EURYDICE

Education, Audiovisual & Culture
Executive Agency

Predšolska vzgoja in varstvo
v Evropi: odpravljanje socialne
in kulturne neenakosti

1

Študijo je najprej izdala EACEA P9 Eurydice v angleščini in z naslovom Early Childhood Education and Care
in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities,
© Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2009
Avenue du Bourget 1 (BU 29), B-1140 Brussels (2009)
Besedilo, dokončano je bilo januarja 2009, je na voljo v angleščini, francoščini (Réduire les inégalites
sociales et culturelles par l’ accueil et l’éducation des jeunes enfants en Europe) in nemščini (Verringerung
socialer und kultureller Ungleichheiten durch frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung in Europa).
Publikacija je objavljena na spletnih straneh EACEA P9 Eurydice http://www.eurydice.org
Vsebina publikacije se lahko delno ponatisne, razen v tržne namene, če se pred povzetkom navede
»Eurydice, informacijsko omrežje o izobraževanju v Evropi« ter datum izdaje. Prošnjo za ponatis je treba
nasloviti na EACEA P9 Eurydice.
Študijo v slovenskem prevodu izdaja © Ministrstvo za šolstvo in šport (2009)
Za izdajatelja: dr. Andreja Barle Lakota
Avtorici slovenskega poročila: dr. Nada Turnšek; dr. Marcela Zorec Batistič
Prevod: mag. Katarina Majerhold
Prevod dodatkov: Polona Podgoršek
Jezikovni pregled: Božena Kenig
Uredila: Tatjana Plevnik
Grafična priprava in tiskanje: ČukGraf d.o.o., Postojna
Naklada: 1200 izvodov
Ljubljana, maj 2009

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
316.344.23:373.2(4)
PREDŠOLSKA vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in
kulturne neenakosti / [avtorici slovenskega poročila Nada Turnšek,
Marcela Zorec Batistič; prevod Katarina Majerhold; uredila
Tatjana Plevnik]. - Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport;
Brussels: EACEA P9 Eurydice, 2009
Prevod dela: Tackling social and cultural inequalities through early childhood education and care in
Europe
ISBN 978-961-6101-46-2 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
ISBN 978-92-9201-021-8 (EACEA P9 Eurydice)
DOI 10.2797/13438
1. Plevnik, Tatjana 2. Turnšek, Nada 3. Batistič-Zorec, Marcela
245179648

2

PREDGOVOR

Zadnja leta zaradi krčenja proračunskih sredstev, globalizacije in demografskih sprememb v Evropi poteka razprava o
učinkovitih naložbah v vzgojo. Sedanja finančna in ekonomska kriza nas nedvomno opominja, da je nujna.
Pogosto domnevamo, da si učinkovitost in enakost v vzgoji
vzajemno nasprotujeta in da lahko eno dosežemo le na račun druge. Toda – kot je komisija leta 2006 zapisala v Sporočilu o učinkovitosti in pravičnosti v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja – »dokazi kažejo, da se, širše
gledano, enakost in učinkovitost vzajemno krepita«.1 To še
posebej velja za predšolsko vzgojo. Za učinkovitost in izenačevanje možnosti je bolje vlagati čim prej: popravljanje poznejših napak ne izenačuje možnosti in je manj učinkovito.
Predšolska vzgoja je temelj za izobraževanje, številni dokazi, zlasti za prikrajšane otroke, pa pričajo tudi o
tem, da ima močne družbene in ekonomske učinke. Zato je komisija v Sporočilu sklenila:
»Za prilagajanje otrok v družbo je najdonosnejša predšolska vzgoja. Države članice morajo zanjo namenjati več sredstev, saj je učinkovit temelj za poznejše izobraževanje, preprečevanje šolskega osipa, bolj
izenačen končni uspeh in višjo raven znanja in spretnosti na splošno.«
Zato je Komisija postavila predšolsko vzgojo za prednostno temo sodelovanja med državami članicami
v letih 2009–10, zlasti pri spodbujanju enakomernega dostopa, krepitvi kakovostne ponudbe in podpori
vzgojiteljem.2
Pričujoče poročilo omrežja Eurydice pomeni nadaljevanje Sporočila o enakosti in učinkovitosti. Predstavlja
razpoložljive podatke in obravnava nacionalne politike o predšolski vzgoji in varstvu v Evropi. Prepleta jih z
ugotovitvami iz raziskav, glavnimi težnjami in pogledi na to področje. Poleg tega oblikuje okvirne sklepe o
uspešnih poteh do učinkovitosti in enakosti v predšolski vzgoji. Zato menim, da je poročilo pomembno za
vsakogar, ki se ukvarja s predšolsko vzgojo. Predšolska vzgoja je neposreden izziv za izobraževalne sisteme
v Evropi in je tesno povezana z izzivi, s katerimi se zdaj spoprijema naša družba kot celota.

Ján Figel’
Komisar za izobraževanje,
kulturo in mladino

1

COM (2006) 481 konč., 8. september 2006
Poročilo komisije COM (2008) 865 konč. Posodobljen strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, 16. december 2008
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UVOD
Pričujoča študija preučuje razpoložljive podatke in obravnava nacionalne politike o predšolski vzgoji in
varstvu (skrajšano PVV) v Evropi. V študiji se predšolska vzgoja in varstvo nanašata na javno subvencionirano in akreditirano ponudbo programov za otroke, ki niso šoloobvezni. Stalna besedna zveza »vzgoja in
varstvo« poudarja, da storitve za majhne otroke združujejo varstvo, razvojne in učne priložnosti.
Študija obravnava splošne teme o predšolski vzgoji in varstvu, skupaj s prizadevanji za večjo učinkovitost
in izenačevanje možnosti v vzgoji. Poudarek je na politikah, ki so prilagojene ogroženim otrokom. V študiji
je pri definiranju ogroženosti otrok uporabljena definicija OECD, tj. »C-prikrajšanost« za »otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, to je za otroke, ki so prikrajšani zaradi socialnih, ekonomskih,
kulturnih oziroma jezikovnih dejavnikov. Njihove potrebe izhajajo iz prikrajšanosti, ki jih lahko pripišemo
omenjenim dejavnikom«. Izvzeti so ukrepi za otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami zaradi fizičnih nezmožnosti oziroma bolezni, ki zahtevajo dolgotrajno bolnišnično zdravljenje (s tem se ukvarja
Evropska agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami). Navedena široka definicija pa zajema tudi prikrajšanosti, ki izhajajo iz življenja na podeželju in oddaljenih območjih. Nacionalne definicije
ogroženih otrok so, kolikor si jih je bilo mogoče pridobiti, prikazane v dodatku B.

Zajetje
Študija zajema 30 držav članic omrežja Eurydice.3
Podatki v študiji so za leto 2006/07, podatki Eurostata pa večinoma za leto 2005/06.
Študija analizira le akreditirano in subvencionirano predšolsko vzgojo in varstvo, in sicer javno in javnozasebno ponudbo za otroke od rojstva do vstopa v obvezno šolo. Javna ponudba pomeni, da jo fininacira
in upravlja država, javno-zasebno pa vodijo zasebniki (v širšem smislu izvajalci, ki niso javne institucije),
vendar vsaj delno prejemajo javna sredstva in zanje veljajo javni nadzor ter ustrezni standardi kakovosti.
Analizirana je le institucionalna vzgoja in varstvo, domača vzgoja pa ni zajeta.
Obravnavani so vsi ukrepi javnih organov ne glede na njihovo upravno raven ali pristojno ministrstvo (javni
organi, v posameznih državah pristojni za predšolsko vzgojo in varstvo, so navedeni v dodatku A). Ukrepe
lahko sprejemajo izobraževalni organi ali organi, pristojni za druga področja, ali pa so ukrepi skupni. Lahko
so usmerjeni le na vzgojo ali pa so del širših socialnih politik. Zasebne pobude so izvzete.

Zgradba in vsebina
Poročilo ima tri dele: (1) pregled znanstvene literature o vplivu najkakovostnejše vzgoje in varstva na majhne otroke; (2) prikaz statističnih podatkov o pomembnih demografskih značilnostih evropskih družin in deležu otrok v predšolski vzgoji in varstvu; (3) primerjalno analizo političnih ukrepov, sestavljeno na podlagi
informacij, zbranih v nacionalnih enotah omrežja Eurydice.
V prvem poglavju je splošen pregled raziskav o učinkih predšolske vzgoje in varstva na otroke staršev z
nizkimi dohodki in otroke pripadnikov manjšin. Združuje sedanja dognanja raziskav o pedagoški kakovosti, vsebini kurikuluma, strukturni kakovosti in sistemih predšolske vzgoje na splošno.
3

Turčija, članica omrežja Eurydice od leta 2004, v tej študiji ni sodelovala.

7

Predšolsk a vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti

Drugo poglavje predstavi izhodiščne kazalnike na področjih, povezanih s predšolsko vzgojo in varstvom v
Evropi. Poleg splošnega pregleda o številu gospodinjstev z majhnimi otroki obravnava dejavnike, ki povzročajo
vzgojne in izobraževalne razlike. Mednje spadajo razširjenost enostarševskih gospodinjstev, delež otrok brez
državljanstva in finančna negotovost gospodinjstev z majhnimi otroki. Predstavljeni so tudi splošni podatki
o vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in varstvo ter financiranje predšolske vzgoje. Poglavje se sklicuje na
podatke Eurostata.
Tretje poglavje obravnava dostop do predšolske vzgoje in varstva v evropskih državah. Opisuje ureditev predšolske vzgoje in varstva, starost otrok, pri kateri se ti lahko vpišejo, modele organiziranosti, načrtovanje zmogljivosti in povpraševanje. Poseben razdelek je namenjen oviram pri vpisu, zaradi katerih otrokom grozi izključenost. Predstavljene so tudi politike, namenjene širjenju dostopa.
Četrto poglavje opisuje organiziranost predšolske vzgoje in varstva in vzgojne načine. Predpisi o velikosti
skupine in varnostne zahteve so predstavljeni kot kazalniki kakovosti. Predstavljeni so povzetki ciljev različnih
organizacijskih modelov, pa tudi prevladujoči modeli predšolske vzgoje in kurikuluma. Poglavje osvetli znano
konceptualno ločitev varstva in vzgoje, ki se v večini držav kaže kot organizacija ločene ponudbe za mlajše otroke in otroke, starejše od 3 let. Načini in pobude za delo z ogroženimi otroki so obravnavani podrobneje, enako
velja za sodelovanje s starši.
Peto poglavje je posvečeno izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev. Obravnava začetno izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje. Predstavljene so minimalne zahteve o ravneh izobrazbe in trajanju
začetnega izobraževanja, če je bilo potrebno, posebej za strokovne delavce, ki delajo z mlajšimi otroki, in tiste
za starejše otroke. Prikazana je kadrovska struktura v predšolski vzgoji in varstvu. Obravnavano je tudi usposabljanje za delo z ogroženimi otroki, in sicer med začetnim izobraževanjem in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem.
Šesto poglavje je posvečeno financiranju predšolske vzgoje in varstva ter obravnava vse ravni, od centralne
do lokalne in družinskih prispevkov. Posebej so predstavljene finančne strategije, ki spodbujajo ponudbo za
otroke iz prikrajšanih skupin.
Povzetek in sklepne ugotovitve so prikazani v zadnjem poglavju. Dodatki vsebujejo preglednice, v katerih so
navedeni javni organi, pristojni za predšolsko vzgojo in varstvo, nacionalne definicije ogroženih otrok in kratke
definicije nacionalnih sistemov predšolske vzgoje in varstva v 19 državah, članicah omrežja Eurydice. Podrobni
nacionalni opisi sedmih držav, članic omrežja Eurydice (nemško govoreče skupnosti v Belgiji, Francije, Litve,
Madžarske, Nizozemske, Poljske in Slovenije), so objavljeni na www.eurydice.org.
Orodja za zbiranje podatkov (dostopna na spletnih straneh) za to študijo smo razvili v tesnem sodelovanju z
nacionalnimi enotami Eurydice in posebno delovno skupino Eurydice o enakosti v predšolski vzgoji in varstvu.
Odgovore na vprašalnik (nacionalne prispevke) so prispevale nacionalne enote Eurydice, evropska enota pa je
naredila primerjalno analizo. S svojim znanjem so pomagali tudi strokovnjaki s tega področja. Zahvala vsem
sodelujočim je na koncu publikacije.
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KRATEK POVZETEK

Pričujoča študija pomeni nadaljevanje Sporočila o učinkovitosti in pravičnosti v evropskih sistemih izobraževanja
in usposabljanja,4 ki ga je sprejela komisija septembra 2006 in v katerem je predšolska vzgoja jasno in nedvoumno opredeljena kot »učinkovit temelj za poznejše izobraževanje, preprečevanje šolskega osipa, bolj izenačen
končni uspeh in višjo raven znanja in spretnosti na splošno«. Poročilo prikazuje razpoložljive podatke in obravnava nacionalne politike o predšolski vzgoji in varstvu (skrajšano PVV) v Evropi. Poročilo je razdeljeno na tri
dele: (1) pregled znanstvene literature o vplivu najkakovostnejše vzgoje in varstva na majhne otroke; (2) prikaz
statističnih podatkov o pomembnih demografskih značilnostih evropskih družin in deležu otrok v predšolski
vzgoji in varstvu; (3) primerjalno analizo političnih ukrepov, sestavljeno na podlagi informacij, zbranih v nacionalnih enotah omrežja Eurydice.

Česa se lahko naučimo iz znanstvenih raziskav o predšolski vzgoji in varstvu?
Predšolsko obdobje je v otrokovem razvoju posebno občutljivo. Širok spekter socialnih in ekonomskih dejavnikov lahko negativno vpliva na otrokov psihični razvoj in uspeh v šoli. Ti dejavniki so: revščina; pripadnost prikrajšanim socialnim razredom; funkcionalna nepismenost; nizka izobrazbena raven staršev in verske tradicije,
povezane s kulturo, v kateri pismenost ni preveč cenjena. Položaj etnične manjšine ali položaj družine z nizkimi
dohodki ni nujno odločilni dejavnik v otrokovem razvoju, kombinacija naštetih dejavnikov pa lahko povzroči
resne posledice.
Predšolska vzgoja lahko pomembno pripomore k odpravljanju vzgojnih in izobraževalnih vrzeli, če so izpolnjeni določeni pogoji. Najučinkovitejši intervencijski programi predšolske vzgoje so »sestavljeni iz intenzivne,
zgodnje, na otroka osredinjene vzgoje v vrtcu, skupaj z intenzivnim sodelovanjem in izobraževanjem staršev,
načrtovanimi domačimi dejavnostmi in ukrepi za oporo družini«. Strokovnjaki prav tako soglašajo, da morajo
imeti strokovni delavci, ki so v predšolskih institucijah pristojni za vzgojne dejavnosti, specializirano visokošolsko izobrazbo.
Toda starši z nizkimi dohodki ter etnične in sociolingvistične manjšine lahko zaradi svojih kulturnih in verskih
prepričanj bolj cenijo domačo vzgojo oziroma menijo, da mora za majhne otroke skrbeti mati. Za nameček lahko menijo, da so predšolski otroci premladi za udeležbo v vzgojnem programu. In čeprav si večina teh staršev
za svoje otroke želi uspešno šolsko pot, mogoče ne vidi povezave med omenjenim ciljem in vpisom v vrtec.
Raziskave prav tako razkrivajo, da je domača predšolska vzgoja ponavadi manj učinkovita od institucionalne,
saj starši niso primerno usposobljeni za programske naloge. Lahko so na primer nepismeni ali njihov pogovorni
jezik ni učni jezik. Druga razlaga je, da domače okolje ni najprimernejše za optimalno poučevanje in učenje.
Sedanja znanstvena razprava poudarja pomen uravnoteženosti različnih vzgojnih možnosti. Vzgojni programi,
ki se ukvarjajo z zelo majhnimi otroki, to je pred petim letom, morajo biti usmerjeni predvsem na otroka in
njegov razvoj, programi za otroke od petega do šestega leta pa lahko vsebujejo splošne učne vsebine v bolj
načrtovanem in na učitelja usmerjenem kurikulumu, ne da bi to imelo negativne socialno-čustvene posledice.
Pozornost, posvečena splošnemu znanju in spretnostim po poprejšnjem prevladujočem razvojnem obdobju, v
katerem so se spodbujale socialno-čustveno zmožnosti, ima lahko pri prehodu v primarno šolo celo pozitiven

4
Poročilo komisije svetu in evropskemu parlamentu Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja
in usposabljanja, COM (2006) 481 konč. 8. september 2006.
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vpliv. Razprava o tem, kateri izmed dveh vzgojnih modelov ima primerjalne prednosti, zato ni smiselna – najpomembnejša in za otroke najuspešnejša je njuna kombinacija.
Zdi se, da dolgoročno učinkovitost predšolske vzgoje in varstva najbolje zagotovimo tako, da približamo otroka, družino ter osnovno in srednjo šolo – oziroma s kontinuirano »vzgojo«, ki se razteza v sodelovanje z družino
in svoj vpliv širi daleč v osnovno šolo.

Kakšen je položaj družin z majhnimi otroki v Evropi?
V Evropi skoraj vsako osmo gospodinjstvo (12 odstotkov) vzdržuje otroka, mlajšega od 6 let. V Španiji, na Cipru
in Portugalskem je omenjenih gospodinjstev več kot 15 odstotkov. Manj kot 10-odstotni delež vseh gospodinjstev z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let, pa imajo Bolgarija, Nemčija in Finska.
V evropskih državah je več mogočih ogroženih skupin. Prvič, v Evropi je v povprečju 9 odstotkov enostarševskih
družin z majhnim otrokom, v Združenem kraljestvu pa 20 odstotkov. Drugič, med otroki, mlajšimi od 6 let, je 3
odstotke takih, ki nimajo državljanstva. Tretjič, po izračunih skoraj vsako šesto gospodinjstvo z otrokom, mlajšim od 6 let, živi na pragu revščine. Položaj je še posebej zaskrbljujoč v Estoniji, Italiji, Litvi, Luksemburgu, na
Poljskem, v Združenem kraljestvu in na Portugalskem, kjer je več kot 20 odstotkov takšnih gospodinjstev. Ta
kazalnik je še posebno pomemben, saj nekateri menijo, da je revščina glavni dejavnik tveganja.
V večini držav je zaposlenost matere jasno povezana s starostjo otroka. Starost otrok pa ne vpliva na stopnjo delovne aktivnosti moških, zato je sistematično višja kot pri ženskah. Veliko Evropejk se umakne s trga dela, kadar
skrbijo za otroka, mlajšega od 3 let. Za ženske z otroki, starimi od 3 do 6 let, je še naprej značilna nižja stopnja
delovne aktivnosti od povprečja. A takoj, ko je najmlajši otrok star 6 let, večina Evropejk trdi, da se je ponovno
pripravljena redno zaposliti. Umik z delovnega mesta tako lahko delno razložimo s pomanjkanjem primernega
varstva za majhne otroke.

