pri 

predmetih: andragogika, pedagogika in psihologija na PeF 

MB. 

a. izobraževanje 

b. branje literature 

 

9. S katerimi problemi se srečujete pri timskem delu in 

kako jih rešujete? 

Pri timskem delu je potrebno vedeti, da so člani tima 

enakopravni med seboj in da položaj posameznika v 

hierarhiji ni pomemben. Posamezniki, ki se sicer med 

znanje in spretnosti za vodenje: 

dela smo se učili, se ga še 

učimo, in se ga bomo morali 

učiti 

nisem izobraževala 

znanje pomanjkljivo. Dobro, a 

ne tako dobro, da se ne bi še 

česa naučil ali nadgradil. 

povprečje. 

vzdrževanje kondicije 

pridobivanje novih veščin, 

zastarelih načinov dela. 

vsak nekaj pridobi 

obogati s spretnostmi drugih 

članov 

različna znanja, sposobnosti, 

delovne navade  in seveda tudi 

motivacijo za delo 

prisili« prisluhniti 

drugače mislečim. 

delovna vnema 

prenaša tudi na druge člane 

kolektiva. 

 

Pridobitev znanja: 

izobraževanji, 

priprave na devetletko 

na študijskih skupinah,   

s samoizobraževanjem 

timskemu delu in 

sodelovalnemu učenju. 

komunikacijskih treningih, 

večje učinkovitosti, na posvetih, 

v Šoli za ravnatelje, na 

izobraževanjih v okviru Zavoda 

za šolstvo RS 

življenjskih izkušnjah in 

osebnih spoznanjih. 

nisem izobraževala, 

znanje pomanjkljivo. 

 

 

 

 

Problemi in njihovo reševanje: 

Enakopravni hierarhiji 

 različna znanja, sposobnosti in 

osebnostne lastnosti, 

doprinesejo k skupnemu cilju. 

čim več aktivnosti, 



 

 

seboj razlikujejo, imajo različna znanja, sposobnosti in 

osebnostne lastnosti, lahko zelo veliko doprinesejo k 

skupnemu cilju. Oblikovanje tima se ne zgodi čez noč, pač 

pa je to kontinuiran proces. 

Razvijanje tima ohranjamo tako, da organiziramo čim več 

aktivnosti, kjer je za dosego cilja sodelovanje različnih 

strokovnih delavcev nujno potrebno.   

 Učitelji imajo različne obremenitve tudi glede na svojo 

izkušenost in je tudi timsko delo odvisno od tega. Ponekod 

delo ni mogoče zaradi razlik v znanjih in izkušnjah. 

 ODG: Najpogostejši so problemi odnosov, strpnosti, 

sprejemanju drug drugega. 

Rešujemo jih  s pogovorom in dajanju priložnosti lastne 

potrditve in samoaktualizacije vsakemu. 

 Problemi: največji je osebnostne lastnosti 

udeležencev; sodobno pedagoško delo kar nekako 

ne mora mimo TIM-skega dela, a nismo vsi »zreli« 

za to. 

 Reševanje: 

o Kratkoročno: člana, ki ruši delo TIM-a, 

izločim (včasih neopazno, včasih javno / 

odvisno od situacije) 

o Dolgoročno: pogovor – vključevanje v delo, 

kjer so TIM-i bolj »ohlapni«, v delo, ki je 

vezano na krajše obdobje.. 

Ker smo relativno majhna šola, se včasih isti učitelji 

pojavljajo v večjih projektih, nalogah. Zato prihaja do 

preobremenitev.  

Zaradi različnih urnikov se je težje uskladiti glede časa 

načrtovanja ter evalviranja, uskladiti urnik pri timskem 

načrtovanju in poučevanju. 

 

10. Kaj menite o opisnem ocenjevanju v prvi triadi? 

Tisti, ki smo šli v devetletko med prvimi in smo se za 

opisno ocenjevanje drugače pripravljali, smo mnenja, da so 

bile opisne ocene dobre. Trenutne ocene stanja kažejo, da 

je triletno obdobje predolgo in da bi ga kazalo skrajšati. Po 

drugi strani pa vidimo, da so otroci na začetku druge triade 

na številčne ocene preobčutljivi in je že ocena dobro 

katastrofa. 

Opisno ocenjevanje je nujno v 1. razredu, s številčnim bi 

pa lahko začeli v drugem polletju 2. razreda. 

