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UMJESTO 
UVODA
• menadžment

• vođenje

• menadžment i vođenje



UMJESTO UVODA

• upravljanje

• rukovođenje



VOĐENJE

Rukovodna funkcija koja se 

odnosi se na usklađivanje ljudskog 

potencijala radi ostvarivanja ciljeva 

odgojno-obrazovnog procesa.



FUNKCIJA VOĐENJA

• dijelom ju ostvaruje ravnatelj

• dijelom stručni suradnici

• Vođenje je po naravi stručno-pedagoška 

funkcija koja je minimalno pravno 

regulirana i zbog toga uvelike ovisna o 

voditelju i stručnim suradnicima.



PREPOZNAJETE LI 
SVOG RAVNATELJA?

• Ravnatelji se mogu podijeliti na one 

koji:

• snažno skrbe o programu rada 

ustanove

• one koji uglavnom brinu o 

zaposlenicima u ustanovi.



VOĐENJE U KONTEKSTU 
USTANOVE RANOG I 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
OBRAZOVANJAKULTURA

Kako možemo opisati vrtić u kontekstu 

vođenja?

„pulsirajući, promjenjivi i međupovezani svijet brze 

interakcije, u kojem red prirodno proizlazi iz kaosa 

bez nužnog nadzora“ (Roberts i Kleiner, 2003; prema Sunjski, 

2015, str. 2).

Zbog čega je neprimjereno kruto vođenje i 

striktno planiranje odgojno-obrazovnog 

procesa u vrtiću?



VOĐENJE „Promjena je sve manje stvar slobodnog izbora, 

a sve više ultimativni imperativ opstanka…“ 
(Slunjski, 2016, str. 8)

Važno je osjetiti bilo svih zaposlenika vrtića, 

djece i roditelja, imati viziju i sve dionike 

motivirati da je zajedničkim snagama i ostvare. 



• Procesom promjene nije moguće 

direktno upravljati.

• Razvoj ustanove moguće doslovno 

planirati.

• Potrebno je:

• „razvijati kapacitet ljudi za snalaženje 

'na rubu kaosa'“ (Senge, 2003; prema 

Slunjski, 2016, str. 9).



• O kakvom kaosu je ovdje riječ?

• Nadzire li se rješenje?

VOĐENJE U KONTEKSTU 
USTANOVE RANOG I 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 
OBRAZOVANJAKULTURA



osvješćivanje značaja misije (poslanja) vrtića

visoki standardi i stalno stručno usavršavanje

osjećaj odgovornosti za sve subjekte oo procesa

timsko i suradničko vođenje vrtićkih aktivnosti

RJEŠENJE JE

osjećaj prihvaćanja zasluga svih subjekata za 

postignute uspjehe

očekivanja da djelatnici aktivno osmišljavaju

promjene

svečane prigode na kojima se promoviraju

pozitivna postignuća (Staničić, 2006).



• učinkovitost

• pozitivan stav

• razina povjerenja među 

odgajateljima

• interes za učenjem i 

sudjelovanjem u različitim 

aktivnostima

• učestalost planiranja rada

Dobrobit suradnje:SURADNJA SE 

NAMEĆE KAO 

IMPERATIV



SURADNJA SE 
NAMEĆE KAO 
IMPERATIV…

• Suradnja svih zaposlenika 

vrtića

• Promjena kreće od vizije 

zaposlenika.

• Zadaća vodstva poprima 

novi oblik.



ZADAĆA VODSTVA 
POPRIMA NOVI 
OBLIK

• formalna suradnja

• neformalna suradnja

• vertikalna suradnja

• horizontalna suradnja



SURADNJA SE NAMEĆE 
KAO IMPERATIV…

• „vodstvo je usredotočeno na uspostavljanje i 

koordiniranje odnosa između četiri stvari: tko, što, 

kako i zašto“ (Bennett, Crawford i Cartwright, 

2003, str. 105).

• Tko smo mi? – Identitet.

• Što organizacija/ustanova želi postići? – Vizija. 

• Kako ćemo to postići? – Strategija. 

• Zašto ostali suradnici žele utjeloviti taj identitet, 

slijediti viziju i usvojiti organizacijsku strategiju? –

Utjecaj (isto, 2003, str. 105).



SURADNJA SE NAMEĆE 
KAO IMPERATIV…

• Suradnja se nameće kao imperativ, jer:

• vodstvo ne ovisi, jednostavno i isključivo, samo 

o formalnim vođama

• vodstvo je u suštini društvena pojava

• bez sljedbenika nema lidera.

Cilj je stvoriti zajednicu koju 'sljedbenici' mogu 

osjetiti – u kojoj se osjećaju kao da joj pripadaju 

(Bennett i sur., 2003, str. 92).

Na koji način ostvariti takvu atmosferu? 



SUVREMENI OBLIK 
VOĐENJA VRTIĆA

• Ranije instruktivno upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom s vremenom prerasta u 

timsko, suradničko partnersko vođenje.

• Ravnatelj/ica ima potrebu za profesionalnom

interakcijom sa suradnicima s kojima izgrađuje

partnerski odnos sa zajedničkim ciljem.



PRI TOM, NE 
ZABORAVIMO:

• osigurati preduvjete poput autonomije i

kolegijalnosti ravnatelja, ali i odgojitelja

• s porastom stupnja autonomije raste i

odgovornost.

Jesmo li toga svjesni?



UMJESTO 
ZAKLJUČKA

• Mnogi autori su na suradnju počeli gledati kao na

rješenje problema u odgojno-obrazovnim 

ustanovama.

• U prilog tome govore i rezultati obrazovnih reformi

koje su obuhvaćale strukturu sustava, a da nisu

vodile računa o ljudskim i socijalnim elementima, kao

što su kultura, školska klima i međuljudski odnosi te

su se pokazale manje uspješnima.



Suradnja je uistinu imperativ 

suvremenog oblika vođenja vrtića, jer 

…je moćno oruđe i temelj za 

napredak školstva (Newmann i 

Welhage, 1995).

UMJESTO ZAKLJUČKA
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