Kako sta zdaj urejena predšolska vzgoja in varstvo v Evropi?
Vse evropske države imajo določeno obliko javno subvencionirane in akreditirane predšolske vzgoje in varstva
za mlajše otroke in le v redkih državah skoraj ni javno financiranega varstva za otroke, mlajše od 3 let. Na Češkem, Irskem, Poljskem, Nizozemskem, v Grčiji, Združenem kraljestvu in Lihtenštajnu je delež otrok, mlajših od
3 let, vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, izjemno majhen.
V Evropi prevladujeta dva organizacijska modela predšolske vzgoje in varstva. Prvi model pomeni vzgojo
in varstvo za majhne otroke v enovitih okoljih, z enotno ureditvijo za vse predšolske otroke. Vsako okolje
ima eno upravo za vse starostne skupine; strokovni delavci, ki so pristojni za vzgojo otrok, imajo na splošno
enako raven izobrazbe in spadajo v isti plačni razred ne glede na starost otrok, za katere skrbijo. Vzgojitelji
ali vodje igralnih skupin pogosto sodelujejo s strokovnimi delavci iz drugih poklicnih skupin za varstvo
najmlajših otrok, kot so varuhinje ali medicinske sestre. V nordijskih državah (razen na Danskem), Latviji
in Sloveniji poznajo le enovit model predšolske vzgoje in varstva. V drugem modelu sta predšolska vzgoja
in varstvo prilagojeni starosti otroka (ponavadi otrokom do 3. leta in otrokom od 3. do 6. leta). Za vsak tip
vzgoje in varstva je pristojno drugo ministrstvo. V nekaterih državah sta oba modela (na Danskem, v Grčiji,
na Cipru, v Španiji in Litvi).
V Evropi opažamo velike razlike glede starosti za vpis otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. V večini držav sta
predšolska vzgoja in varstvo na voljo od rojstva naprej (v praksi od tretjega meseca). Na Danskem, Slovaškem
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in v Lihtenštajnu je mogoče vpisati otroke okoli 6. meseca starosti. V Avstriji, Bolgariji, Estoniji, Latviji, Litvi, Sloveniji in na Švedskem so predšolske storitve na voljo od 1. leta starosti. Starši se s porodniškim ali starševskim
dopustom spodbujajo, da pred tem ostanejo doma.
Včasih pa je navkljub zadovoljivi ponudbi lahko celo sistem socialnega zavarovanja posredna ovira za dostop
do predšolske vzgoje in varstva. Možnost dolgega starševskega dopusta in radodarni dodatki starše namreč
spodbujajo k temu, da otroke raje vzgajajo doma, kar velja za Estonijo, Litvo, Avstrijo in Romunijo. Pojav se lahko
še okrepi, če se po veljavnih predpisih zaradi otrokovega vpisa v vzgojno-varstveno okolje (tudi le v poldnevno)
skrajša starševski dopust in zmanjšajo dodatki. V nekaterih državah so omenjena merila prožnejša in se pravice
staršev do dopusta ter dodatkov usklajujejo s številom ur, ki jih otrok preživi v vrtcu. A v vsakem primeru se zdi,
da ti ukrepi starše odvračajo, zlasti nizko izobražene in tiste z nizkimi dohodki.
V državah z enovitim modelom očitno priznavajo splošno pravico do predšolske vzgoje in varstva tudi najmlajšim otrokom. V preostalih državah, kjer to ni samodejno urejeno, se pri dodeljevanju mesta v predšolski vzgoji
in varstvu upoštevajo različna merila. Zaposlenost je ponavadi glavno (ali celo edino) merilo za vpis otroka,
mlajšega od 2 let, kar – v povezavi z zaposlitvijo staršev – kaže na prevlado varstvene vloge nad vzgojno. Kraj
prebivališča je dodatno merilo. Na splošno pa je pri sprejemu otroka v predšolsko vzgojo (ISCED 0) najpomembnejša njegova starost, in v večini držav je vloga predšolske vzgoje in varstva očitno povezana s starostjo. Osrednja naloga za zelo majhne otroke je še vedno in predvsem varstvo otrok. Pri oblikovanju predšolske vzgoje in
varstva za te otroke se poudarja predvsem uravnoteženost med blaginjo otrok in poklicnim življenjem staršev.
In številne države sploh nimajo temeljnih priporočil ali navodil glede kurikuluma za najmlajše otroke. Po drugi
strani pa predšolska vzgoja za otroke, stare od 3 do 6 let, pomeni prvo stopnico na izobraževalni lestvici. Poslanstvo na tej ravni je torej vzgajati; vzgoja ima prednost pred varstvom zaradi zaposlitve staršev. Cilj vzgojnih
programov je spodbujanje kognitivnega, socialnega in kulturnega razvoja ter priprava otrok na zgodnje učne
dejavnosti: branje, pisanje in matematiko. Strokovni delavci za to stopnjo morajo imeti pedagoško izobrazbo, ki
združuje praktične delovne izkušnje s teoretičnim znanjem.
V Evropi lahko glede odpiralnega časa v grobem opazimo dve možnosti: subvencionirana predšolska vzgoja
in varstvo sta bolj ali manj usklajena z delovnim časom staršev ali pa je na voljo le poldnevno varstvo. V večini
evropskih držav vzgojne institucije na splošno ponujajo podaljšan odpiralni čas in se prilagajajo potrebam zaposlenih staršev, tudi z nekaterimi prožnimi rešitvami (varstvo ob večerih, ponoči in ob vikendih).
Problem dostopa – vsaj glede obsega ponudbe – je povsod po Evropi rešen za 5-letne otroke, to pa zagotovo
ne velja za starostno skupino otrok od rojstva do 3. leta, v nekaterih državah celo za 4-letne otroke. Pomanjkanje
je zlasti na podeželju. Ne glede na to se je delež vključenosti v predšolsko vzgojo in varstvo zadnja leta znatno
povečal. Vključenost 3-letnih otrok se je od leta 2000/01 v povprečju povečala za 10 odstotkov. Od leta 2001
do leta 2004 so se v povprečju povečali tudi izdatki za predšolsko vzgojo v Evropi. Zdaj obiskuje formalne predšolske ali primarne izobraževalne programe 74 odstotkov 3-letnih otrok, 87 odstotkov 4-letnih in 93 odstotkov
5-letnih. Nekatere države so uvedle tudi obvezno pripravljalno leto za 5- do 6-letne otroke, v Luksemburgu celo
za 4-letne.
Za zagotavljanje kakovostnega vzajemnega sodelovanja med vzgojitelji in otroki je bistveno primerno število
otrok na vzgojitelja. Vendar pa kadrovska zasedba v vseh evropskih državah še vedno ni zadovoljiva in zanjo
pogosto ni nacionalnih standardov. Razmerje števila otrok na vzgojitelja je na splošno v prid mlajših otrok pred
starejšimi. Ponavadi ena odrasla oseba odgovarja za manj kot deset otrok, starih manj kot 3 leta, v skupinah s
3- do 6-letnimi otroki pa je največ 20 do 25 otrok na vzgojitelja. Izjema so le države, ki imajo enovita okolja in
kjer primerno število otrok na vzgojitelja velja za vse starostne skupine.
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Zelo pomemben dejavnik enakosti je plačilo prispevka za predšolsko vzgojo in varstvo. Vse evropske države
financirajo ali sofinancirajo predšolsko vzgojo in varstvo za otroke, starejše od 3 let, veliko pa jih prav tako ne
zahteva nobenega plačila. Toda v vseh državah, razen na Madžarskem, morajo starši plačati prispevke za vzgojo
in varstvo najmlajših otrok.

Kaj je narejeno za prikrajšane otroke v Evropi?
Vse države izvajajo ukrepe za preprečevanje vzgojnih vrzeli ogroženih otrok. V večini držav je posredovanje
usmerjeno na skupine, izbrane na podlagi socialnih, ekonomskih ali kulturnih meril. V redkih državah pa je
pomoč prilagojena otrokovim individualnim potrebam, odkritim med vzgojnim procesom. Pri preprečevanju
vzgojnih vrzeli (skupin ali posameznikov) države ubirajo različne poti, ki niso vzajemno izključujoče:
r organizirajo posebne jezikovne tečaje za izboljšanje znanja drugega jezika, včasih tudi maternega; najpogostejši so kompenzacijski predšolski programi ali pomoč strokovnjaka za starejše otroke (stare od 3 do 6 let);
r zaposlujejo dodatno osebje v vzgojnih okoljih, v katerih skrbijo za vse otroke, sprejemajo pa tudi otroke s
težavami;
r organizirajo ločena okolja ali oddelke za posebne skupine: otroke brezposelnih in beguncev, romske otroke,
otroke pripadnikov etničnih manjšin, otroke v posebnih okoliščinah, kot so sirote, ali otroke, ki so zaradi različnih razlogov ločeni od svojih staršev.
V Evropi so v ospredju tri strategije za zagotavljanje dodatne finančne podpore za predšolske institucije, ki ponujajo storitve ogroženim skupinam: dodatna finančna pomoč oziroma povečanje števila zaposlenih (najbolj
razširjeno); finančne spodbude za zaposlene, ki delajo z otroki iz ogroženih skupin, ali za podporna okolja, kjer
je večina otrok iz ogroženih skupin, ter dodatna finančna sredstva, ki jih lokalne oblasti ob upoštevanju regionalnih demografskih in socialno-ekonomskih dejavnikov dobijo iz centralnega proračuna.
Najpogostejša dejavnika izključenosti sta cenovna nedostopnost in pomanjkanje ponudbe. Da bi odpravile
ali ublažile negativne učinke, ki jih ima lahko pomanjkanje dostopnih storitev na najbolj prikrajšane družine,
so skoraj vse evropske države uvedle načrte finančne pomoči. V številnih državah je osnova za izračun višine
plačila za javne akreditirane storitve predšolske vzgoje in varstva družinski dohodek in število otrok. V številnih
državah so kot pomoč pri stroških za varstvo na voljo davčne olajšave. Imajo jih (za otroke do 3 let) v Belgiji,
Franciji, Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, v Romuniji, Združenem kraljestvu in na Norveškem.
Nekatere države imajo tudi posebne predpise, s katerimi uravnavajo razmerje števila otrok na vzgojitelja v skupinah z ogroženimi otroki. Določeno je bodisi večje število vzgojiteljev, kot to velja v Belgiji in Franciji, kjer so ti
standardi sestavni del politike za prednostna območja, ali zaposlitev dodatnega pomočnika, npr. na Irskem in
Cipru. V Španiji se zmanjša število otrok v skupini, v Sloveniji pa se ti standardi prilagajajo stopnji razvitosti območja ali številu romskih otrok. Opozoriti pa moramo, da so ti ukrepi ponavadi namenjeni le starejšim otrokom;
le tri države (Bolgarija, Ciper in Slovenija) imajo posebne standarde za ogrožene otroke, mlajše od 2 do 3 let.

Politični ukrepi v prihodnosti
Sprejeti je treba politično odločitev – ali bomo spodbujali varstvo najmlajših otrok na domu ali vključevanje
otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. Če se odločimo, da bomo spodbujali vključevanje otrok v vzgojno-varstvena okolja, potem moramo ukrepati drugače, kot če se odločimo za varstvo na domu. Ob odločitvi za prvo
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je treba povečati naložbe v razširitev ponudbe, omogočati lažji dostop, podaljšati odpiralni čas in izboljšati
kakovost – zlasti izobrazbeno raven strokovnih delavcev. Če se odločimo za varstvo na domu, je treba podaljšati
starševski dopust in ga finančno spodbuditi. Politična odločitev je še posebej pomembna za ogrožene otroke, saj raziskave kažejo, da z vključenostjo v kakovostno predšolsko vzgojo in varstvo največ pridobijo prav
ti. Domača vzgoja, celo s programi za podporo družini, ponavadi ne zadošča za zmanjšanje vrzeli v zgodnjem
izobraževanju.
Pomembno je opozoriti tudi, da v mnogih evropskih državah obseg ponudbe za otroke do 3 let ni zadosten. Iz
podatkov v tem poročilu tako vidimo, da so potrebne velike finančne naložbe in vzpostavljanje novih vzgojnovarstvenih okolij za najmlajše otroke. To bi lahko pomenilo vzpostavitev enovitega sistema predšolske vzgoje in
varstva, v katerega so vključeni otroci vseh starostnih skupin (od rojstva oziroma 1. do 5. ali 6. leta).
Za zagotavljanje kakovostne vzgoje v centrih za predšolsko vzgojo in varstvo je najpomembnejše kakovostno
usposabljanje strokovnih delavcev za vzgojne in učne naloge. Kot kaže študija, so na tem področju mogoče
še precejšnje izboljšave, zlasti pri strokovnih delavcih za najmlajše otroke. Ti imajo v skoraj polovici evropskih
držav posredješolsko izobrazbo, pogosto iz zdravstvenega in socialnega varstva; za strokovne delavce, ki so
odgovorni za otroke, starejše od 3 let, pa je pravzaprav v vseh državah določena visokošolska izobrazba.
Številni raziskovalci poudarjajo, da je za ohranjanje dolgoročnih pozitivnih učinkov vzgoje pomembno tudi
sodelovanje staršev. Tega pa v praksi pogosto primanjkuje. V večini držav je partnerstvo med družinami in vrtci
omejeno le na informacije in nasvete. Potrebujejo jih zlasti starši, ki redko dejavno sodelujejo pri varstvu in
vzgoji majhnih otrok. Toda nove pobude (mreženje, neposredno sodelovanje staršev pri določenih dejavnostih, popolna opora in partnerstva) na številnih mestih že kažejo povečano ozaveščenost ter postopen razvoj
sedanjega položaja.
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1. POGLAVJE: VPLIV NAJKAKOVOSTNEJŠE PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA
NA MAJHNE OTROKE: PREGLED LITERATURE
Paul P. M. Leseman, Univerza v Utrechtu, Nizozemska

Uvod
Večina industrializiranih držav zagotavlja programe predšolske vzgoje, namenjene skupinam z nizkimi dohodki in
etničnim ali sociolingvističnim manjšinam (OECD, 2001), in z njimi odpravlja vrzeli v vzgoji in izobraževanju. Programi so večinoma usmerjeni k spodbujanju spoznavnih, jezikovnih, pisnih in matematičnih spretnosti predšolskih otrok, s katerimi naj bi jim omogočili enakovreden začetek primarnega izobraževanja. Prav tako so usmerjeni
k razvoju socialne in čustvene spretnosti otrok. Toda modeli in sistemi programov predšolske vzgoje, uveljavljeni
v predstavljenih državah, se zelo razlikujejo po obsegu, intenzivnosti, kakovosti in po tem, na kaj vplivajo. O tem
smo že pisali. (Leseman, 2002). Predšolsko vzgojo v besedilu uporabljamo kot splošni pojem, ki označuje različne
modele, od varstvenih do vzgojnih, in zajema institucionalno (centre-based) vzgojo in varstvo, varstvo na domu
(home-based) in skupnostno (community-based) varstvo. V večini držav se začne formalno poučevanje šolskih
spretnosti, kot so branje, izgovarjava, računanje in matematika, pri šestih ali sedmih letih. Predšolska vzgoja v tej
študiji se nanaša na vsa prizadevanja, ki spodbujajo spoznavni, socialni, motivacijski in čustveni razvoj otrok pred
šestim ali sedmim letom, zato da bi jih dobro pripravili na primarno šolo. Dober začetek primarnega izobraževanja
namreč poveča možnosti za izobraževalno in družbeno uspešnost pozneje v življenju.
Ekonomist in Nobelov nagrajenec Heckman (Heckman, 2006) trdi, da kakovostna predšolska vzgoja, vsaj v
Združenih državah Amerike, pomeni eno redkih učinkovitih politik za spodbujanje družbenih in ekonomskih
priložnosti prikrajšanih skupin (manjšin) in torej za vso družbo. Heckman na podlagi analize koristi in stroškov
predšolskih programov in ukrepov alternativne politike za večjo enakost dokazuje, da je naložbeni izkupiček
tem slabši, čim pozneje se omenjeni ukrepi izvajajo. Kakovostna, ustrezno odmerjena predšolska vzgoja za
čim več otrok omogoča zgodnejši razvoj šolskih spretnosti v jeziku, pismenosti, matematiki ter naravoslovju
in pomaga pri razvoju otrokovih socialnih in čustvenih spretnosti, povezanih z učenjem. Pri tem mislimo zlasti na samoregulacijske in socialne kompetence (McClelland et al., 2006). Idealno gledano, predšolska vzgoja
opremi otroka s širokim spektrom spretnosti, ki mu pomagajo, da se uči in izrabi številne priložnosti, ki mu jih
dajeta osnovna in srednja šola. Čim boljša je opremljenost na začetku, tem učinkovitejše je izobraževanje v šoli.
Naložbe v učinkovite in kakovostne predšolske programe za otroke staršev z nizkimi dohodki in otroke pripadnikov manjšin, ki drugače ne bi bili zadosti pripravljeni na šolo, pomenijo »množenje« skupnih naložb v šolski
sistem.
Različni tipi spretnosti in kompetenc so lahko pomembni pri poznejšem učenju. Osnovne pismenostne spretnosti, na primer poznavanje črk, glasoslovna in pisna ozaveščenost, osnovne strategije štetja, koncepti števila
in kvantitete ter osnovno učno besedišče lahko otroku v prvih dveh razredih primarne šole pomagajo pri začetnem učenju branja, pisanja in matematike. Bolj poglobljeno (konceptualno) poznavanje besedišča, kompleksna slovnica in pravila določenega žanra lahko v višjih razredih otroku pomagajo pri razumevanju prebranega
besedila in pri razumevanju – prav tako z branjem učbenikov – geografije, zgodovine in naravoslovja.
Socialna in čustvena kompetenca, skupaj s samoregulacijo, notranjo motivacijo do učenja in zmožnostjo sodelovanja z drugimi učenci, lahko pomaga otroku, ko se začne zahteva po samoregulaciji učenja, reševanju
problemov in samostojnem ter skupinskem delu. Zato je eden glavnih izzivov predšolske vzgoje oblikovanje in
udejanjanje kurikuluma, ki enakovredno razvija omenjene spretnosti in kompetence.
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Namen tega poglavja je z vidika izenačevanja možnosti oceniti zadnje raziskave o učinkih predšolske vzgoje
na prikrajšane otroke iz družin z nizkimi dohodki in otroke pripadnikov etničnih manjšin ter strniti in povezati
dognanja iz omenjenih raziskav o odnosu med (dolgoročno) učinkovitostjo predšolske vzgoje in pedagoško kakovostjo, vsebino kurikuluma, strukturno kakovostjo in sistemi predšolske vzgoje na splošno, in sicer v povezavi
s številnimi problemi, s katerimi se ti otroci in njihove družine spoprijemajo. Ocene kakovosti predšolske vzgoje
in varstva kažejo, da je njuno zagotavljanje dobra strategija za izboljšanje izobrazbenega in socialno-ekonomskega položaja manjšin in skupin z nizkimi dohodki ter pozitivno vpliva na njihovo integracijo. Ocene prav tako
kažejo, da so načrt, strukturna kakovost in kurikulum programov bistveni za uspeh predšolske vzgoje.
V tem poglavju na kratko obravnavamo raziskavo o vzrokih učnih ovir otrok priseljencev in otrok iz družin z
nizkimi dohodki. Nato opišemo različne modele predšolske vzgoje. Temu sledi ocena dokazov o tem, kaj deluje.
V naslednjem razdelku obravnavamo teme, ki zadevajo pedagoške prijeme in kurikulum, značilnosti strukturne
kakovosti in sistemskih modelov ter njihovo dolgoročno učinkovitost. Končno pa se dotaknemo vprašanja dostopnosti kakovostne predšolske vzgoje in varstva.

1.1 Vzroki za prikrajšanost v predšolski vzgoji
Za prikrajšanost v predšolski vzgoji otrok staršev z nizkimi dohodki, otrok pripadnikov etničnih manjšin in
otrok priseljencev so štiri komplementarne razlage: kopičenje socialno-ekonomskih in psiholoških »tveganj«;
pomanjkanje družinskih spodbud za kognitivni in jezikovni razvoj; različna kulturna prepričanja, ki določajo
vzgojo in socializacijo otrok; jezikovne in učne posledice dvojezičnosti.