ODG: Mislim, da pravo opisno ocenjevanje v prvi triadi v 

večina šol ni bilo uvedeno. Ocene so bile že vnaprej 

oblikovane formulacije in ne  spremljanje doseganja ciljev 

in standardov znanja ter otrokovega napredka.  Zato ne 

poznamo učinkov opisnega ocenjevanja.  

Mislim, da je pisno ocenjevanje smiselno v prvi in drugi 

triadi. 

 Opisna ocena DA, vendar največ še v 2. razredu, 

obremenitve 

odnosov, strpnosti, sprejemanju 

drug drugega. 

pogovorom 

priložnosti lastne potrditve 

samoaktualizacije vsakemu. 

osebnostne lastnosti 

udeležencev; 

vsi »zreli« 

ruši delo 

vključevanje v delo 

krajše obdobje.. 

isti učitelji 

v večjih projektih 

preobremenitev. 

različnih urnikov 

načrtovanja ter evalviranja, 

načrtovanju in poučevanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisno ocenjevanje: 

drugače pripravljali, 

so bile opisne ocene dobre. 

triletno obdobje predolgo 

preobčutljivi 

nujno v 1. razredu, 

drugem polletju 2. razreda. 

številčnim 

pravo 

ni bilo uvedeno. 

že vnaprej oblikovane 

formulacije 

ne  spremljanje doseganja ciljev 

in standardov znanja ter 

otrokovega napredka. 

ne poznamo učinkov opisnega 

ocenjevanja.  

ogromno pove staršem in 

učiteljem 



 

 

nikakor pa ne več v 3.  

 Opisna ocena lahko ogromno pove staršem in 

učiteljem, če je napisana realno: NE po neki 

šabloni, zapisano mora biti tudi, katerih ciljev otrok 

še NI dosegel, kje je šibek,… Opisne ocene, kjer bi 

pisali samo pozitivno, »v rokavicah«, ne pomenijo 

ničesar. Bodimo realni; predvsem pa profesionalni! 

Če kot učitelj ugotovim, da otrok česa NI dosegel, 

moram biti tako avtonomen in imeti toliko 

avtoritete, da napišem, da NI dosegel. Znati moram 

tudi argumentirati (seveda: z izpostavljenimi 

jasnimi cilji in kriteriji) 

Opisno ocenjevanje je z besedami izražena ocena (opis) 

otrokovih dosežkov glede na zastavljene cilje in zato 

ponuja učencu, staršem in drugim učiteljem bistveno več 

informacij kot številčna. Problem nastaja v tem, da starši in 

tudi kasneje učenci ne čutijo ali pa ne razumejo teže 

napisanih besed. Zato je pomembno redno obiskovanje 

pogovornih ur, kjer učitelj individualno na konkretnem 

primeru staršu pokaže in predstavi otrokov napredek. Tega 

nekateri starši ne čutijo, dokler se ne srečajo s prvo 

številčno oceno. Zadnja leta je vedno več govora o tem, da 

bi bilo opisno ocenjevanje le v prvem in drugem razredu. 

Pobude za tako razmišljanje prihajajo tudi s strani 

učiteljev. Menijo, da so učenci že dovolj zreli ter da že 

sami sprašujejo o številčni oceni. Dejstvo je, da so naši 

otroci še vedno bolje zunanje motivirani (z oceno) kot pa 

notranje - učenje zaradi učenja. 

 

EVALVACIJA 

11. Na kakšen način spremljate učitelje pri izvajanju 

timskega dela in ali ste pri tem uspešni? 

Timsko delo se lahko spremlja z  vključitvijo v 

načrtovanje, izvajanje in evalvacijo, direktno ob nalogi ( 

projekt, eko dan, dan dejavnosti,  ) preko poročanja na 

sestankih, po poročilih.  

Za spremljanje in evalvacijo pogosto zmanjka časa, kar se 

seveda pozna. 

ODG: Neposredno in posredno. Neposredno s prisotnostjo 

pri dejavnosti s snemanjem in fotografiranjem, posredno 

pa iz poročil in skupnih analiz 

 Predvsem skozi opravljeno delo, ki je TIM-u 

poverjena 

 Če sem uspešna? Zame je glavni kriterij opravljeno 

delo. Če delo poverim TIM-u, vrednotim delo 

TIM-a. Ni mi pa vseeno, če ugotovim, da delo 

izvedejo posamezniki. Zato sem najbolj 

zadovoljna, če se že na začetku dogovorimo o 

»delitvi dela« = kdo bo kaj počel; npr: logistika, 

zapisi, organizacija česa, obveščanje…  

realno: NE po neki šabloni, 

ciljev otrok še NI dosegel, 

šibek,… 

pozitivno, 

ne pomenijo ničesar. 

realni; 

profesionalni! 

avtonomen 

avtoritete 

NI dosegel. 

argumentirati 

jasnimi cilji in kriteriji 

otrokovih dosežkov 

bistveno več informacij 

ne čutijo ali pa ne razumejo teže 

napisanih besed. 

redno obiskovanje pogovornih 

ur 

na konkretnem primeru 

otrokov napredek. 

srečajo s prvo številčno oceno. 

dovolj zreli 

zunanje motivirani 

notranje - učenje zaradi učenja. 