Kopičenje socialnih in ekonomskih tveganj
Naraščajoče število »tveganj« v družini ali širšem družinskem okolju negativno vpliva na razvoj intelektualnih
spretnosti, šolski uspeh, socialne in čustvene kompetence, socialno prilagojenost in zdravje (Ackerman et al.,
2004; Bradley in Corwyn, 2002; Sameroff in Fiese, 2000, Repetti et al., 2002). Dejavniki tveganja pri otroku so:
majhna telesna teža ob rojstvu, zdravstveni problemi, nizek inteligenčni kvocient (IQ) in težaven značaj; pri starših in v družini: psihiatrični problemi staršev (depresija, zasvojenost z zdravili), zakonski problemi, veliko število
otrok, enostarševstvo, nizek osebni dohodek, stres v službi, nezaposlenost in pogosto menjavanje prebivališča;
v soseski in skupnosti: slabe stanovanjske razmere, spoprijemanje s kriminalom in nasiljem ter onesnaženost.
Še več, vedno bolj jasno je, da je poleg splošnih socialno-ekonomskih tveganj izkušnja marginalizacije, diskriminacije in nespoštljivega vedenja večinskega prebivalstva do priseljencev – v povezavi z njihovim priseljenskim
ali etničnim manjšinskim položajem – pomemben dejavnik tveganja sam po sebi (García Coll in Magnuson,
2000). Revščina je v tem pogledu vseprežemajoča in se nanaša na niz med seboj povezanih tveganj, kot so
slabo razmerje med potrebami in dohodkom (dohodek ne zadošča za najosnovnejše potrebe), slabe življenjske
razmere, nevarna in onesnažena soseska, skromna ponudba kakovostnega otroškega varstva in s tem povezani
družinski problemi. Revščina še posebej slabo vpliva na otroke. Posledice revščine v zgodnjem otroštvu se pozneje kažejo v nenehnih učnih težavah in vedenjski neprilagojenosti. Zato je predšolsko obdobje v otrokovem
razvoju še posebej občutljivo.
Večina omenjenih tveganj je tesno povezana z nizkim dohodkom, družbenim razredom ali položajem etnične
manjšine. Čeprav nizek dohodek ali položaj manjšine sam po sebi ni odločilen dejavnik v razvoju, v kombinaciji
s preostalimi tveganji pogosto resno vpliva na otrokov razvoj (Atzaba et al., 2004; Sameroff in Fiese, 2000). V
tem primeru je vedenje staršev pomemben blažilni dejavnik. Starševstvo zahteva osredinjenost na otrokove
potrebe in pogosto zanemarjanje svojih. Toda čedalje večje število tveganj, s katerimi se starši ne znajo učinko-
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vito spopasti, povzroča kronični stres (imenovan tudi »alostatična preobremenjenost«). To vodi v spremembo
razmerja med otrokovimi in lastnimi potrebami, kar posledično negativno vpliva na vzgojo otroka. Na primer
spodkoplje motivacijo za spodbujanje otroka in skrb za njegovo varnost ter blaginjo; pogosto pa vodi tudi v
strogo vzgojo (Conger et al., 2002). Če staršem kljub vsem težavam uspe ohraniti pozitivna čustva do otroka,
otrokov razvoj ne utrpi resnih posledic (Ackerman et al., 1999). Toda navadno ni tako. Negativne učinke nakopičenih tveganj lahko ublaži socialna pomoč (Crnic in Acevedo, 1996; Repetti et al., 2002). Ponudijo jo osebe,
ki so del družinske socialne mreže. Mreža učinkuje tako, da zmanjša stres in pomaga staršem ohraniti pozitivna
čustva. Vendar pa je majhna ali nekakovostna socialna mreža, za katero sta značilni šibka čustvena vpletenost
in šibka povezanost, ki vodi v socialno izolacijo, že sama po sebi dejavnik tveganja. Raziskave kažejo, da ima
veliko priseljenskih družin, zlasti pa mater, manjše in manj podporne socialne mreže kot nepriseljenske družine z majhnim ali srednjim dohodkom. Leseman in Hermanns (2002) sta v obširni raziskavi ugotovila, da imajo
turške in maroške družine na Nizozemskem manjše socialne mreže od nizozemskih. Še več, turški in maroški
informatorji so označili svoje socialne mreže kot čustveno manj zadovoljive in manj podporne. Omenjeni položaj je verjetno neposredno povzročila migracija v novo družbo, pri čemer so v domovini pustili večino svoje
družine in prijateljev.

Domača vzgoja in priprava na šolo
Študije, ki raziskujejo vzorce nenačrtne vzgoje v družini, kot so poučevalne strategije staršev ob vsakdanji igri in
pri reševanju problemov ali »govorni slogi« staršev v pogovoru z otroki, dosledno kažejo na velike razlike med
družinami v povezavi z njihovim socialno-ekonomskim in priseljenskim položajem. Še več, prepoznane so bile
kot glavni vzrok za zgodnji pojav razlik med otroki pri njihovi inteligenci, kognitivnem in jezikovnem razvoju ter
šolskem uspehu in splošni učni motivaciji (Gottfried et al., 1998; Hart in Risley, 1995; Hoff, 2006; Palacios et al.,
1992; Weizman in Snow, 2001; Wells, 1985). Pri domači vzgoji je še posebej pomembna »domača« pismenost,
natančneje, skupno družinsko branje in pisanje. Razlike med družinami glede pismenosti, ki izhajajo iz izobrazbe staršev in njihovih pisnih zmožnosti, močno vplivajo na jezik otroka, stopnjo razvoja njegove pismenosti in
šolski uspeh (Baker et al., 2001; Bus et al., 2000; Leseman in de Jong, 1998; Leseman in van Tuijl, 2005; Sénéchal
in Lefevre, 2002). Brooks-Gun in Markman (2005) pri pregledu raziskav o vplivu domače vzgoje na etnične in
rasne primanjkljaje v vzgoji in izobrazbi navajata razlike v jeziku in pismenosti staršev kot najpomembnejše
dejavnike za vrzeli v izobrazbi otrok. Starši z manjšimi dohodki in starši, pripadniki etničnih manjšin, govorijo in
berejo z otroki manj kot starši srednjega razreda. Te razlike v vzgoji so močno povezane z otrokovim besednim
zakladom. Še več, med otrokovim razvojem se povečajo in poglobijo prepad med otroki različnih skupnosti.
Revščina, nižji družbeni razred, nizka stopnja izobraženosti, funkcionalna nepismenost staršev, nekvalificirano
slabo plačano delo, marginalizirano kulturno poreklo, določene verske tradicije in nizek kulturni življenjski slog
imajo močan vpliv na količino in kakovost vsakdanje domače vzgoje ter dobesedno pojasnijo vse vzgojne in
izobraževalne razlike med družinami z nizkimi dohodki in družinami, pripadniki etničnih manjšin na eni strani
in »večinskimi« družinami srednjega razreda na drugi (Leseman in van Tuijl, 2005), – kar na koncu kaže na to, da
so otroci, ki prihajajo iz neugodnega okolja, slabše pripravljeni na formalno šolanje.

Prepričanja o otrokovi vzgoji in različni modeli vzgajanja
Vrednostni sistem staršev o otrokovi vzgoji izvira iz – pogosto religioznih – idej o naravi otroka in otrokovega
učenja, njegovega razvoja in razvojnih stopenj (na primer starost, v kateri starši predvidevajo, da je otrok osvojil
določene spoznavne, čustvene in socialne spretnosti), o skupni vlogi staršev in učiteljev pri otrokovi vzgoji ter o
bolj specifičnih vrednotah, kot sta pomen pismenosti in šolski uspeh. Sodobna teorija pravi, da vrednostni sis-
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tem, sestavljen iz spoznavnih modelov in zasnov, omogoča interpretacije, vrednote, cilje in strategije za otroško
vzgojo, zmanjšuje negotovosti starševske vzgoje in staršem omogoča, da vodijo razvoj otroka do (zamišljenega) življenjskega položaja (Harkness et al., 2000).
Za tokratno razumevanje vrednostnega sistema lahko uporabimo grobo razliko med »tradicionalnimi kolektivističnimi« in »modernimi individualističnimi« prepričanji (Palacios et al., 1992; Triandis, 1995). Za tradicionalna
prepričanja tipično veljajo stališča, da so interesi otroka podrejeni interesu večje socialne enote, (razširjene) družine in lokalne skupnosti. Poudarjeni so cilji, kot so poslušnost, spoštovanje odraslih in avtoritete. Tradicionalna
prepričanja se povezujejo z avtoritarnim starševskim načinom vzgoje in pričakovano relativno pozno starostno
mejo, pri kateri otroci psihično dozorijo. Na drugi strani moderna prepričanja označujejo tako imenovano individualistično usmeritev. V njej so poudarjeni čustvena neodvisnost, lastna volja, tekmovalnost, intelektualna in
umetniška odličnost. Sodobna prepričanja se povezujejo tako z avtoritarnim kot permisivnim načinom vzgajanja in pričakovano relativno zgodnjo starostno mejo, pri kateri je otroke že mogoče imeti za osebe.
Starši imajo lahko sočasno več nasprotujočih si prepričanj, ki jih prilagodijo določenim položajem in spreminjajočim se okoliščinam. Na primer starši, ki izhajajo iz tradicionalno nešolanih kultur, pogosto združujejo kolektivistična prepričanja o vzgoji otroka z močnim individualističnim prepričanjem o njegovi uspešni šolski poti (Espin
in Warner, 1982). Vendar v več državah dosledno ugotavljajo, da imajo visoko izobraženi urbani starši z višjim
socialno-ekonomskim položajem moderna, individualistična prepričanja, manj izobraženi starši – »domačini«
in priseljenci z nižjim socialno-ekonomskim položajem pa tradicionalna. Visoko izobraženi starši – priseljenci pa
so spet tipično bolj individualistično usmerjeni.
Na splošno velja, da so tradicionalna kolektivistična prepričanja v korelaciji s spoznavno počasnostjo, nižjim
inteligenčnim kvocientom, psihosocialnimi problemi, slabšo šolsko uspešnostjo in šibkejšo socialno integracijo
(Palacios et al., 1992; Okagaki in Sternberg, 1993; Stoolmiller et al., 2000). Zanimivo je, da je nedavna študija o
predšolskih institucijah pokazala podobne negativne učinke tradicionalnih prepričanj učiteljev na otrokov spoznavni ter socialni in čustveni razvoj (Burchinal in Cryer, 2003). Toda vzorci povezav med prepričanji in razvojem
so vseeno zapletenejši. Okagaki in French (1998) sta na primer ugotovila, da so v azijskoameriških (delno tudi
latinskoameriških, ne pa tudi afroameriških) skupnostih v Združenih državah tradicionalna prepričanja in avtoritarna vzgoja povezana z boljšim učnim uspehom. Ena od mogočih razlag je, da v omenjenih skupnostih tradicionalna prepričanja delujejo v okolju s povezanimi, razširjenimi družinami, ki imajo močan občutek kulturne
identitete in so ekonomsko relativno uspešne. Torej je mogoče, da je vzrok za negativne rezultate, povezane s
tradicionalnimi prepričanji, v kombinaciji s preostalimi dejavniki tveganja, kot sta socialno-ekonomski položaj
in šibka družinska povezanost.

Dvojezičnost in jezikovni razvoj
Rezultati poskusa kažejo, da dvojezičnost v ugodnih socialnih okoliščinah ni škodljiva (Bialystok, 2005). Nasprotno, »uravnotežena« dvojezičnost je povezana s spoznavnimi in jezikovnimi prednostmi na področjih, kot sta
koncentracija pozornosti in jezikovna ozaveščenost. Pojem »uravnotežena« dvojezičnost potrebuje nadaljnje
pojasnilo. Pomeni, da je otrokovo znanje J1 (maternega jezika) in J2 (drugega jezika, ponavadi jezika v šoli) na
isti, to je otrokovim letom primerni ravni. Hkrati to pomeni, da se je otrok med svojim razvojem kvantitativno (čas
izpostavljenosti, čas učenja) in kvalitativno (prestiž v družbi, raven kompleksnosti, vloga in uporaba) enakovredno učil J1 in J2.
Dvojezičnost nastaja na dva načina: sočasno ali zaporedno. Sočasni dvojezični razvoj pomeni, da otrok sočasno
pridobiva znanje J1 in J2 v prvem letu svojega življenja. Ta položaj je značilen za družine, v katerih starša tekoče
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govorita različna materna jezika (in za sporazumevanje z otrokom pogosto uporabljata pravilo »eden od staršev
en jezik«). Dosti pogostejša pa je zaporedna dvojezičnost, kar pomeni, da otrok najprej do določene stopnje
osvoji znanje J1, potem se začne učiti J2. J1 je jezik, ki se govori doma in ga starši najbolje znajo; J2 je jezik, ki se
uporablja v šoli in pogosto jezik, ki ga starši ne znajo dobro. To je tipično za večino dvojezičnih (priseljenskih)
družin v današnji Evropi.
Kljub preizkušenim dokazom o prednostih dvojezičnosti pa nekatere študije razkrivajo, da ima zaporedna dvojezičnost negativen vpliv na razvoj J2 in na šolske dosežke v tem jeziku, k čemur pogosto pripomore domače
okolje. Za večino dvojezičnih govorcev ne velja pozitivni transfer med J1 in J2. Namesto tega smo zaradi časa,
namenjenega (formalnemu in nenačrtnemu domačemu) učenju, in otrokovih spoznavnih sposobnosti za osvajanje znanja priča tekmovalnemu odnosu med J1 in J2 (Bialystok, 2005; Pearson in Fernandéz, 1994). Ta učinek
krepijo jezikovne različnosti med J1 in J2 in zlasti drugačna uporaba J2 doma (ta se na primer ne uporablja za
pisanje in branje) v primerjavi z uporabo J2 v šoli. Študije predšolskih otrok turških in maroških priseljencev na
Nizozemskem kažejo pomemben zamik v razvoju otrokovega besednega zaklada tako pri J1 kot J2 (Scheele et
al., 2007).
Čeprav se večina raziskav o (pozitivnem ali negativnem) transferju med J1 in J2 (šolski jezik) ukvarja z višjo ravnjo jezikovnih spretnosti (besediščem, konceptualnim znanjem, branjem), ne smemo podcenjevati učinka jezikovnih različnosti med maternim in šolskim jezikom na osnovnejši ravni. Charity s sod. (2004) je raziskoval vpliv
znanja knjižne (šolske) angleščine (KA) na učenje branja v prvem in drugem razredu primarne šole, in sicer na
vzorcu 217 petletnikov, ki so kot materni jezik govorili nestandardno afroameriško narečno angleščino (AANA).
AANA obravnavamo kot narečje knjižne angleščine, za katerega so značilna različna glasoslovna in oblikoslovno-skladenjska pravila (npr. izpuščanje zadnjega soglasnika, redukcija celega niza zadnjih soglasnikov izgovorjenih besed, izpuščanje oblikoslovnega označevalca množine -s in označevalca preteklosti -ed v stavkih).
V raziskavi so s ponavljajočo uporabo določene besede in stavka določili pravilnost otrokove glasoslovne ter
oblikoslovne in skladenjske predstave in pomnjenje KA. Analiza korelacije je razkrila pomembno in trdno povezavo z branjem. Glasoslovna pravilnost v vrtcu je bila specifično povezana z besednim »dešifriranjem« in prepoznavanjem v prvem in drugem razredu, oblikoslovna in skladenjska pravilnost pa je bila specifično povezana z
razumevanjem prebranega in obnavljanjem zgodbe v drugem razredu.

1.2 Modeli predšolske vzgoje in varstva ter njihova učinkovitost
Za predšolsko vzgojo so trije glavni modeli. Prvi in najpomembnejši model, ki velja za večinskega, je predšolska vzgoja, ki v središče postavlja otroka ter je strokovna in institucionalno organizirana. Zagotavlja institucionalno (center-based) varstvo v skladu s tradicijo otroškega varstva, določene intervencijske programe
predšolske vzgoje in splošno pripravo na šolo v javnih predšolskih institucijah, vrtcih ali sprejemnih razredih
v primarnih šolah. Dejanska oskrba in programi se med seboj zelo razlikujejo po tem, kdaj se začnejo, po
intenzivnosti in trajanju (t. i. odmerku intervencije), pedagoških prijemih in kurikulumu, izobraževanju vzgojiteljev in razmerju med številom otrok in vzgojiteljev (za natančnejše primerjave glej 3. 4. in 5. poglavje).
Institucionalni model se lahko razširi v sodelovanje s starši, družinami in različnimi skupnostmi – zato da bi
jih krepil in jim pomagal – ter vodi v kombinirani model. Drugi glavni model je na otroka usmerjeno varstvo
na domu z vzgojnimi programi, ki jih navadno vodijo relativno neizšolani posamezniki, na primer starši ali
parastrokovnjaki. Tretji model je množica starševskih ali družinsko usmerjenih programov pomoči. Sistemi
in programi za pomoč družinam ponavadi ponujajo različne storitve in dejavnosti, prilagojene številnim potrebam družine. V nadaljevanju bomo pregledali raziskavo o učinkovitosti omenjenih modelov. Začeli bomo
z modelom, ki največ obeta pri odpravljanju etničnih vzgojnih vrzeli: institucionalnim modelom, v katerem
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je bil sprejet večsistemski način dela – kombiniranje kakovostne predšolske vzgoje ter pomoči staršem in
družini. Nato bomo na kratko ocenili še preostale.

Institucionalni model programov predšolske vzgoje v kombinaciji s pomočjo staršem
Dognanja, povzeta iz številnih nedavnih ocen in statističnih metaanaliz, kažejo, da je institucionalni model (centrebased), kombiniran s sodelovanjem, izobraževanjem in pomočjo staršem, najučinkovitejši (Arnold in Doctoroff,
2003; Barnett, 1995; Blok et al., 2005; Farran, 2000; Gorey, 2001; Ramey in Ramey, 2004; Yoshikawa, 1994). Najuspešnejši so programi, sestavljeni iz več modelov, ki so oblikovani in potekajo pod znanstvenim nadzorom, imajo
zadostno financiranje za izvajanje v majhnih skupinah, primerno razmerje med številom otrok na odraslega in
ustrezne dohodke zaposlenih. Ti programi so sestavljeni iz intenzivne, zgodnje, na otroka osredinjene vzgoje v
vrtcu skupaj z intenzivnim sodelovanjem in izobraževanjem staršev, načrtovanimi domačimi dejavnostmi in ukrepi za oporo družini. Zgledi za ta model so predšolski projekt High/Scope Perry (High/Scope Perry Pre-school Project),
raziskovalni projekt Razvoj družine Univerze Syracuse (The Syracuse Family Development Research Project), projekt
Otrokova blaginja Univerze Yale (The Yale Child Welfare Project), projekt Abecedarium (the Abecedarian Project),
projekt VARSTVO (The Project CARE), program Zdravje in razvoj dojenčka (The Infant Health and Development Program), čikaški program Otroško-starševski centri (The Chicago Child-Parent Centres Programme) in turški program
Obogatimo otroke zgodaj (the Turkish Early Enrichment Programme). Verjetno so še drugi zgledi, vendar manjkajo
primerne evalvacijske študije (oziroma prek znanstvenih podatkovnih baz niso bile na voljo). Večina objavljenih
raziskav prihaja iz ZDA; redke evropske študije bomo osvetlili v naslednjih odstavkih. Kratkoročni in dolgoročni
rezultati evalvacijskih študij kombiniranih programov v primerjavi z drugimi modeli v splošnem ponujajo enake
sklepne ugotovitve (Barnett, 1995; Blok et al., 2005; Gorey, 2001; Yoshikawa, 1994). Vpliv kombiniranih programov
na IQ in šolski uspeh otroka je močnejši in trajnejši. Za nameček se kažejo pozitivni socialni in čustveni učinki
(samozavest, odnos do dela, sociabilnost) in družbeni ter socialni in ekonomski dosežki (manj prekrškov, manj
potreb po zdravstveni oskrbi in socialni pomoči, višja stopnja zaposlenosti in višji dohodki). Na podlagi Goreyeve
(2001) metaanalize velja za intenzivnejše programe standardna velikost učinka v razponu od 0,7 do 0,8 pri šolskem
uspehu in inteligenci, kar je glede na splošno normo »močan učinek«. Na podlagi Blokove analize (2005) velja za
kombinirane institucionalne programe, v katerih sodelujejo starši, standardna velikost učinka v razponu od 0,6 do
0,7, kar je glede na splošno normo »srednje močan učinek«.
Zanimiv je še en ameriški projekt z naslovom Uspeh za vse (Success for All) (glej na primer Slavin in Madden,
1999); prav zdaj ga izvajajo v več sto šolskih okrožjih v številnih ameriških zveznih državah z visokim številom
etničnih manjšin, zlasti iz Latinske Amerike. Čeprav projekt ni omejen na predšolsko vzgojo in pripravo na šolo
(do šestega leta), ampak zajema prenovo osnovne šole v celoti in obravnava tudi šolsko vodstvo ter vodstvo
šolskega okrožja, je v njem prispevek zgodnje priprave na šolanje pri 3 letih jasno viden. V projektu je bil sprejet
intenziven, zgoden in večsistemski način dela, podobno kot pri preostalih, prej omenjenih programih. V njem
so strategije prilagojenega izobraževanja za najbolj prikrajšane otroke in za otroke s posebnimi potrebami; ti
imajo v razredu na voljo svojega mentorja. Poleg zelo kakovostne predšolske vzgoje ter kurikularne prenove primarne šole projekt ponuja še svetovanje za starše in družinsko podporo. Izmerjeni učinki za programe
predšolske vzgoje in pripravo na šolo so srednje močni do močni in ohranjajo svojo moč tudi v višjih razredih
primarne šole.

Splošno razširjeni programi predšolske vzgoje v javnih institucijah: kakovost in »količina«
Rezultati kažejo, da so splošno razširjeni institucionalni programi, tudi tisti v javnih predšolskih institucijah, (malo)
manj učinkoviti – čeprav so dokazi za to zapleteni. Redke študije o učinkovitosti javnih predšolskih sistemov v
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evropskih državah kažejo na njihovo srednje močno učinkovitost. Van Tuijl in Leseman (2007) sta preučevala
učinkovitost nizozemske predšolske vzgoje (ta je del primarnega šolskega sistema), tako da sta preverjala fluidnost spoznavnih in verbalnih sposobnosti 300 turško-nizozemskih in maroško-nizozemskih otrok, starih od 4
do 6 let. Priprava na šolo se na Nizozemskem začne s četrtim letom, od petega leta naprej pa je obvezna. Udeleženost je precej visoka: več kot 95 odstotkov vseh štiriletnikov in 100 odstotkov vseh pet- in šestletnikov. Ker
zaradi tega (kvazi) eksperimentalna obravnava ni bila mogoča, sta van Tuijl in Leseman za merjenje vsesplošne
inteligence, še posebej pa verbalne in neverbalne fluidne inteligence, uporabila dobro preverjen, kulturno pravičen in letom primeren inteligenčni test. Turško-nizozemski in maroško-nizozemski otroci so imeli ob vstopu
v vrtec za 18 točk slabši uspeh od povprečja (standardni odklon 1,2). Po dveh letih obiskovanja vrtca 22 ur na
teden se je njihov uspeh, glede na starostno predpisano normo, v povprečju izboljšal za skoraj 9 točk (standardna
velikost učinka 0,6) in tako prepolovil njihov prejšnji intelektualni primanjkljaj. Sylva in sodelavci so raziskovali
učinke cele palete predšolske ponudbe v Združenem kraljestvu (Angliji), tudi javni sistem »vzgojnih skupin« in
»skupin« priprave na šolo za štiri- in šestletnike, in sicer na vzorcu okoli 3 000 predšolskih otrok (Sylva et al., 2004,
2007a). Z analizo dodane vrednosti (večnivojsko regresijsko analizo) in nadzorovanjem ter merjenjem jezikovnih
učinkov in pismenosti v domačem okolju so dobili oceno standardiziranih učinkov javnih predšolskih programov
kot znanilcev uspešnosti šolskega učenja v razponu od 0,6 do 0,7. Ti učinki so se, čeprav so s časom slabeli, ohranjali še dolgo v primarni šoli. Caille (2001) na podlagi nacionalne študije poroča, da se je z udeležbo otrok staršev
z nižjimi dohodki in otrok priseljencev v francoski nacionalni predšolski sistem njihovo zaostajanje za sovrstniki
v osnovni šoli zmanjšalo za 9 do 17 odstotkov. Pred tem sta Jeantheau in Murat (1998) ob isti nacionalni študiji
poročala o izboljšanju splošne razgledanosti, zgodnje bralne in matematične pismenosti ter konceptualnega
dojemanja časa in prostora, na kar je verjetno vplivala predšolska vzgoja (na žalost pa ni bila narejena ocena
standardnega kazalca učinka, da bi lahko primerjali rezultate s preostalimi podobnimi študijami).
Zgledi nedavno raziskanih znanih programov v ZDA so Head Start (McKey et al., 1985; US Department of Health
and Human Services, 2005), Early Head Start (Love et al., 2005) in državno financirana (poldnevna) predšolska vzgoja
za prikrajšane otroke (Love et al., 2005). Nedavno poročilo študije Head Start Impact potrjuje prejšnje ugotovitve
programa (US Department of Health and Human Services, 2005). V randomiziranem nadzorovanem poskusu (RCT
– randomized controller trial) so ugotovili, da so številni ukrepi kot predpriprava na učenje branja, izgovarjave in
matematike prinesli le majhne učinke in s tem spodbudili vprašanje, ali koristi pretehtajo stroške. Rezultati zbujajo
določeno zaskrbljenost zaradi uporabe RCT, ki sicer velja za odlično raziskovalno strategijo. A če vzamemo RCT
pod drobnogled, ugotovimo, da ima njegova metodologija lahko tudi pomanjkljivosti. Družine, ki so se prijavile
na Head Start, vendar so bile naključno izbrane v kontrolno skupino, so iskale druge možnosti in za svoje otroke
pogosto našle srednje dobre ali zelo kakovostne programe. To je seveda lahko oslabilo rezultate programa Head
Start. Da bi razložili (malo) manj uspešne rezultate znanih javnih programov, so nekateri avtorji opozorili na neoptimalne okoliščine, v katerih so bili ti programi izvedeni. V primerjavi z drugimi uspešnimi programi Ramey in
Ramey (2004) navajata naslednje dejavnike: na splošno nižja izobrazba osebja, nižja intenzivnost, poznejši vstop
in pomanjkanje večsistemskega načina dela, v katerega so zajeti tudi starši in skupnosti.
Mešani rezultati kažejo, da se kakovost in količina ukrepov, še zlasti tako imenovana procesna kakovost, nanašata na pedagoško delo in kurikulum, strukturna kakovost pa na značilnosti, kot so velikost skupine, razmerje
med številom odraslih in otrok v oddelku, izobrazba učiteljev, plače učiteljev in stabilnost osebja (nižja stopnja
menjavanja zaposlenih). Gilliam in Zigler (2000) sta na primer ugotovila, da je bila priprava na šolo v ameriških
zveznih državah z bolj izobraženimi zaposlenimi in boljšim razmerjem med številom osebja in otrok dosti učinkovitejša kot v državah s slabšo obvezno strukturno kakovostjo. Delo v javnih vrtcih je precej enosistemsko,
manj pozornosti se posveča sodelovanju s starši in podpori družin, zaradi česar je lahko manj učinkovito kot v
prej omenjenih kombiniranih modelih. Love s sod. (2005) je ugotovil, da so bili zgodnji programi Head Start, v
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katerih so institucionalni model kombinirali s podporo staršem in v celoti uveljavili standarde kakovosti, najuspešnejši. Poleg tega se s tem, kar je značilno za kakovost, npr. razmerje med številom osebja in otrok, prepleta
tudi količina ali »odmerek« predšolske vzgoje. Goreyevo (2001) poročilo kaže, da so odločilni pozitivni dejavniki
starost, pri kateri se predšolska vzgoja začne, intenzivnost in trajanje predšolske vzgoje, čemur pa raznovrstni
obsežni programi (relativno pozen začetek, poldnevni program, neintenzivnost) ne morejo optimalno zadostiti.
Skladno s tem Jeantheau in Murat (1998) ter Caille (2001) poročajo, da ima zgodnejši vpis otroka (močno se
pozna razlika ob vpisu pri dveh letih v primerjavi s tretjim letom) v francoski predšolski sistem močnejši vpliv
na zgodnje šolske spretnosti in dojemanje snovi v prvih razredih primarne šole, kar velja zlasti za otroke staršev z nižjimi dohodki in otroke pripadnikov etničnih manjšin, vpis v četrtem letu starosti pa ima zelo majhen
kompenzacijski učinek. Vplive pedagogike, kurikuluma in izpolnjevanje pogojev za strukturno kakovost bomo
raziskali v 4. in 5. razdelku.

Učinki dnevnega varstva
Kakovostno institucionalno dnevno varstvo ima lahko pozitiven učinek na kognitivne in jezikovne spretnosti
otrok staršev z nizkimi dohodki in otrok priseljencev. Če je dnevno varstvo (vrtec) nadpovprečne kakovosti, bo,
kot razkrivajo švedske in ameriške študije (Andersson, 1992; Broberg et al., 1997; Burchinal et al., 2000; National
Institute of Child Health and Development Early Child Care Network, NICHD ECCN, 2002), na otroke staršev z nizkimi dohodki in otroke priseljencev ter na razvoj njihovih kognitivnih in jezikovnih spretnosti srednje močno
vplivalo. Podobno so nedavno ugotovili v Združenem kraljestvu, kjer so odkrili, da ima kakovostno dnevno
varstvo pomemben kompenzacijski učinek na najbolj prikrajšane otroke staršev z nizkimi dohodki in otroke
priseljencev (Sylva et al., 2004). Čeprav se lahko socialna in ekonomska vloga, financiranje ter regulacijski sistem dnevnega varstva precej razlikujejo od organizirane priprave na šolo, pa sta s stališča otrokovega razvoja
sorodna sistema.
Če je kakovost institucionalnega varstva dobra, če so otroci v njem daljši čas pred vstopom v šolo in intenzivneje – če torej dobijo večji »odmerek« – in gre poleg tega za otroke iz družin, v katerih je vsakdanja domača
vzgoja šibka, so učinki večji. Toda številne študije razkrivajo, da družine z nižjimi dohodki in etnične manjšine izbirajo varstvo slabše kakovosti. Tega se dotaknemo v 6. razdelku. Nedavna evalvacija programa Zdravje
in razvoj dojenčkov (Infant Health and Development Program – IHDP) za večino (80 odstotkov) afroameriških
novorojenčkov, rojenih s premajhno težo in drugimi zdravstvenimi težavami (Lee, 2005; Hill et al., 2003), ponuja
nadaljnji dokaz. Program zagotavlja zelo kakovostno dnevno varstvo z možnostjo vpisa pri 12 mesecih, razvojno ustrezne domače vzgojne dejavnosti in oporo družini. V študiji so raziskovalci uporabili metodo RCT, vodili
natančen popis prisotnosti novorojenčkov v varstvu, ki so ga obiskovali otroci izbranih družin, vodili nadzor
nad družinami (ki so iskale alternativno varstvo), opredelili kakovost institucij dnevnega varstva in zapisovali
spremembe v družinskih dohodkih, če se je mati zaposlila. Dosežki spoznavnega, učnega ter socialnega in čustvenega razvoja v tretjem letu starosti in pozneje v osmem, kažejo jasne učinke kakovosti (program IHDP v
primerjavi s standardnim varstvom ali brez njega) in količine ali »odmerka«; učinki so še večji pri biomedicinsko
ogroženih otrocih (z nižjo težo ob rojstvu). Zanimivo je, in to potrjuje večsistemske učinke, da je imel program
IHDP poleg neposrednih učinkov na otrokov razvoj tudi posredne, saj je materam omogočal zaposlovanje in
večji družinski prihodek.
Nedavne ugotovitve iz študije Mreža zgodnjega otroškega varstva Nacionalnega inštituta za razvoj in zdravje otrok v ZDA (Early Child Care Network study of the National Institute of Child Health and Development) pa so
manj prepričljivi (NICHD ECCN 2006; prav tako glej Belsky, 2006). Študija se je posebej ukvarjala z dolgoročnimi
učinki – do primarne šole in v njej – zelo zgodnjega začetka (nekaj mesecev po rojstvu), intenzivne prisotnosti
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(30 ur na teden ali več) in dolgotrajnega nestarševskega varstva. Študija razkriva zmerne do srednje pozitivne
spoznavne in jezikovne učinke otroškega varstva. Toda prav tako razkriva, da ima kvantiteta dnevnega varstva,
ne glede na njegovo kakovost ali kakovost domačega okolja, negativne socialne in čustvene učinke na otroke
med šolanjem (bolj izraziti vedenjski problemi). Mogoče zelo zgodnje in intenzivno dnevno varstvo le ni priporočljivo.

Domača priprava na šolo in družinska podpora
Širše znani domači predšolski učni programi so programi Starši kot učitelji (Parent as Teachers Program ali PAT) v
ZDA, Pouk za predšolsko mladino na domu (The Home-based Instruction Programme for Pre-school Youngsters ali HIPPY) v Izraelu, na Nizozemskem, Turčiji in ZDA, Program Mati (roditelj) otrok na domu (The Mother (or Parent) Child
Home Programme ali MCHP ali PCHP) v ZDA, Bermudih in na Nizozemskem. Čeprav imajo ti programi včasih pomemben učinek na razvoj otrokovih kognitivnih in jezikovnih spretnosti ter socialno-čustveno vedenje, pa nedavna metaanaliza – primerjava s prej predstavljenimi programi, zlasti javnimi (kombiniranimi) programi – razkriva, da
je domača predšolska vzgoja ponavadi manj učinkovita od institucionalne (Blok et al., 2005). Za to je nekaj razlag.
Starši niso primerno usposobljeni za programske naloge. Lahko so na primer nepismeni ali njihov pogovorni jezik
ni učni jezik. Druga razlaga je, da domače okolje ni najprimernejše za optimalno poučevanje in učenje. Doma je na
primer lahko več stresnih dejavnikov, ki ovirajo učinkovito izvajanje programa (van Tuijl et al., 2001).
Vendar pa je domača predšolska vzgoja lahko primerna za spodbujanje uravnoteženega dvojezičnega razvoja in krepitev etnično manjšinskih družin. V predšolskih institucijah in osnovnih šolah zaradi finančnih omejitev, premajhnega števila zaposlenih ali političnih zadržkov pogosto ni mogoče zagotoviti dvojezične vzgoje
in izobraževanja, zato so lahko starši kot poznavalci J1 primerna druga možnost. Leseman in van Tuijl (2001)
sta predstavila srednje velik učinek turške različice domače vzgoje na razvoj besedišča in slovnice turškonizozemskih otrok (toda ne na njihov J2), pa tudi na splošne spoznavne in šolske spretnosti v nizozemščini
kot J2, kar kaže na transfer na spoznavni ravni; prisotnost teh otrok v vrtcu in primarni šoli pa je spodbujala
razvoj njihovega J2.
Domači vzgojni programi, programi ali sistemi za podporo družini, v katerih imajo starši večpomensko vlogo,
otroci pa so cilj zgolj posredno, nimajo jasnega vpliva na spoznavni in jezikovni razvoj otroka (Brooks-Gun in
Markman, 2005; Goodson et al., 2000; Blok et al., 2005; Sweet in Appelbaum, 2004). Drugače je, kadar je družinam kot standardna storitev na voljo zelo kakovosten vzgojni program (v dnevnem varstvu ali predšolski instituciji), kot je bilo to pri Projektu otrokove blaginje na Yale-u (Yale Child Welfare Project). Kljub vsemu pa programi za podporo družini verjetno varujejo otroke pred pastmi in nevarnostmi domače vzgoje, disfunkcionalnim
socialno-čustvenim razvojem in preprečujejo zlorabo otroka (MacLeod in Nelson, 2000; Sweet in Appelbaum,
2004). Sweet in Appelbaum (2004) sta ocenila šestdeset obiskov na domu in različno oblikovane programe za
podporo družini v različnih državah. Čeprav so imeli večinoma nizek do srednje velik vpliv na starševske spretnosti in socialno-čustveni razvoj otroka ter so uspešno preprečevali zlorabo in zanemarjanje otrok, pa so komaj
kaj vplivali na spoznavni in jezikovni razvoj otrok. Programi obiskov na domu – to so redni obiski mladih neizkušenih staršev v obdobju pred rojstvom in po njem – pa so zmanjšali zlorabo in zanemarjanje otrok, pozitivno
učinkovali na njihovo fizično in mentalno zdravje ter ublažili neprijazno vedenje (Olds et al., 1998).

1.3 Institucionalna predšolska vzgoja in varstvo: pedagogika in kurikulum
Čeprav nekateri avtorji vztrajajo, da pedagoška stališča in kurikulum nimajo vidnega vpliva na učinkovitost
predšolske vzgoje in varstva, podroben pregled kratkoročnih in dolgoročnih učinkov različnih metod in kuri-
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kulumov ter diferencialnih učinkov programov na osnovne spretnosti in poglobljene kompetence, povezane z
učenjem, govori o nasprotnem. Temi »kakovosti« in »pedagogike« sprožata vroče razprave tako v literaturi kot
praksi. Prav zdaj se razpravlja o razvojno primernih praksah (skrajšano RPP, imenovanih tudi »socialno-čustvena
orientacija«) in didaktičnih (neposrednih napotkih) ali akademskih metodah (z močnim poudarkom na osnovnih
jezikovnih in spoznavnih spretnostih v povezavi z učenjem branja, pisanja in matematike, vendar ne nujno z
uporabo neposrednih napotkov).

Prvi pedagogi
Zgodovinsko gledano so širša kulturna stališča in vrednote o družbeni vlogi predšolske vzgoje in varstva ter
določene teorije o naravi otrok, njihovem učenju in razvoju vplivale na pedagoško in kurikularno plat oblikovanja programov predšolske vzgoje in varstva (za pregled glej Nourot, 2005). Znani in še vedno vplivni pedagogi predšolske vzgoje in varstva, kot so Pestalozzi, Fröbel, Dewey in Montessori, so svoje poglede razvili kot
kritiko vzgojnih in varstvenih praks v tedanjih varstvenih institucijah in šolah zavetiščnega tipa. Pestalozzi,
Fröbel in Dewey so imeli vrtce za podaljšek idealnega domačega okolja; poudarjali so pomen čustveno varnih ter ljubečih odnosov, kar je pomenilo, da učitelj ne sme uveljavljati trde discipline, pač pa otroke voditi
k odkrivanju sveta, namesto poučevanja o svetu. Kurikulum je po načelu »od bližnjega k oddaljenemu« vseboval igro in dejavnosti za odkrivanje s konkretnimi – pogosto posebej za to oblikovanimi – predmeti, kot so
kocke, valji, trikotniki, pravokotniki; konkretnimi materiali, kot so bombaž, les, glina, pesek, voda, ter rastlinami in živalmi na vrtu, da bi pomagali otrokom odkriti splošne principe fizične in biološke narave. Zdaj bi tako
ravnanje imenovali »razvojno«. Montessori ga je razširil z individualiziranim kurikulumom z mislijo na razlike
med razvojnim tempom in notranjo motivacijo otrok. Tak pogled zdaj pojmujemo kot »usmerjenost na otroka«, saj upošteva otrokovo samoiniciativnost, izbiro in samoodločanje. Med zgodnje značilnosti predšolske
vzgoje in varstva spada tudi seznanjanje z resničnimi življenjskimi dejavnostmi (Fröbel) ali projekti (Dewey),
s čimer so otroke spodbujali k opravljanju dejavnosti, podobnih dejavnostim odraslih v njihovi skupnosti. Pri
Fröblu so to dejavnosti, kot so pletenje, šivanje, oblikovanje gline in prepogibanje papirja. Dewey je menil,
naj se otroci seznanjajo z njim prilagojenimi dejavnostmi odraslih, kot so pletenje, tesarstvo, ali naj bodo
postavljeni pred relativno zapletene življenjske probleme, ki jih morajo rešiti v medsebojnem skupinskem
sodelovanju v navidezni igri. Danes bi vpeljevanje družbenih praks odraslega sveta v kurikulum za majhne
otroke označili kot »avtentično« ravnanje.