 

 

 

 

Spremljanje izvajanja timskega 

dela učiteljev: 

vključitvijo v načrtovanje 

evalvacijo, direktno ob nalogi 

poročanja 

Neposredno s prisotnostjo pri 

dejavnosti 

posredno pa iz poročil in 

skupnih analiz 

opravljeno delo 

vrednotim delo 

izvedejo posamezniki 

delitvi dela« = 

predstavitev 

strokovnih delavcev. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 predstavitev določenih nalog na sestankih vseh strokovnih 

delavcev. 

 

12. Ali izvajate evalvacijo timskega dela in kako 

poteka? 

Čeprav je sestavni del timskega dela tudi evalvacija, so 

izkušnje različne. Pri nekaterih nalogah je evalvacija 

zapisana do podrobnosti, pri nekaterih je kratko pisno 

poročilo ali  ustno poročilo na sestanku 

Za spremljanje in evalvacijo pogosto zmanjka časa, kar se 

seveda pozna. 

ODG: Pri večini aktivnosti. 

 Evalvacijo izvedemo preko poročil o delu 

 Druga raven pa je obravnava na kolegiju. 

DA: - timi podajajo pisna poročila ob zaključku svoje 

dejavnosti. 

 

13. Katere predloge imate za izboljšanje timskega dela 

na vaši šoli? 

Naš cilj je ozaveščanje posameznikov o prednostih  in 

pomanjkljivostih oz pasteh timskega dela ( medsebojna 

odvisnost, sodelovanje, zaupanje, spodbujanje, pa tudi 

nestrinjanje, konflikti,..) , posledično bi lahko izboljševali 

samo delo. 

Timsko delo bomo izboljšali tam, kjer ne gre dobro tako, 

da bomo nekatere ljudi zamenjali in postavili sprotno 

spremljanje. 

ODG: Jih sproti oblikujemo  in dopolnjujemo na podlagi 

lastne analize in pripomb udeležencev procesa. 

 Če bi lahko vplivala na osebnostne lastnosti 

posameznikov, bi se najprej lotila tega področja. 

Zakaj? Posamezniki s svojo »nejevoljo« rušijo 

pripravljenost drugih za delo v TIM-ih.  

 Morda bi bilo potrebno večkrat in močneje 

izpostaviti uspehe posameznih TIM-ov kot primere 

dobre prakse 

 Morda bi spodbudila delo v TIM-ih z optimizacijo 

prostorskih pogojev – pridobiti več prostor, ki bi bil 

namenjen strokovnemu delu. 

 

14. Bi želeli še kaj dodati? 

ODG: Timsko delati je težko. Tega se sproti učimo. A le s 

timskim delom zmoremo odgovarjati na izzive sodobnega 

časa. Posameznik se v šolskem prostoru hitro zgubi, je 

izločen,  nekonkurenčen in ima občutek nemoči. 

 

 

Izvajanje evalvacije: 

izkušnje različne. 

zapisana do podrobnosti, kratko 

pisno poročilo ali  ustno 

zmanjka časa, 

Pri večini aktivnosti. 

poročil o delu 

obravnava na kolegiju 

pisna poročila ob zaključku 

 

 

 

 

 

Predlogi za izboljšanje timskega 

dela: 

ozaveščanje 

o prednostih  in 

pomanjkljivostih 

posledično bi lahko izboljševali 

samo delo. 

kjer ne gre dobro 

ljudi zamenjali 

sproti oblikujemo   

dopolnjujemo 

lastne analize in pripomb 

udeležencev procesa. 

vplivala na osebnostne lastnosti 

»nejevoljo« rušijo pripravljenost 

drugih 

izpostaviti uspehe 

primere dobre prakse 

 

 

 

Timsko delati je težko. 

sproti učimo. 

odgovarjati na izzive sodobnega 

časa 

hitro zgubi 

izločen,   

nekonkurenčen 

občutek nemoči 