Vplivi raziskav o otrokovem razvoju
V zadnjem stoletju so imele znanstvene raziskave o otrocih čedalje večji vpliv na pedagogiko in kurikulum predšolske vzgoje in varstva. Toda razvojne in izobraževalne vede niso prispevale enotnih, nedvoumnih smernic.
Vzpon bioloških znanosti je v nekatere sisteme in programe predšolske vzgoje vnesel močno stališče o dozorevanju in tako po eni strani v kurikulumu krepil usmerjenost na otroka ter namenil pomembno vlogo fizični
in socialni igri, po drugi pa je ločil predšolsko vzgojo od šolskega izobraževanja. Kot nasprotje temu je vzpon
behaviorizma okrepil vlogo poučevanja in učenja z uporabo dražljajev za oblikovanje jezika in spoznavnega
ter socialnega vedenja majhnih otrok. Drugi pomembni znanstveni prispevki so najprej Piagetova teorija spoznavnega razvoja kot graditve kompleksnih in abstraktnih spoznavnih spretnosti v okviru igrive interakcije med
predmeti in simboli, kjer otroka žene notranja motivacija po obvladovanju njegovega sveta, neke vrste vmesna
teorija med dozorevanjem in teorijami o učenju. Drugi prispevek je pozneje »odkriti« Vygotskyjev socialni konstruktivizem, ki je temeljil na Piagetovi teoriji, vendar poudarjal vlogo odraslih in učiteljev kot predstavnikov
širše kulture v otrokovem razvoju. Obe teoriji in pedagoški načini, izhajajoči iz njiju, so poudarjali konstrukcijo,
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simbolično (navidezno) igro in sodelovanje med otroki kot temelj širšega spoznavnega in socialnega razvoja
(Copple et al., 1984; Verba, 1998). Vygotskyeva zapuščina je ozaveščenost o pomenu kulturnega učenja, ki ga
posredujejo učitelji in drugi odrasli. S kulturnim učenjem je označeval spoznavni in jezikovni razvoj kot način
vpeljevanja otroka v kulturne prakse skupnosti odraslih in učenje kot uporabo kulturnih izdelkov skupnosti (v
današnji družbi to velja predvsem za višje spoznavne, matematične, jezikovne in pisne spretnosti).
Vygotskyeva teorija je znanstvenike spodbudila k preučevanju otrokovega razvoja kot procesa akulturacije (Rogoff, 2003). Za sedanjo razpravo o predšolskem kurikulumu pa je pomembno spoznanje, da predšolski otroci
zelo radi opazujejo odrasle med vsakdanjimi opravili v njihovem delovnem okolju in imajo notranjo željo po
posnemanju, na primer pri uporabi tehnologij v povezavi z opismenjevanjem. Pojma »nastajajoča/vznikajoča
pismenost« (emergent literacy) in »vznikajoča števnost« (emergent numeracy) sta bila skovana za označevanje
otrokove spontane želje, da bi se sami naučili pisati, brati, šteti, razvrščati, meriti in med seboj primerjati različne
vrste predmetov (seveda vse to z opazovanjem in posnemanjem odraslih). Podobno so študije, ki se ukvarjajo
z naturalističnim opazovanjem prakse družinske vzgoje, pokazale, da vsakdanji pogovori, pripovedovanje, igre,
skupno branje knjige, reševanje problemov, celo drobni opravki in gospodinjsko delo izražajo globoke kulturne
vrednote, ki razkrivajo pomen določenega jezika, pismenosti in numeričnih spretnosti ter delujejo kot priprava
otrok na formalno šolanje. Takšna spoznanja so pomembna v povezavi z razpravami o tem, kaj je primeren
temelj za predšolsko vzgojo.
Še ena linija znanstvenega raziskovanja je s časom dobila velik vpliv na oblikovanje predšolske vzgoje. Bolwbyevo
odkritje izjemnega pomena varne navezanosti dojenčka na odraslega skrbnika kot temelja za zdrav čustveni in
socialni razvoj je označevalo začetek po vsem svetu razširjenega raziskovalnega programa o otrokovih socialnih
vezeh v zgodnjem otroštvu; pozneje se je razširil še na zgodnjo nedružinsko predšolsko vzgojo in varstvo.
Ugotovitve teh raziskav kažejo, da je senzibilno-odzivna vzgoja (sensitive-responsive care) najmočnejši dejavnik varne navezanosti (de Wolff in van IJzendoorn, 1997). To pomeni, da se morajo starši hitro in primerno odzivati na znake otrokove stiske, da morajo z otrokom delati vzajemno in se na njegove pobude odzivati smiselno, obenem pa mu ponuditi spodbudo, primerno njegovim letom (to je vokalizacijo, govorjenje, skupno
branje knjige, igranje in »gradbene materiale«). Aplikacija tega na skrbnike in učitelje v zgodnji predšolski
vzgoji in varstvu ponuja podobne smernice in poudarja pomen učiteljeve senzibilnosti, čustvene podpore
in nevsiljivosti pri vzajemnem delu z otrokom. Zdaj razširjeni sistemi za ocenjevanje kakovosti, kot sta Revidirana lestvica za ocenjevanje okolij, v katerih se izvaja predšolska vzgoja (ECERS–R; Harms et al., 1998) in
Opazovalna lestvica za ocenjevanje okolij, v katerih je organizirano varstvo otrok, (ORCE), ki jih uporabljajo v
študiji Mreža zgodnjega otroškega varstva (NICHD) neposredno temeljijo na predstavljenih idejah (za primere glej Evropsko raziskavo z ECERS–R in ORCE, med drugim glej tudi Sylva et al., 2004; Tietze in Cryer, 1999,
2004; Vermeer et al., 2005).

Sedanje razprave: razvojno primerne prakse proti akademskim standardom
Dozorevanje in konstruktivistične teorije še naprej navdihujejo ravnanje, osredinjeno na otroka, v katerem so
igra, igranje s sovrstniki, samoiniciativno raziskovanje, učenje skozi raziskovanje in sodelovanje s sovrstniki
glavni mehanizmi za spodbujanje razvoja in priprave na osnovno šolo. Teorije učenja, ki izvirajo iz behaviorizma prve polovice prejšnjega stoletja in iz informacijsko procesnih teorij druge polovice prejšnjega stoletja, pa,
nasprotno, poudarjajo pomen učiteljevega prenosa jezika in spoznavnih spretnosti. Ta prenos je neposredno
povezan s šolskim kurikulumom in pomeni bolj didaktično ravnanje (celo z zelo majhnimi otroki); uporablja
metodo neposrednih navodil in nagrad, s katerimi se spodbuja proces otrokovega učenja v natančno razčlenjenem in načrtovanem »akademskem« kurikulumu. Programi predšolske vzgoje za otroke staršev z nizkimi
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dohodki in otroke priseljencev, v katerih se za učenje uporabljajo akademski napotki in navodila, so se izkazali
za precej učinkovite pri uresničevanju spoznavnih in akademskih ciljev (e.g., Gersten et al., 1988; Schweinhart
in Weikart, 1997). Vendar pa so jih zaradi negativnih socialnih in čustvenih učinkov tudi kritizirali (glej na primer
Burts et al., 1992; Haskins, 1985; Stipek et al., 1995).
V sedanji razpravi o predšolskem kurikulumu niso v ospredju niti »čisto« dozorevanje niti konstruktivistične
teorije ali teorije o učenju. Soglasje strokovnjakov in mnogih učiteljev lahko označimo kot socialni konstruktivizem; poudarja, da sta otrokova notranje motivirana aktivnost in samoiniciativnost gibali razvoja, vendar hkrati
priznava, da razvoj ne poteka v kulturni praznini, ampak mora biti usmerjen na kulturno obarvana področja
znanja in spretnosti, kakor sta jih predstavila Dewey in Fröbel. Vloga učitelja v socialnem konstruktivizmu zato
ni omejena le na ustvarjanje razmer za optimalni, samoiniciativni razvoj. Učitelj mora otroke prav tako preudarno uvajati na kulturna področja, kot so učni (ali »akademski«) jezik, pismenost, štetje, matematika, znanost.
Z njimi mora sodelovati tako, da spodbudi njihov napredek na teh področjih. Natančneje, učitelj spodbuja napredek s spoštovanjem razvojnih in motivacijskih načel, ki omogočajo otrokom prevzemati pobude – spodbuja
jih, da si do neke mere sami določajo svoje poti skozi kurikulum, in sicer s simbolično (navidezno) igro in delom
v majhnih skupinah ter z uporabo materialov in nalog, podobno kot pri zgodnjih pedagogih, zlasti Deweyu.
Dober zgled takega načina dela, z razmeroma dobrimi učinki na jezikovne in predpismene spretnosti, je poskus
s »pošto«, raziskovalcev Neumana in Roskossa (1993). V tem poskusu so se otroci nekaj tednov zapovrstjo v
»navidezni« pošti, nameščeni v razredu, skozi igro učili o črkah in vlogi pismenosti, si bogatili besedni zaklad in
širili znanje o svetu. Podobnih zgledov, kot je predstavljeni, je veliko, vendar pa so le redke preučili.
Poleg tega je mogoče zaznati približevanje k socialno-čustveni metodi, ki izvira iz teorije navezanosti. Danes
velja, da so čustveno varni in stabilni socialni odnosi v predšolski vzgoji bistveni pogoj za zdrav razvoj in učinkovito učenje (Pianta et al., 1997; Hamre in Pianta, 2001; Rimm-Kaufman et al., 2002). Zdrav (psihični) razvoj je
definiran kot razvoj samoregulacije. Nanaša se na nadzorovanje pozitivnih in negativnih čustev, kar vpliva na
socialno prilagojeno vedenje, tudi na zaželen način učenja (McClelland et al., 2006). Varni odnosi z učitelji in
sošolci so pomemben temelj samoregulacijskega razvoja (Kochanska et al., 2000).
Novo je soglasje – podpirajo ga raziskave otroškega razvoja in novi vpogledi v učenje kot dejavno, skozi kooperativne medčloveške odnose posredovano konstruktivno dejavnost, ki za vodenje in sodelovanje pri otroških
igrah zahteva senzibilno-odzivne učitelje, – o konceptu »razvojno primerne prakse«, na kratko RPP, kakor je
pojem skoval Bredekamp (1987). Širok nabor načel in meril razvojno primerne prakse se uspešno izvaja v ZDA,
zato da bi evalvirali različne vzgojne prakse v predšolskih institucijah in izboljšali strukturno kakovost. RPP je
prav tako prevzela Svetovna organizacija za predšolsko vzgojo (World Organisation for Early Childhood Education), nevladna organizacija s šestdesetimi članicami z vsega sveta, tudi z nekaterimi evropskimi državami. Kljub
omenjenemu soglasju pa se programi predšolske vzgoje razlikujejo po obsegu in rešitvah, s katerimi poskušajo
odgovoriti na določene probleme in zadovoljiti različne udeležence v vzgojnem procesu. V številnih državah
so predšolske institucije del primarnega šolskega sistema in zato prisiljene upoštevati splošne standarde, kot
so določeni za primarne šole. Še več, pritisk ustvarjalcev politik, ki želijo takojšnje rezultate na lahko merljivih
področjih, kot sta pismenost in matematika, ter vedno večje poudarjanje uporabnosti spodkopavajo razvojni model in vodijo v zniževanje akademskih meril (Dickinson, 2002; Marcon, 2002). Ta pritisk se zaradi strahu
pred neuspehom čuti zlasti v programih za prikrajšane otroke staršev z nizkimi dohodki in otroke pripadnikov
manjšin. Še pomembnejše pa so morda značilnosti strukturne kakovosti predšolske vzgoje in vzgojnega okolja. Razvojno primerna prepričanja in spretnosti učiteljev je teže udejanjiti v praksi, če okoliščine temu niso
naklonjene – na primer, kadar je skupina prevelika in zahteva od učitelja preveč časa za njeno organiziranje in
upravljanje. (glej 5. razdelek).
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Ocenjevanje kratkoročnih in dolgoročnih učinkov programa
Za uspešnost razvojnega kurikuluma v primerjavi z didaktičnim ali akademskim je bistveno, ali se učinkovitost
programa ocenjuje kratkoročno ali dolgoročno. Čeprav so pri uresničevanju spoznavnih in jezikovnih ciljev didaktični in akademski programi kratkoročno enako učinkoviti kot razvojni ali celo bolj, pa nekatere raziskave
razkrivajo, da dolgoročne koristi – tudi pri šolskih dosežkih – govorijo v prid razvojnih programov, domnevno zaradi pozitivnejših učinkov na notranjo motivacijo, samoregulacijo in socialno-čustvene zmožnosti otrok.
Schweinhart in Weikart (1997) sta primerjala kurikulum High/Scope skupaj s kurikulumom didaktičnega programa in tradicionalnim programom, ki ga raziskovalci označujejo kot »laissez faire«, verjetno zaradi večinskega
stališča učiteljev o dozorevanju. Na kratko: kurikuluma didaktičnega in razvojno-konstruktivističnega programa
High/Scope sta bila v grobem enako učinkovita na kognitivnem področju, vendar se je izkazalo, da ima kurikulum High/Scope dolgoročno dodatne pozitivne učinke: boljšo samoregulacijo, boljši odnos do dela, motiviranost, socialno in vedenjsko prilagoditev, kar daje v primerjavi z drugimi najboljše socialne rezultate v zgodnji
odraslosti (na primer manj kriminala in večjo ekonomsko neodvisnost). Omenjeni socialni rezultati so podobni
rezultatom predšolskega projekta Perry (Perry Preschool Project), predhodnika kurikuluma v projektu High/Scope. Bodite pozorni na to, da je bil model »laissez faire« v vseh pogledih najmanj učinkovit.
Marcon (1999) je ob koncu predšolske vzgoje primerjal vpliv treh različnih tipov predšolskih programov na
razvoj otrok in njihovo znanje jezika, pismenosti ter matematičnih sposobnosti. Večina otrok, zajetih v študiji,
je izhajala iz družin z nizkimi dohodki in priseljenskih družin. Študija je razkrila, da so otroci, ki so obiskovali na
otroka osredinjeni razvojni vrtec z močnim poudarkom na spodbujanju samoiniciativnosti (»RPP«), pokazali, da
osnovne spretnosti precej bolj obvladajo kot otroci, ki so bili v programu, v katerem je bil poudarek na akademskosti in so bile spretnosti neposredno posredovane (»standardi«, določeni za poučevanje v primarni šoli). Toda
splošna prednost na otroka osredinjene predšolske vzgoje pred akademsko naravnano je bila vseeno precej
majhna, oba programa pa sta bila uspešnejša od mešanega modela, v katerem so bili eklektično združeni različni vidiki obeh. V študiji, ki je sledila, se je pokazala še zapletenejša slika (Marcon, 2002). Otroci, ki so obiskovali
»akademsko« naravnano pripravo na šolo, so bili uspešnejši pri začetnem učenju v prvem in drugem razredu in
so bili redkeje v posebnem izobraževanju (predvsem dečki), prav tako so jih redkeje napotili v posebno izobraževanje. To prednost so ohranili do tretjega razreda (devetega leta). V tretjem razredu je prednost pri ohranjanju
položaja ali številu napotitev v posebno izobraževanje izginila, v četrtem razredu (pri desetih letih) pa so otroci
z izkušnjo mešanega modela in vzgoje, osredinjene na otroka, prve prehiteli pri številnih šolskih predmetih in
povprečnem številu točk, čeprav je bila splošna velikost učinka majhna. Rezultati so nakazali relativno izgubo
za otroke iz »akademskih« institucij na prehodu v četrti razred, ko so se pojavile povečane zahteve po samoregulaciji učenja in preusmeritev iz osnov branja, pisanja in matematike na razumevanje, sestavljanje in uvid.
Marcon (2002) zato sklene, da so otroci iz mešanih in na otroka usmerjenih vrtcev očitno bolje pripravljeni na
spopadanje z novimi izzivi v četrtem razredu.
Tudi časovno usklajevanje je lahko pomembno – vzgojni programi, ki se ukvarjajo z zelo majhnimi otroki, to je,
pred petim letom, morajo biti usmerjeni predvsem na otroka in njegov razvoj, programi za otroke med petim
in šestim letom pa lahko vsebujejo akademske predmete v bolj načrtovanem kurikulumu, ki ga usmerja učitelj,
ne da bi to imelo negativne socialno-čustvene posledice. Pozornost, posvečena akademskim spretnostim po
poprejšnjem prevladujočem razvojnem obdobju, v katerem so se spodbujale socialno-čustveno kompetence,
ima lahko pri prehodu v primarno šolo celo pozitiven vpliv. O dokazu za časovni učinek poroča Stipek et al.
(1998); primerjal je štiri skupine otrok, večinoma staršev z nizkimi dohodki in priseljencev, ki so bili od 3. do 5.
leta v razvojno (v tej študiji označeno kot »socialno-čustveno«) ali akademsko usmerjenem vrtcu, pozneje, od
5. do 6. leta, pa so obiskovali razvojno ali akademsko usmerjeno pripravo na šolo. Rezultati študije so pokazali,
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da je socialno-čustveni, na otroka usmerjeni pristop v prvih dveh letih (do 5. leta) bistven za pozitivne razvojne
učinke tako na akademskem kot socialno-čustvenem področju ne glede na tip programa, ki ga je otrok obiskoval tretje leto. Toda akademska predšolska vzgoja (od 5. do 6. leta), to je v tretjem letu po poprejšnjih dveh letih
v razvojno socialno-čustveno usmerjenem vrtcu, je pokazala rahlo boljše učne rezultate pri nekaterih osnovnošolskih predmetih in nobenih socialno-čustvenih pomanjkljivosti v primerjavi s programi, ki so nadaljevali z
utrjevanjem socialno-čustvenih kompetenc. Marconsova študija (2002) pa je pokazala, da so imeli ti programi
rahlo boljši učinek pri otrokovi sposobnosti za reševanje problemov in pri jezikovnem razumevanju.

Povzetek
Vsi se ne strinjajo z razvojno primerno prakso ali natančneje, z njeno močno socialno-čustveno različico (v primerjavi z akademsko), saj dokazi zanjo niso čisto prepričljivi. Na primer van Horn et al. (2005) kritizira študije, ki
po vzoru Bredekampovih navodil (1987) podpirajo razvojno primerno predšolsko vzgojo. Po mnenju raziskovalcev imajo vse te študije hude metodološke pomanjkljivosti, kot so na primer vnaprej pripravljene podatkovne
zbirke, ne da bi pri tem uporabili primerne statistične multinivojske analitične tehnike. Simulacijske študije kažejo, da bi ob uporabi primerne analitične tehnike le redki izmed ugotovljenih pozitivnih učinkov na kognitivne
in akademske spretnosti ostali statistično pomembni v primerjavi z akademsko ali didaktično vzgojo. Morda je
razvojno primerna praksa preveč preprost način označevanja izzivov predšolske vzgoje otrok staršev z nizkimi
dohodki in otrok priseljencev. Dokazi kažejo, da je razvojni model najboljša možnost za najmlajše otroke, malo
starejše predšolske otroke pa moramo postopno pripravljati na učne naloge, s katerimi se bodo morali spopasti
v primarni šoli in jim tako omogočiti nemoten prestop v prvi razred. Akademsko usmerjenost na osnovne spretnosti (na primer glasoslovno ozaveščenost in poznavanje črk) lahko uvrstimo v kurikulum avtentičnih, igralnih
dejavnosti, tudi v skupno branje in pogovarjanje z vzgojiteljico, kar dodatno spodbuja k širjenju besednega zaklada, razumevanju pogovora in razgledanosti (Dickinson et al., 2003). Še več, v vseh primerih se zdijo bistveni
pozitivno socialno-čustveno ozračje in čustveno varni ter stabilni odnosi z nevsiljivimi in senzibilno-odzivnimi
(sensitive-responsive) vzgojitelji. Nobenega vnaprejšnjega razloga nimamo za trditev, da uporaba avtentičnih
dejavnosti, v katerih sodelujejo vzgojitelji, pri pridobivanju prvih šolskih spretnosti ne bi bila združljiva s pozitivnim socialno-čustvenim ozračjem (cf. Stipek et al., 1998, ki pride do istega sklepa).

1.4 Institucionalna predšolska vzgoja in varstvo: urejanje strukturne
in procesne kakovosti
Koristni razvojni učinki predšolske vzgoje in varstva za vse otroke, še posebej koristni kompenzacijski učinki za
prikrajšane, temeljijo na odlični kakovosti – to je čustveno varnih, senzibilnih, podpornih, nevsiljivih, verbalno-spodbujajočih in usmerjevalnih stikih med vzgojitelji in otroki. Več, kot je tega, boljše je. Tu definirano zelo
kakovostno vzajemno sodelovanje se pogosteje pojavlja v igralnicah z majhnim številom otrok na vzgojitelja in
visoko izobraženimi ter posebno usposobljenimi vzgojitelji (Cost, Quality in Child Outcomes Study Team, 1995;
Howes in Smith, 1995; NICHD ECCN, 2002; Phillips et al., 2000). Tudi večja plača vzgojiteljev ter v povezavi s tem
manj menjavanja vzgojiteljskega osebja (kar je pomembno za stabilnost socialnih stikov in ohranjanje izkušenj
ter strokovnega znanja) je povezana z boljšo procesno kakovostjo. Phillips et al. (2000) je v večnacionalni, večkrajevni študiji (multi-state, multi-site) razmerij med strukturno in procesno kakovostjo vzgoje ter predšolskim
okoljem za dojenčke, malčke in predšolske otroke, definiranih v skladu z razvojno primerno prakso ter merjenih
z ECERS (sistemom opazovanja, ki izvira iz teorije navezanosti), ugotovil, da na procesno kakovost močno učinkuje velikost skupine (za dojenčke in malčke), razmerje števila otrok na vzgojitelja (za vse otroke), splošna raven
izobraženosti vzgojiteljev, še posebej njihova usposobljenost za najzgodnejšo vzgojo (dojenčkov in malčkov)
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ter plače vzgojiteljev (za vse otroke). Evropske študije ali študije, ki zajemajo evropske države, kot so Andersson
(1992), Broberg et al. (1997), Sylva et al. (2004), Tietze in Cryer (1999, 2004) ter Vermeer et al. (2005), čeprav v
tem pogledu manj podrobne kot ameriške, kažejo podobna razmerja med strukturno in procesno kakovostjo
vzgoje.
Nekatere študije so pokazale, da je raven splošne izobrazbe in dodatna usposobljenost za vzgojo majhnih otrok
povezana s procesno kakovostjo v skupini ter razvojnimi in akademskimi dosežki (za pregled študij glej Early
et al., 2006, 2007). Na splošno velja soglasje, da morajo imeti vzgojitelji visokošolsko izobrazbo ter biti posebej usposobljeni za delo z dojenčki in malčki. Toda dokazi niso tako prepričljivi. Early et al. (2006) je v obsežni
ameriški večnacionalni, večkrajevni študiji ugotovil mešane učinke različnih ravni izobraženosti na »razredno«
kakovost. Vzgojitelji, ki so imeli podiplomsko izobrazbo (tj. magisterij in doktorat) so bili v razredu kakovostnejši
kakor vzgojitelji z diplomsko izobrazbo, vendar pa ni bilo opaznih razlik v kakovosti med tistimi, ki so imeli diplomsko in srednješolsko izobrazbo. Podobno je veljalo za vzgojitelje dojenčkov in malčkov, saj je bila kakovost
različna, kadar so imeli vzgojitelji nižjo splošno izobrazbo, vendar pa ni bilo nobene razlike v kakovosti med
vzgojitelji, ki so imeli diplomsko ali podiplomsko izobrazbo. Glede na otrokove akademske spretnosti so se za
kakovostnejše izkazali vzgojitelji z diplomsko in podiplomsko izobrazbo, in sicer pri matematiki in reševanju
problemov, ne pa pri jeziku in pismenosti. Za omenjeni vzorec mešanih rezultatov so različne razlage. Prvič,
preostale strukturne značilnosti – na primer razmerje med številom odraslih in otrok na oddelek – so lahko
pomembne, vendar pa niso močno povezane z izobrazbo ali usposobljenostjo vzgojitelja (za podoben argument glej tudi Early et al., 2007). Drugič, kot dodatek k izobrazbi številni vrtci ponujajo dodatno usposabljanje
in supervizijo, zlasti za vzgojitelje z nižjo izobrazbo (Early et al., 2006). Zadnje je lahko samo po sebi pomembna
strukturna kakovostna značilnost: nadaljnje usposabljanje in uporaba sistema za merjenje kakovosti v predšolskih institucijah za vzgojo in varstvo.
Earl s sod. (2007) je v komentarju na podobne ugotovitve o učinkih vzgojiteljeve izobrazbe v sedmih drugih
študijah v ZDA zapisal, da »na splošno (…) še vedno menimo, da bi morala biti izobrazba in usposabljanje
vzgojiteljev enako pomembna kot sta za večino drugih poklicev«. Pri iskanju vzroka za pomanjkanje povezave
med izobrazbo vzgojitelja in kakovostjo vzgojnega procesa v skupini raziskovalci sklepajo, da sedanja izobrazba vzgojiteljev ni primerno prilagojena vzgoji majhnih otrok. Opozarjajo, da v izobraževalnem programu za
vzgojitelje, ki se osredinja predvsem na znanje o tematiki, še posebej manjka zavedanje o pomenu zaupljivega,
varnega, spoštljivega odnosa med vzgojiteljem in otrokom. Izkazalo pa se je, da je posebni izobraževalni program za vzgojitelje malčkov, usmerjen k spodbujanju primernega jezika in pismenosti, pomembno izboljšal
otrokov jezikovni razvoj in pismenost (Wasik et al., 2006). Torej je mogoče, da se splošni izobraževalni programi
za vzgojitelje premalo ukvarjajo z želeno prakso v zgodnjem vzgojnem procesu.
Prikazane strukturne značilnosti kakovosti so ponavadi določene z državnimi ali deželnimi zakonskimi predpisi
o kakovosti. Zato ni nič nenavadnega, da so študije pokazale, da imajo države s strožjimi zakonskimi predpisi o
predšolski vzgoji in varstvu višjo strukturno in procesno kakovost kot države, ki nimajo tako strogih predpisov
(Chan in Mellor, 2002; Cost, Quality in Child Outcomes Study Team, 1995; Gilliam in Zigler, 2000; Phillips et al.,
2000). Tietze in Cryer (1999) sta v evropskem projektu, ki se ne ukvarja posebej s skupinami z nizkimi dohodki ali
etničnimi manjšinami, pokazala, da evropske zvezne dežele in države, ki urejajo zgodnje vzgojne in predšolske
sisteme predvsem v okviru osnovnošolske politike, zanemarjajo bistvene značilnosti strukturne kakovosti (tj.
dovoljujejo velike skupine in veliko število otrok na zaposlenega) in imajo slabšo procesno kakovost v primerjavi z deželami in državami s samostojno predšolsko politiko.
Predšolski projekt IEA (IEA Preprimary Project) je longitudinalna večnacionalna študija o predšolski vzgoji in varstvu v desetih državah (skupaj z naslednjimi evropskimi državami: Finsko, Grčijo, Irsko, Italijo, Poljsko in Španijo).
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Študija se ukvarja s strukturnimi in procesnimi značilnostmi reprezentativnih vzorcev vzgojno-varstvenih okolij
za štiriletnike, pri čemer uporablja lestvico ECERS–R (Harms et al., 1998) in druge sisteme za opazovanje in spremljanje. Poleg tega meri učinke teh značilnosti na razvoj jezika otrok in njihove spoznavne spretnosti pri sedmih letih, ki jih dobijo z enakovrednim večnacionalnim primerjalnim naborom testov. Kot poroča Montie s sod.
(2006), rezultati, ki temeljijo na trinivojski regresijski analizi (dežela, okolje, otrok), razkrivajo pozitivne učinke na
jezikovne in spoznavne spretnosti glede na stopnjo sodelovanja odraslega (vzgojitelja) pri otrokovih dejavnostih in interakcije med odraslim in otrokom (vendar le v okolju z osredinjenostjo na otroka). Izkazalo se je tudi,
da je čas interakcije otrok-otrok pri štirih letih pozitivno povezan z jezikovnim znanjem otroka v sedmem letu.
Čas v skupinskih dejavnostih je bil negativno povezan s spoznavnimi dosežki, čas, namenjen samoiniciativnosti
ali učenju v majhnih skupinah in reševanju problemov, pa je bil pozitivno povezan s spoznavnim razvojem. Pri
naslednji značilnosti strukturne kakovosti – vplivu let izobraževanja vzgojitelja na jezikovne dosežke – je IEA
dosledno odkrival statistično pomembne, vendar relativno majhne učinke. Toda velikost skupine in razmerja
med številom otrok na vzgojitelja v sodelujočih državah niso dosledno enako učinkovala, kar lahko pomeni, da
omenjeni vidik kakovosti ni tako univerzalno pomemben, kot so sprva mislili. Lahko je odvisen od širšega kulturnega okolja in prevladujočih vzorcev socializacije v družini (Clarke-Stewart et al., 2006). Je pa še ena razlaga:
značilnosti strukturne kakovosti so bistveni pogoj za optimiziranje procesne kakovosti, vendar nimajo neposrednega vpliva na razvojne dosežke, kar pomeni, da so lahko vpliv teh značilnosti v analizi IEA podcenili.
Nadalje je zanimiv rezultat študije IEA, ki kaže, da na različne jezikovne in spoznavne dosežke niso vplivali le
okoljski dejavniki, pač pa tudi tisti na državni ravni. Različne jezikovne in spoznavne dosežke so na primer lahko
dosledno napovedali glede na delež okolij v državi, v katerih so odrasli veliko sodelovali pri dejavnostih otrok,
kar namiguje, da morajo državni zakonski predpisi neposredno urejati proces kakovosti, na primer s tako imenovanim nacionalnim kurikulumom (zgledi so predstavljeni v Chan in Mellor, 2002).

1.5 Dolgoročne koristi, oblikovanje vzgojnih sistemov in ovire pri vpisu
v predšolsko vzgojo
Če se predšolska vzgoja uporablja kot ukrep za izenačevanje možnosti, le kratkoročni učinki niso zadostni. Zato
se upravičeno postavlja vprašanje, katere pogoje je treba izpolniti, da bi bili neposredni učinki programov tudi
dolgoročno koristni. Prav tako ni dovolj, če so učinkoviti ukrepi omejeni na majhno število programov različnih
»modelov« in za majhen del ciljnih skupin, kar spet postavlja vprašanje, kako razširiti dostop do čim kakovostnejše predšolske vzgoje.

Dolgoročne koristi
Pogosto je dokumentirano, da učinki programov postopoma minejo, vendar to ni tako univerzalno in neizogibno, kakor se zdi na prvi pogled. Rezultati številnih prej omenjenih programov na primer nakazujejo, da je
mogoča njihova dolgoročna učinkovitost. Blok s sod. (2005) je v metaanalizi evalvacijskih študij predšolskih
programov, objavljenih po letu 1985, izračunal povprečno zmanjšanje celotne velikosti učinka za 0,03 standardnega odklona na leto, kar pomeni, da bi trajalo 15 let, preden bi srednje velik učinek 0,5 popolnoma izginil.
Medtem pa smo lahko priča nekaterim drugim koristim omenjenih programov, kot so manj ponavljanj razredov, manj premeščanja na posebno šolo, v sistemih z zunanjo diferenciacijo nižjih sekundarnih šol pa povečan
vpis učencev družin z nizkimi dohodki in otrok etničnih manjšin na zahtevnejše šole.
Verjetno je, da bi bili z boljšim oblikovanjem programa in kakovostnejšim kurikulumom pozitivni učinki ukrepov predšolske vzgoje lahko trajnejši. Dokaz za to je, da zgodnji začetek (pri treh letih ali prej, vendar ne prezgo-
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daj), skupaj z intenzivno, večsistemsko, zelo kakovostno ter na otroka usmerjeno razvojno predšolsko vzgojo v
kombinaciji z udeležbo staršev, izobraževanjem staršev in podporo staršem, povezujejo s celo paleto dolgoročnih individualnih in družbenih koristi (Yoshikawa, 1994). Pri omenjenih kombinacijskih programih so se učinki
skozi čas najmanj zmanjšali. Kot smo že omenili, je naslednja pomembna značilnost intenzivnost ali »količina«
predšolske vzgoje: večja, kot je »količina«, večji so dolgoročni učinki in počasneje minejo (Gorey, 2001). Le s
privzemanjem na otroka usmerjene razvojne metode za spodbujanje otrokove samoregulacije, zagotavljanjem
pedagoško varnega in stabilnega okolja za spodbujanje varnih socialnih stikov in socialne kompetence ter
kombiniranjem tega z avtentičnimi dejavnostmi, ki vodijo otroke pri odkrivanju kulturnih jezikovnih področij,
pismenosti, matematike in naravoslovja, je mogoče priti na cilj, to je do dolgoročnega zmanjšanja vrzeli v zgodnjem izobraževanju in izenačenih možnosti za vse otroke.
Dolgoročne pozitivne učinke lahko vidimo v nadpovprečnih šolskih dosežkih v višjih razredih (kar zadeva branje in matematiko), boljših zaključnih rezultatih šolanja, manjšem izpisovanju iz šole, manjši odvisnosti od socialne pomoči, večji ekonomski neodvisnosti, manjših psiho-socialnih problemih, manjšem številu mladoletnih
prestopnikov in manjšem številu kadilcev ter nosečih pubertetnic. Tri od prej omenjenih kombiniranih programov so ocenili z analiziranjem koristi in stroškov in vsi so pokazali visoko naložbeno donosnost. Te programe
izvajajo v Perryjevem vrtcu (Perry Preschool), Abecedarium (Abecedarian) in čikaških otroško-starševsih centrih
(Chicago Parent-child Centers) (Barnett, 2000; Masse in Barnett, 2002; Belfield et al., 2006; Reynolds et al., 2002).
Rezultati kažejo zelo veliko donosnost; ta sega od 1 : 2 (Abecedarium), 1 : 4 (čikaški centri) do 1 : 14 (Perryjev
vrtec). Kot trdi Heckman (2006), so najdonosnejše tiste vzgojne in izobraževalne naložbe v človeški kapital, ki so
usmerjene v predšolsko vzgojno obdobje.
Toda ne glede na vse, je treba zmanjševanje učinkov jemati resno. Ena izmed mogočih razlag za to, da učinki
pojenjajo, je, da se otroci, ki jim je bila zagotovljena kakovostna zgodnja vzgoja, vpišejo v nekakovostne osnovne šole z manj ugodno socialno-ekonomsko šolsko populacijo in več težavami z varnostjo (glej na primer Lee in
Loeb’s (1995), študija udeležencev projekta Head/Start). Rečeno drugače, učinke predšolskih programov lahko
izničimo s poznejšimi neugodnimi okoliščinami. Ugotovitve omenjenih raziskav kažejo, da je potrebna večsistemska in kontinuirana »vzgoja«, ki se razširi v sodelovanje z družino in daleč v osnovno šolo.
V zvezi s tem bi bilo zanimivo natančneje raziskati rezultate vzorčnega programa z zadovoljivimi dolgoročnimi
učinki in zelo ugodno naložbeno donosnostjo. Reynolds s sod. (2004) je v ponovni analizi projekta čikaških
otroško-starševskih centrov (Chicago Child-Parent Centers) podrobno raziskal, kako so se spoznavni, jezikovni,
akademski in socialno-čustveni učinki predšolskega programa pri petem in šestem letu prenesli in spremenili
v različne vmesne in končne dosežke pri osemnajstih letih. S statistično tehniko strukturnih enačb je Reynolds
s sodelavci pokazal, da je bilo v prenos zgodnjih učinkov v dolgoročne dosežke vpletenih veliko posrednih
dejavnikov. Nekateri med njimi so bili povezani z družino in dokazali, da je njena vpletenost v program pomagala ohranjati zgodnje spoznavne učinke, tako da je zmanjšala zlorabe otrok in prepisovanje s šole na šolo od
četrtega do dvanajstega leta ter izboljšala sodelovanje staršev v šoli. Drugi dejavniki so bili povezani z začetkom
primarne šole. Otrokov napredek v spoznavnih in akademskih spretnostih je pripomogel k prilagojenosti v
razredu, to pa je vplivalo na večjo pripadnost šoli in zmanjšalo osip. Izboljšane ocene zaradi izboljšanih spoznavnih in akademskih spretnosti so prav tako pripomogle k večji zavezanosti do šole. Končno pa so med seboj
povezani dejavniki – otrok, šola, družina – pripomogli k vpisu na kakovostno srednjo šolo in srednješolskemu
uspehu ter zmanjšali mladoletniške prestopke pri osemnajstih letih. Pot učinkov predšolskih vzgojnih programov na dolgoročne dosežke je precej zapletena in vključuje različne sisteme (otrok, družina, osnovna in srednja
šola), izmed katerih je vsak občutljiv na zunanje negativne okoliščine, zato jih je treba primerno zavarovati in
jim zagotavljati nenehno podporo (Lee in Loeb, 1995).
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Ovire: selektivni dostop in izraba možnosti, segregacijske težnje
Magnuson in Waldfogel (2005) razpravljata o pogojih, ki bi jih bilo treba v predšolskih vzgojnih in varstvenih
sistemih izpolniti, da bi zmanjšali spoznavne in socialno-čustvene razlike med otroki srednjega in nižjega razreda ter otroki priseljencev in etničnih manjšin. Prvi glavni pogoj zadeva vpliv predšolske vzgoje in varstva
na pripravo šolskih spretnosti. Večji ko je vpliv, bolj se te razlike zmanjšajo. Drugi pogoj se nanaša na to, ali ima
predšolska vzgoja diferencialni ali kompenzacijski vpliv, pri čemer zadnji zagotavlja, da bodo imeli najbolj prikrajšani največ koristi. Programi za najbolj prikrajšane morajo biti najučinkovitejši. Prikazani dokazi potrjujejo,
da kakovostni predšolski programi lahko zadostijo prvima dvema pogojema. Tretji pogoj se nanaša na to, koliko
si vzgojno prikrajšane skupine predšolsko vzgojo dejansko izberejo. Po pregledu dokazov Magnuson in Waldfogel skleneta, da bo na ravni družbe predšolska vzgoja veliko pripomogla k zmanjšanju zgodnjih vzgojnih in
izobraževalnih razlik le, če bodo družine z nizkimi dohodki in etnične manjšine množično vpisovale svoje otroke
v zelo kakovostne predšolske institucije.
V večini držav imajo družine z nizkimi dohodki in priseljenske družine slabši dostop do (kakovostnega) vrtca
(Arnold in Doctoroff, 2003; Chan in Mellor, 2002; Magnuson in Waldfogel, 2005; LoCasale-Crouch et al., 2007;
OECD, 2001; Sylva et al., 2007b). Stipek s sod. (1998) je opazil, da so v ZDA predšolske institucije za otroke staršev
z nizkimi dohodki in otroke etničnih manjšin usmerjene predvsem na didaktične in osnovne spretnosti, pri tem
pa se zanemarja socialno-čustveni razvoj. Poleg tega so v njih zaposleni manj izobraženi vzgojitelji. Podobno
je Phillips s sod. (2000) ugotovil, da so vrtci z bolj izobraženimi in plačanimi vzgojitelji, nižjim razmerjem med
številom otrok in zaposlenih in višjo »učno« kakovostjo dražji in zato nedostopni za družine z nizkimi dohodki.
Čeprav se ti podatki nanašajo predvsem na ZDA, pa so lahko pomenljivi tudi za druge države, ki imajo v glavnem zasebno predšolsko vzgojo. Še več, študija Sylva s sod. (2007b) v Združenem kraljestvu ponuja podoben
dokaz za socialno selektivno uporabo predšolskega vzgojnega sistema. Ker nista izpolnjena niti prvi niti drugi
pogoj, ki ju omenjata Magnuson and Waldfogel, to pomeni glavno oviro pri uporabi predšolske vzgoje kot sredstva za povečanje izobraževalnih priložnosti za priseljenske otroke in otroke nižjega razreda. Zaskrbljujoče je
tudi to, da veliko predšolskih vzgojnih sistemov v mnogih državah kaže precejšnjo zakrpanost (OECD, 2001). Ti
sistemi so zaznamovani s številnimi prekinitvami in velikimi prehodi, ki trgajo otrokove socialne stike z drugimi
otroki in skrbniki. Prekinitve in nenehne motnje verjetno manj učinkovito odpravljajo pomanjkljivosti razvojnih
in učnih procesov in so lahko vzrok vedenjske neprilagojenosti ter slabih učnih uspehov v primarni šoli (Cryer et
al., 2005; Rim-Kaufman in Pianta, 2002). Še več, neenakomerni sistemi spodbujajo socialno selektivno uporabo
predšolskega sistema (Leseman, 2002).
Predšolska vzgoja in varstvo sta v večini držav na voljo na zapletenem in razčlenjenem trgu z različnimi tipi
varstva in vzgoje (na primer varstvo v vrtcu, doma, celodnevno, poldnevno in podobno), različnimi cenami,
načini financiranja, predpisi o kakovosti, kar v mnogih državah povzroča socialno selektivno uporabo, ta pa dodatno spodbuja neenakosti (OECD, 2001). Ponudbo sestavljajo zasebne, delno subvencionirane ali popolnoma
subvencionirane organizacije. Subvencije so lahko centralizirane (vrtci kot neposredni prejemniki) ali decentralizirane (vavčerji in davčne olajšave za starše). Prav tako so različni predpisi za pridobitev licence za delovanje, s
tem pa je povezana tudi kakovost. Na tako raznovrstnem trgu se starši odločajo med različnimi možnostmi, kar
ni vedno v prid otroka. Doma ali v bližini so lahko odrasli, ki pazijo na otroke, ali pa eden izmed staršev preneha
delati, dokler so otroci majhni. Seveda so tudi cenene možnosti, a so verjetno slabše kakovosti. Dokazi, ki so
nam na voljo, kažejo, da lahko razložimo socialno-ekonomski razred in etnično-kulturne razlike pri izbiri predšolskih storitev z najmanj štirimi dejavniki (glede na pregledano literaturo v Leseman, 2002).
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1. Družinski dohodek, število otrok, zaposlitev matere in njena urna postavka v primerjavi s plačilom za vrtec in
olajšave, do katerih je upravičena družina.
2. Kulturna in verska prepričanja o vzgoji otroka; še zlasti prepričanje o tem, da mora za majhne otroke skrbeti
mati nasproti prepričanju o zgodnjem spodbujanju (drugega) jezika in razvijanju pisnih spretnosti.
3. Stopnja socialne in kulturne integracije ter leta prebivanja v novi državi; natančneje, zaupanje v strokovno
predšolsko vzgojo in varstvo kot predstavnika večinske družbe.
4. Pripravnost in dostopnost priložnostnega varstva pri sorodnikih, ki živijo v isti soseski, v primerjavi z lokacijo,
odpiralnim časom in pravili vrtca o varstvu bolnega otroka.
Očitno je zmanjšanje zneska za plačilo vrtca za starše z nizkimi dohodki prva odskočna deska za lažji dostop do
zelo kakovostne predšolske vzgoje. Zaradi svojih kulturnih in verskih prepričanj lahko starši z nizkimi dohodki
ter etnične in sociolingvistične manjšine bolj cenijo domačo vzgojo. Za nameček lahko menijo, da so predšolski
otroci premladi za udeležbo v vzgojnem programu. Čeprav si večina teh staršev za svoje otroke želi uspešno
šolsko pot, pa mogoče ne vidijo povezave med omenjenim ciljem in vpisom v vrtec. Zagotavljanje kakovosti,
zlasti učinkovitost pri spoznavnem, jezikovnem in socialno-čustvenem razvoju, je naslednji pomemben korak
pri razvoju predšolske politike.
Starši priseljenci in starši predstavniki etničnih manjšin pravilno opažajo razlike med socializacijskimi praksami
v predšolskih institucijah ter lastnimi socializacijskimi cilji (Rosenthal, 1999). S tem problemom se lahko država
spopade tako, da organizira predšolsko vzgojo, ki je bolj prilagojena vzgojnim vrednotam in ciljem družin ter
zaposli vzgojitelje iz istih kulturnih ali etničnih skupnosti. Družine z nizkimi dohodki in družine etnične manjšine pa se morajo spopadati še z dodatnim stresom zaradi družinskih prihodkov, službe, dnevnega vzgajanja
otrok in soseske, v kateri prebivajo. Tako je usklajevanje med željami po osebni vpletenosti v vzgojnem programu, spopadanje z urniki in pravili za delovanje vrtca lahko dodatna obremenitev (Farran, 2000). Tega problema
se lahko vrtci lotijo z oblikovanjem predpisov, ki ustrezajo vsem družinskim potrebam, kot v čikaških otroškostarševskih centrih (Reynolds et al., 2004).

1.6 Sklep
Prikazano nedvomno dokazuje, da lahko predšolska vzgoja za otroke staršev z nizkimi dohodki in staršev, pripadnikov etničnih manjšin, pomembno pripomore k zmanjšanju vzgojnih in izobraževalnih razlik, če so izpolnjeni določeni pogoji. Dognanja različnih evalvacij kažejo, da so oblikovanje programov, pedagoški prijemi in kurikulum bistveni za uspeh. Na splošno je neintenzivna, »pozna«, enosistemska in po obsegu skromna predšolska vzgoja manj
učinkovita. Didaktični ali akademski način dela v socialno in čustveno negativnem okolju lahko otroku bolj škoduje
kot koristi. Najboljša je večsistemska, zgodnja in intenzivna institucionalna vzgoja z izobraženimi strokovnjaki; je
dolgoročno najuspešnejša, z zelo ugodnim razmerjem med stroški in koristmi. Vlaganje v dostopen, kakovosten,
zgoden in intenziven predšolski sistem za majhne otroke je socialno in ekonomsko verjetno zelo donosno.
Toda v tem splošnem modelu je nujno potrebno urediti varstvo in vzgojo, ki je prilagojena letom, različnim
potrebam in preferencam. Nedavni rezultati študije Mreža zgodnjega varstva (NICHD Early Child Care Network
study) (Belsky, 2006; NICHD ECCN, 2006) nas na primer opozarjajo, da je lahko prezgodnja intenzivna »uporaba« institucionalnega varstva zelo tvegana za otrokov socialni in čustveni razvoj, čeprav je zelo kakovostna. S
tem vedenjem morajo politike za oblikovanje predšolskega vzgojnega sistema upoštevati čas porodniškega
dopusta in pravico do polovičnega delavnika v kombinaciji z neintenzivnim dnevnim varstvom za otroke v
najzgodnejših letih. Prav tako je za uravnotežen dvojezični razvoj v zgodnjem otroštvu potrebna uravnotežena
dvojezična vzgoja. Številni različni prvi jeziki v enem razredu in nezmožnost najti oziroma zaposliti ljudi, ki bi
jih enakovredno uporabljali, prav tako zahteva drugačne strategije, na primer sodelovanje staršev in njihovih socio-
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lingvističnih skupnosti. To je mogoče uresničiti z zagotovitvijo domačih programov kot dodatkov k institucionalnim, ki
potekajo v uradnem jeziku.
S političnimi ukrepi za to, da bi za čim več otrok zagotovili predšolsko vzgojo, je treba poiskati načine za znižanje plačila
vrtcev za skupine z nizkimi dohodki, hkrati pa zagotoviti najkakovostnejšo raven vzgoje za vse otroke. Nekatere študije
namigujejo, da je lahko posredno subvencioniranje z vavčerji in davčnimi olajšavami najboljša strategija. Toda posredno subvencioniranje razločno kaže tveganje, da se bodo ponovile razlike pri izbiri zelo kakovostnega varstva med
nižjimi in višjimi socialnimi skupinami. Opazno tveganje pri neposrednem subvencioniranju pa je nizka ali zmerno povprečna kakovost, kar lahko vidimo pri precejšnjem številu javnih predšolskih institucij. V vseh primerih morajo strategije
subvencioniranja spremljati strogi predpisi za zagotavljanje in nadzor minimalnih standardov kakovosti. Če imata prav
Magnuson in Waldfogel (2005), ki trdita, da lahko le najkakovostnejša predšolska vzgoja (z možnostjo pomagati tistim,
ki pomoč najbolj potrebujejo) pomaga odpravljati zgodnje razlike med otroki, potem morajo biti predpisi o velikosti
skupine (za mlajše otroke), razmerju med številom otrok in zaposlenih (najmanj za mlajše otroke, malo več za predšolske otroke) in izobrazbi ter usposobljenosti vzgojiteljev naravnani na najvišjo kakovost.
Za zdaj je kar nekaj problemov, ki so povezani z ukrepi za posebne predšolske vzgojne programe za otroke staršev z
nizkimi dohodki in otroke staršev pripadnikov etničnih manjšin (Farran, 2000). Prvič, veliko predšolskih vzgojnih programov, namenjenih otrokom staršev z nizkimi dohodki in otrokom staršev pripadnikov etničnih manjšin, ne zadostuje
temeljnim merilom o kakovosti in učinkovitosti. Drugič, predšolski vzgojni programi za prikrajšane otroke so pogosto
začasni projekti in odvisni od ekonomskih in političnih gibanj. Tretjič, posebni predpisi težijo k spodbujanju socialne
in etnične segregacije v predšolskem vzgojnem sistemu, to pa se lahko prav tako prenese na šolski sistem, če so vrtci
povezani s primarno šolo. To je specifičen problem zlasti v nacionalnih sistemih, kjer se lahko starši sami odločijo o izbiri
primarne šole. Zaradi segregacije se poveča koncentracija prikrajšanih otrok v določenih vrtcih, kar dodatno negativno vpliva na razvoj otrok. Nedavna dognanja pa kažejo, da vrtci, v katerih so otroci različnih nacionalnosti in različnih
razredov, bolje vplivajo na razvoj prikrajšanih otrok, verjetno zato, ker manj sposobnim otrokom pri njihovem razvoju
pomagajo sposobnejši (Schechter in Bye, 2007). Izziv, s katerimi se mora spoprijeti vzgojna politika, je prenova sedanjih
vzgojno-varstvenih in predšolskih sistemov, tako da bodo izpolnjeni prej opisani pogoji za zagotavljanje najkakovostnejšega varstva in vzgoje za vse otroke. Poleg tega morajo biti integrirani, privlačni ter dostopni za vse družine ne
glede na socialni razred ali manjšinski položaj, hkrati pa dovolj senzibilni do različnih vzgojnih in izobraževalnih potreb
ter sposobni za odpravljanje zgodnjih vzgojnih in izobraževalnih pomanjkljivosti.
Idealen zgodnji vzgojni sistem je zato integriran in hkrati diferenciran, sočasno zagotavlja razvojne in vzgojno-izobraževalne cilje, se prilagaja individualnim potrebam in preferencam ter je dvosmeren – usmerjen na otroka in družino;
združuje različne tipe vzgoje in varstva, za vse njegove podsisteme pa veljajo isti predpisi o kakovosti. Zanimiv model ponujajo tako imenovani »vzgojno-varstveni« sistemi in starostno integrirane storitve. Ti sistemi in storitve želijo
združiti različne vzgojne in varstvene vloge v en sam lokalni predšolski center, ki obsega celodnevno varstvo, igralne
skupine, predšolske programe, dejavnosti za preživljanje prostega časa za majhne otroke in programe za podporo
staršem. Drugi model so tako imenovane »široko zasnovane šole« ali »skupnostne šole« ali »šole z vsemi storitvami«
(cf. Children’s Aid Society, 1997). Široko zasnovane šole v eni stavbi, s skupnim vodstvom in skupno upravo združujejo
različne storitve za (majhne) otroke, njihove starše in širšo skupnost. Hkrati je poučevanje branja, pisanja in matematike
njihova glavna dejavnost. Dejavnosti, povezane s šolo, so predšolska vzgoja in jezikovni programi (za tri do šestletnike),
celodnevno vzgojno naravnano varstvo z usmeritvijo v izobraževanje (»vzgojno varstvo« za otroke od rojstva do šestega leta), razširjeni dnevni šolski programi in dopolnilno varstvo (za otroke od šestega do dvanajstega leta). Skladnost in
sodelovanje med različnimi servisnimi službami zagotavljajo redni sestanki vseh zaposlenih, skupno vodstvo in občasno menjavanje zaposlenih med oddelki. Če bodo široko zasnovane šole uspešne pri uresničevanju vzgojnih ciljev, če
bodo povezale zgodnje intenzivne predšolske programe – ali celodnevno vzgojo in varstvo ter dejavnosti za podporo
družinam pri uresničevanju šolskega izobraževalnega poslanstva, potem ima model veliko skupnega s kombiniranimi
programi, ki prinašajo tako prepričljive dolgoročne učinke.
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2. POGLAVJE: SOCIALNO-EKONOMSKI KAZALNIKI
Uvod
Kot smo nakazali v pregledu raziskovalnih ugotovitev v prvem poglavju, ukvarjanje z izenačevanjem možnosti v
vzgojno-izobraževalnih sistemih zajema raziskovanje vzrokov družbene neenakopravnosti (ali dejavnikov tveganja) med posamezniki v zgodnjih otroških letih, priznanje vzrokov in uveljavljanje preventivnih ukrepov. To
poglavje zato prikazuje statistično primerljive pokazatelje na treh področjih, povezanih s predšolsko vzgojo v
Evropi: število gospodinjstev z enim otrokom ali več (mlajšim od 6 let), delež ogroženih gospodinjstev ali otrok
in končno, delež majhnih otrok v predšolskih institucijah (ISCED 0).
Najprej so prikazani evropski demografski podatki o številu gospodinjstev z vzdrževanim otrokom, starim manj
kot 6 let. Začetnemu opisu sledi ocena obremenitve staršev glede na število vzdrževanih otrok.
Drugič, večji del tega poglavja je posvečen analizi temeljnih dejavnikov, ki, kot navaja literatura, otroke postavlja v tvegan položaj. Podatki razkrivajo, da je med številnimi gospodinjstvi z majhnimi otroki pomemben delež:
enostarševskih družin, priseljenosti, revščine in brezposelnosti. Pregled strokovne literature (glej 1. poglavje)
nam je postregel z dokazi, da na posameznikove možnosti ne vpliva le en dejavnik tveganja, ampak kombinacija. Na žalost, večina tu predstavljenih podatkovnih zbirk izhaja iz drugih virov5 in jih zato na ravni posameznikov
ne moremo križati. Še več, križanje dejavnikov celo v isti podatkovni zbirki vodi v podvzorce, ti pa so premajhni,
da bi bili lahko zanesljivi kazalniki za širšo populacijo. Kljub omenjenim težavam bomo vseeno križali podatke o
stopnji brezposelnosti in enostarševskih družinah, saj se ti podatki lahko statistično nadzorujejo.
Končno bomo pregledali zagotavljanje predšolske vzgoje (ISCED 0) z različnih vidikov: vpisa, javnega financiranja ter sprememb v teh statistikah med letoma 2001 in 2004.

2.1 Gospodinjstva z otroki, mlajšimi od 6 let
V Evropi skoraj vsako osmo gospodinjstvo (12 odstotkov) vzdržuje otroka, mlajšega od 6 let (preglednica 2.1). V
Španiji, na Cipru in Portugalskem je omenjenih gospodinjstev več kot 15 odstotkov. Manj kot 10-odstotni delež
vseh gospodinjstev z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let, imajo Bolgarija, Nemčija in Finska.

5

Vir vseh podatkov je Eurostat, statistični urad Evropske unije. Podatki so iz treh različnih podatkovnih zbirk: večina tukaj
predstavljenih dejavnikov tveganja je iz ADS (Anketa o delovni sili) (Labour Force Survey ali LFS), podatki o stopnji revščine so
iz EU-SDŽP (statistika EU o dohodku in življenjskih razmerah (EU-SILC, EU Statistics on Income and Living Conditions), podatke
o vzgoji in izobraževanju za raven ISCED 0 pa iz UOE (UNESCO-UIS/OECD/EUROSTAT).
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Preglednica 2.1: Število gospodinjstev z najmanj enim otrokom,
starim od 0 do 2 let, od 3 do 5 let in od 0 do 5 let kot odstotek vseh gospodinjstev, 2005
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Vir: Eurostat, ADS
Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Ocena števila gospodinjstev z najmanj enim vzdrževanim otrokom, starim od 0 do 2 let, od 3 do 5 let in od 0 do 5 let,
je merjena kot odstotek od celotnega števila gospodinjstev v državi.
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

V EU-27 je gospodinjstev z zelo majhnimi otroki (od rojstva do 2 let) okoli 7 odstotkov ali ena petnajstina vseh.
V Bolgariji, Nemčiji in Grčiji je ta stopnja manj kot 6-odstotna, na Danskem, Cipru, Portugalskem, v Španiji in
Franciji pa je večja od 8 odstotkov.
Ti podatki prav tako kažejo, da ima večina evropskih družin z majhnimi otroki otroka, mlajšega od 3 let ali
starega 3 do 5 let, redko pa oba. Pravzaprav je v EU delež družin z otroki, mlajšimi od šestih let (12 odstotkov)
skoraj tolikšen, kot je seštevek preostalih dveh skupin (7 odstotkov z najmanj enim otrokom, mlajšim od 3 let;
7 odstotkov z otrokom, starim 3 do 5 let). To je splošni vzorec v večini držav, izjemi sta le dve: na Danskem in
Nizozemskem je skoraj 3 odstotke družin z najmanj enim otrokom, starim 3 do 5 let, in najmanj enim otrokom
mlajšim od 3 let.
Podatki v preglednici 2.2. dopolnijo sliko s prikazom števila otrok, mlajših od 15 let, v gospodinjstvih, ki imajo
prav tako otroka, mlajšega od 6 let. To kaže obremenitev staršev omenjenih družin.
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Preglednica 2.2: Razporeditev gospodinjstev z najmanj enim otrokom,
mlajšim od 6 let, glede na število otrok, mlajših od 15 let, 2005
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Vir: Eurostat, ADS
Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Razporeditev števila otrok (mlajših od 15 let) v družinah z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let. Ocena števila
gospodinjstev z 1, 2, 3 otroki ali več glede na skupno število vseh gospodinjstev z najmanj enim otrokom, mlajšim od
6 let, je merjena v odstotkih.
Podatki v oklepajih kažejo ocene, ki zaradi velikosti vzorca niso popolnoma zanesljivi. Nezanesljivi podatki niso
prikazani, čeprav so upoštevani v podatkih o EU-27.
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

V državah članicah EU–27 ima 43 odstotkov gospodinjstev z majhnim otrokom (od 0 do 6 let) le enega vzdrževanega otroka. Družine z enim otrokom pomenijo več kot polovico takšnih gospodinjstev v Bolgariji, Latviji,
Romuniji in na Portugalskem.
Velikih družin (s tremi otroki ali več) z otrokom, mlajšim od 6 let, je 16 odstotkov. Finska ima visok delež velikih
družin: skoraj 30 odstotkov vseh gospodinjstev z majhnim otrokom (od 0 do 6 let) ima še dva otroka (mlajša od
15 let) ali več. Podobno obremenitev staršev zaznamo v preostalih osmih državah (v Belgiji, na Danskem, Cipru,
v Luksemburgu, na Madžarskem, Nizozemskem, Slovaškem in v Združenem kraljestvu), kjer ima vsaka peta
družina tri otroke ali več.

2.2 Enostarševske družine
Breme vzgajanja otroka je večje, kadar zanj skrbi samohranilec/ka ali skrbnik/ica (preglednica 2.3). Še več, enostarševska družina je eden izmed socialno-ekonomskih dejavnikov tveganja, ki vpliva na razvoj socialnih, čustvenih in intelektualnih zmožnosti otroka (glej drugi odstavek v 1. poglavju). V EU (državah, za katere so na
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voljo podatki) je 9 odstotkov enostarševskih družin glede na vsa gospodinjstva z otrokom, mlajšim od 6 let, tj.
vsako enajsto gospodinjstvo.

Preglednica 2.3: Odstotek enostarševskih gospodinjstev z najmanj enim otrokom,
starim od 0 do 2 let ali več, od 3 do 5 let ali več in od 0 do 5 let ali več, 2005
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Vir: Eurostat, ADS
Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Gospodinjstvo velja za enostarševsko, kadar posameznik/ica vzdržuje vsaj enega otroka ne glede na to, ali je ta
njegov biološki otrok ali ni. Stopnje enostarševskih gospodinjstev so prikazane kot trije tipi gospodinjstev z najmanj
enim otrokom ali več: a) gospodinjstva z najmanj enim otrokom od 0 do 2 let in mogoče še kakšnim otrokom; b)
gospodinjstva z najmanj enim otrokom od 3 do 5 let in še enim (katerimkoli) otrokom, starim najmanj 3 leta; c)
gospodinjstva z najmanj enim otrokom od 0 do 5 let in mogoče še kakšnim otrokom.
Podatki v oklepajih kažejo ocene, ki zaradi velikosti vzorca niso popolnoma zanesljive. Nezanesljivi podatki niso
prikazani, čeprav so upoštevani v podatkih o EU-27.
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

V Evropi je pojavnost enostarševskih družin zelo nesorazmerna. Najpogostejše so v Združenem kraljestvu, kjer
je v vsaki peti družini z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let, le eden od staršev. V nasprotju s tem se zdi, da
imajo sredozemske države (Grčija, Španija, Italija, Ciper in Portugalska), pa tudi Bolgarija, Romunija in Slovaška,
najnižji delež enostarševskih gospodinjstev z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let, kar je manj kot 4 odstotke.
Podatki prav tako kažejo, da se pojavnost enostarševskih družin lahko zelo razlikuje glede na starost najmlajšega otroka. Natančneje, v vseh državah, za katere imamo zanesljive podatke, se delež povečuje s starostjo otrok
v gospodinjstvu in se lahko podvoji ali potroji. Preglednica omenjeno povečanje prikazuje v odstotkih.
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Stopnja rasti (v odstotkih) pojavljanja enostarševskih družin med gospodinjstvi z najmanj enim otrokom, mlajšim
od 3 let, in gospodinjstvi z najmanj enim otrokom, starim od 3 do 5 let, ter preostalimi otroki, starejšimi od 3 let:
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Čeprav ima Združeno kraljestvo najvišji delež enostarševskih družin, se ta glede na starost otrok v gospodinjstvu poveča le za okoli + 30 odstotkov, če primerjamo starosti otrok od 0 do 2 let in od 3 do 5 let. Razlika je najnižja v Sloveniji (+15 odstotkov) in na Slovaškem (+20 odstotkov). V omenjenih državah je pojav enostarševstva
značilen že ob otrocih v rosnem otroštvu.
V večini preostalih držav se enostarševstvo pojavi pozneje v otrokovem razvoju. V Franciji in na Finskem se pri
starejši starostni skupini podvoji, na Češkem, Nizozemskem in v Španiji pa celo potroji.

2.3 Državljanstvo
Pripadnost določeni kulturi oziroma etnični manjšini je lahko v nekaterih primerih pomemben dejavnik tveganja pri prilagajanju na šolo in poznejši uspešnosti v družbi in poklicu (glej 1. poglavje). Integracija priseljencev,
zlasti če imamo v mislih otrokov razvoj, je ena od glavnih prednostnih nalog evropskih ustvarjalcev politik.6
V primerjalnih podatkovnih zbirkah, ki so na voljo pri Eurostatu, se kaže državljanstvo kot glavno, odločujoče merilo za razlikovanje med različnimi populacijami v državah članicah. Natančneje, državljanstvo, kakor ga
pojmujemo tukaj (preglednica 2.4), definira država, ki izda potni list. V tem pogledu so demografski podatki
ovira, saj ne upoštevajo postopkovnih razlik pri pridobivanju državljanstva med različnimi državami in s tem
zmanjšujejo njihovo primerljivost. Še več, državljanstva kot merila ni mogoče vedno povezati s posamezniki, za
katere je njihova kultura dejavnik tveganja: v nekaterih državah so posamezniki državljani (npr. notranji migranti, kot so Romi in irski popotniki), čeprav pripadajo različnim etničnim skupinam, ki imajo svojo kulturo in celo
svoj jezik. Po drugi strani biti brez državljanstva ne pomeni nujno izobraževalnega tveganja. To merilo samo
po sebi ne nakazuje razlike v govorjenem jeziku oziroma kulturi. V tako majhni državi, kot je npr. Luksemburg,
kjer je izjemno visoko število 6-letnih otrok brez državljanstva (49 odstotkov), ta številka večinoma nakazuje
veliko število otrok iz sosednjih držav, kjer imajo isti jezik in podobno kulturo. Zato preglednica 2.4 prikazuje le
različnosti med evropskimi državami. Zaradi pomanjkljivih podatkov o deležu otrok brez državljanstva, mlajših
od 6 let, predstavljamo tudi delež ljudi brez državljanstva v celotni populaciji. Število ljudi brez državljanstva
je najboljše, kar nam je na voljo, ker pa to ni najboljši kazalnik, se moramo izogibati neposrednim sklepom o
izobraževalnem tveganju.
V EU ocenjujejo, da skoraj 5 odstotkov prebivalcev nima državljanstva. Med otroki, mlajšimi od 6 let, je 3 odstotke takih, ki ga nimajo (kar je lahko zaradi precejšnje neodzivnosti in manjkajočih podatkov podcenjeno).
A v evropskih državah so pri tem velike razlike. V Luksemburgu skoraj polovica otrok, mlajših od 6 let, nima državljanstva. Vse države, razen Belgije, Nemčije, Grčije, Cipra in Avstrije, poročajo, da manj kot 4 odstotke otrok,
mlajših od 6 let, nima državljanstva. V Luksemburgu je delež otrok, mlajših od 6 let, ki so brez državljanstva, celo
višji od deleža prebivalcev brez državljanstva v celotni populaciji. Položaj je enak v Grčiji in Avstriji, drugod (kjer
so na voljo podatki) pa je delež otrok, mlajših od 6 let, ki so brez državljanstva, enak ali nižji od deleža prebivalcev brez državljanstva v celotni populaciji.

6

Glej Eurydice (2004), Integracija otrok priseljencev v evropske šole (Integrating immigrant children into schools in Europe).
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Preglednica 2.4: Delež otrok, mlajših od 6 let, brez državljanstva v celotni populaciji otrok,
mlajših od 6 let, v primerjavi s celotno populacijo (vse starosti), v odstotkih, 2005
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Vir: Eurostat, ADS
Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki

Pojasnilo
Državljanstvo se nanaša državo, ki izdaja potni list.
Podatki v oklepajih kažejo ocene, ki zaradi velikosti vzorca niso popolnoma zanesljive. Nezanesljivi podatki niso
prikazani, čeprav so upoštevani v podatkih o EU-27.
Podatki za vse države so za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

2.4 Finančna negotovost gospodinjstev
Pri vzgoji majhnih otrok je družinski dohodek bistveni kazalnik, s katerim so opredeljene ogrožene skupine.
Revščina je pomemben dejavnik tveganja za šolsko uspešnost. Nekateri avtorji menijo, da je sploh najpomembnejši dejavnik tveganja (glej 1. poglavje).
Preglednica 2.5 uporablja pojem praga revščine. Vir za izračun je neto dohodek gospodinjstev (dohodek iz dela,
socialna pomoč za brezposelnost in drugi socialni transferji, kot so otroški dodatki in podobno). Ta se nato ponovno izračuna z matematično formulo, v kateri sta upoštevani število in starost družinskih članov gospodinjstva (glej
pojasnilo). Po izračunih skoraj vsako šesto gospodinjstvo z otrokom, mlajšim od 6 let, živi na pragu revščine.
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Preglednica 2.5: Delež gospodinjstev z otroki,
starimi od 0 do 2 let, od 3 do 5 let in od 0 do 5 let, ki živijo na pragu revščine, v odstotkih, 2005
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Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Za vsak tip gospodinjstva (z otroki od 0 do 2 let, od 3 do 5 in od 0 do 5 let) je število gospodinjstev, ki živijo na pragu
revščine, prikazano glede na celotno število gospodinjstev istega tipa. Prag revščine je definiran kot 60 odstotkov
srednje vrednosti (mediane) ekvivalentnega dohodka. Za dohodek gospodinjstva štejemo plače, dividende, prejete
transferje od drugih gospodinjstev in socialne transferje (skupaj s pokojninami in socialno pomočjo) ter davek na
premoženje. Ekvivalenten dohodek dobimo tako, da dohodek delimo s številom članov gospodinjstva. Upoštevana
je modificirana lestvica OECD (prva odrasla oseba dobi utež 1, vsaka naslednja odrasla oseba utež 0,5, vsak otrok,
mlajši od 14 let, utež 0,3)
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

V vseh analiziranih državah, razen na Švedskem in Norveškem, je več kot 10 odstotkov gospodinjstev z otrokom,
mlajšim od 6 let, potencialno revnih. Situacija je še posebej zaskrbljujoča v Estoniji, Italiji, Litvi, Luksemburgu, na
Poljskem, v Združenem kraljestvu in na Portugalskem, kjer več kot 20 odstotkov gospodinjstev z vzdrževanimi
otroki živi na pragu revščine. Tem državam lahko dodamo Belgijo in Latvijo, kadar obravnavamo gospodinjstva
z malčki (mlajšimi od 3 let).
Zmanjšanje dohodka po odhodu enega izmed staršev delno razloži omenjene statistike za enostarševstvo (preglednica 2.3), vendar to ne velja za vse države. V Italiji in na Portugalskem npr. živi na pragu revščine okoli 20
odstotkov družin z enim ali več otroki, mlajšimi od 6 let, čeprav imajo manj enostarševskih družin. Večje število
otrok v gospodinjstvu (preglednica 2.2) lahko prav tako pripomore k zmanjšanju razpoložljivega dohodka na
gospodinjskega člana, razen ob družinskih dodatkih za večje število družinskih članov. V večini evropskih držav
se družinski dodatki povečajo z vsakim novim otrokom v gospodinjstvu.
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Preglednica 2.6: Stopnja delovne aktivnosti po spolu staršev/skrbnikov vzdrževanih otrok (najmanj en otrok, star
od 0 do 2 leti, najmanj en otrok od 3 do 5 let, od 6 do 11 let in od 12 do 14 let), v odstotkih, 2005
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Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Stopnja delovne aktivnosti, kakor jo definira Mednarodna organizacija za delo (International Labour Office – ILO), je
odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva (zaposlenega in nezaposlenega) v delovno aktivnem in neaktivnem
prebivalstvu. Neaktivno prebivalstvo so osebe, stare več kot 74 let ali manj kot 15. Neaktivni prebivalci so tisti, ki v
zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem niso opravili nobenega dela za plačilo, v zadnjih štirih
tednih niso aktivno iskali dela (razen, če so nehali iskati delo, ker so ga že našli in ga bodo začeli opravljati v naslednjih
treh mesecih) ali pa v naslednjih dveh tednih niso pripravljeni sprejeti dela. Neaktivna delovna sila so tudi tisti, ki ne
delajo več kot tri mesece (porodniški dopust, prekinitev kariere, osebe na čakanju in tako dalje) razen, če prejemajo
vsaj 50-odstotno nadomestilo plače. Delavci na očetovskem/materinskem dopustu spadajo med delovno aktivne
prebivalce, prav tako neplačani družinski delavci.
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

Zdi se, da je stopnja dohodka povezana z zaposlitvenim položajem para ali odraslega, odgovornega za izobraževanje otrok. Stopnja delovne aktivnosti (preglednica 2.6) kvantificira število ekonomsko aktivnih ljudi (tistih,
ki se bodo zaposlili ali pa so že zaposleni) v primerjavi s skupno aktivno in neaktivno populacijo (neaktivni iskalci
zaposlitve). Opozoriti moramo, da v neaktivno populacijo spadajo tudi starši na porodniškem dopustu, daljšem
od treh mesecev, razen če jim delodajalec izplačuje vsaj 50-odstotno nadomestilo njihove redne plače. V tem
primeru omenjene matere/očete na porodniškem dopustu uvrščamo v ekonomsko aktivne in zaposlene. Na
statistike zato delno vplivajo predpisi posamezne države, ki določajo obliko in trajanje porodniškega dopusta.
Za gospodinjstva z najmanj enim otrokom velja, da je stopnja delovne aktivnosti žensk pomembno nižja od
moških (preglednica 2.6). Ta razlika je odvisna predvsem od starosti otrok v gospodinjstvu. V Evropi se je manj
kot 60 odstotkov žensk pripravljenih zaposliti, kadar je najmlajši otrok mlajši od 3 let. V nasprotju s tem se je kar
75 odstotkov žensk pripravljenih zaposliti, ko je otrok star 12 let. Starost otrok pa ne vpliva na stopnjo delovne
aktivnosti moških, zato je sistematično višja kot pri ženskah.
Ta vzorec lahko opazimo v večini evropskih držav. Stopnja ženske delovne aktivnosti je nižja, kadar ima najmlajši otrok manj kot 3 leta; takoj ko je najmlajši star 3 leta, se delovna aktivnost matere pomembno zviša, v gospodinjstvih, v katerih so vsi otroci starejši od 12 let, pa je le nekoliko višja. Skrb za otroka tako pomembno vpliva
na to, da mati ostane doma, še zlasti, če je otrok mlajši od 3 let (in večkrat tudi, dokler je mlajši od 6 let). To velja
zlasti za Češko, Estonijo, Madžarsko in Slovaško, kjer se ženska delovna aktivnost skoraj potroji, ko je najmlajši
otrok star 3 leta, in se še enkrat poveča, ko je najmlajši star 6 let.
Spremembe v delovni aktivnosti žensk glede na starost otrok pa so manj očitne, čeprav še vedno opazne, v
Bolgariji, Nemčiji, na Finskem, v Franciji, Latviji in Združenem kraljestvu. Temu pojavu pa nismo priča v Belgiji,
Španiji, na Malti in Portugalskem, kjer je delovna aktivnost žensk ustaljena (in nižja v primerjavi z moškimi – zlasti na Malti) ne glede na starost otrok v gospodinjstvu.
Ženske ponavadi ponovno začnejo delati, ko je najmlajši otrok star 6 let. Vendar pa ženske, razen na Finskem,
nikoli več ne dosežejo iste stopnje delovne aktivnosti kot moški. Še najbolj se jim približajo ženske na Češkem
in Slovaškem.
Statistika o brezposelnosti (preglednica 2.7) ponovno razkriva pomembne razlike v Evropi, ne le na državni ravni, ampak tudi med moškimi in ženskami. Vendar pa je treba upoštevati, da je stopnja brezposelnosti pomembno povezana z ekonomsko rastjo in se s časom spreminja. Zato so statistični podatki iz leta 2005 večinoma
uporabljeni le za prikaz porazdelitve brezposelnosti po spolu.
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Preglednica 2.7: Stopnja brezposelnosti staršev/skrbnikov po spolu z najmanj enim otrokom, starim od 0 do 2 let
ali več in od 3 do 5 let ali več, v odstotkih, 2005
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Vir: Eurostat, ADS
Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Stopnjo brezposelnosti izračunamo tako, da stopnjo delovno aktivne populacije, ki dela, delimo s 100. Stopnja
delovne aktivnosti je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu. Delavce
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na materinskem/očetovskem dopustu definiramo kot aktivne in zaposlene, in sicer kot neplačane družinske člane.
Prebivalci, ki so neaktivni več kot tri mesece (zaradi materinskega/očetovskega dopusta, prekinitve kariere in
podobno), so aktivni, če prejemajo vsaj 50-odstotno nadomestilo plače, drugače so definirani kot neaktivni.
Podatki v oklepajih kažejo ocene, ki zaradi velikosti vzorca niso popolnoma zanesljive. Nezanesljivi podatki niso
prikazani, čeprav so upoštevani v podatkih o EU-27.
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

Skupna stopnja brezposelnosti v Evropi (glej podatke v preglednicah 2.7) se zelo spreminja: v Luksemburgu, na
Nizozemskem in v Združenem kraljestvu je manjša od 5 odstotkov, v Bolgariji in Nemčiji se približuje 10 odstotkom ali jih presega, na Poljskem in Slovaškem pa je celo 15-odstotna.
Velike so tudi razlike med moškimi in ženskami po posameznih državah. Opozoriti moramo, da je stopnja brezposelnosti med grškimi ženskami trikrat večja kot pri moških. Preostalih pet držav kaže manjšo, vendar pomembno razliko, saj je na Češkem in Cipru, v Italiji, Španiji, Luksemburgu število nezaposlenih žensk 1,5-krat
večja kot pri moških z najmanj enim otrokom, starim od 3 do 5 let.
V nasprotju s temi podatki je v osmih državah (Bolgariji, Nemčiji, baltskih državah, Avstriji, Romuniji in Združenem kraljestvu) stopnja ženske brezposelnosti enaka ali celo manjša v primerjavi z moškimi.
Ne glede na številke o brezposelnosti za celo populacijo (gospodinjstva z najmanj enim majhnim otrokom) pa
skoraj vse države izkazujejo veliko razliko med moškimi in ženskami. Razlika je najbolj opazna v gospodinjstvih
z malo starejšimi otroki (od 3 do 5 let), saj se v tem času ženske želijo ponovno zaposliti. V gospodinjstvih, ki
imajo vsaj enega otroka, starega od 3 do 5 let, je stopnja brezposelnosti žensk v povprečju dvakrat večja od moških in kar štirikrat večja na Češkem, v Grčiji in Luksemburgu. Med tistimi, ki vzgajajo otroka, mlajšega od 3 let, je
podoben položaj v Grčiji in Sloveniji, čeprav je v Evropi v povprečju stopnja ženske brezposelnosti 1,5-krat večja
od moške. Večja stopnja brezposelnosti moških kot žensk v gospodinjstvih z majhnimi otroki (mlajšimi od 3 in
mlajšimi od 5 let) je le v Romuniji. Med tista gospodinjstva z najmanj enim otrokom, mlajšim od 3 let, kjer moški
teže najdejo zaposlitev, spadata tudi Nemčija in Litva. V Estoniji in Latviji je podobna situacija za gospodinjstva
z malo starejšimi otroki (od 3 do 5 let).
Še enkrat moramo poudariti, da se stopnja brezposelnosti med materami zveča, ko najmlajši otrok dopolni 3
leta. Ta in preostala opažanja moramo razumeti v povezavi s stopnjo delovne aktivnosti (preglednica 2.6). Pri
izračunu stopnje brezposelnosti se upoštevajo le tiste ženske, ki so ekonomsko aktivne, to je tiste, ki delajo ali
so pripravljene delati (vse tiste ženske, ki dela ne iščejo, so zato izvzete), stopnja delovne aktivnosti pa upošteva
ljudi, ki so pripravljeni delati ali delajo (ekonomsko aktivni), v primerjavi s celotno populacijo (aktivni in neaktivni).
Zato lahko povečano stopnjo brezposelnosti med ženskami, ko najmlajši otrok dopolni 3 leta (v Nemčiji, Avstriji,
na Češkem in Malti7 se ta podvoji ali celo potroji), razložimo tako, da se veliko mater želi vrniti na trg dela, vendar
ne najdejo zaposlitve. Ta razlaga velja zlasti za Češko, kjer opažamo, da je stopnja ženske delovne aktivnosti z
otrokom, mlajšim od 3 let, trikrat manjša od žensk z otroki med 3 in 5 letom.
Razlaga stopnje brezposelnosti odraslih v enostarševskih družinah (preglednica 2.8) nam pojasni kopičenje
tveganja. Zato, da bi bila zanesljivost velikosti vzorca večja, so pri izračunih za enostarševska gospodinjstva z
najmanj enim otrokom zajeti otroci, mlajši od 15 let (v nasprotju s prejšnjimi številkami, ki veljajo za gospodinjstva z otroki, mlajšimi od 6 let)

7

Glede sklepnih ugotovitev o Malti moramo biti previdni, saj ocene niso popolnoma zanesljive.

53

Predšolsk a vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti

Preglednica 2.8: Stopnja brezposelnosti po spolu v enostarševskem gospodinjstvu
z najmanj enim otrokom, mlajšim od 15 let, glede na celotno populacijo, 2005
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Vir: Eurostat, ADS
Opomba
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.

Pojasnilo
Stopnjo brezposelnosti dobimo tako, da stopnjo ekonomsko aktivne populacije, ki dela, delimo s 100. Stopnja
delovne aktivnosti je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu. Delavce
na materinskem/očetovskem dopustu definiramo kot aktivne in zaposlene, in sicer kot neplačane družinske člane.
Prebivalci, ki so neaktivni več kot tri mesece (zaradi materinskega/očetovskega dopusta, prekinitve kariere in
podobno), so aktivni, če prejemajo vsaj 50-odstotno nadomestilo plače, drugače so definirani kot neaktivni.
Gospodinjstvo velja za enostarševsko, kadar posameznik/ica vzdržuje vsaj enega otroka ne glede na to, ali je ta
njegov biološki otrok ali ne.
Podatki v oklepajih kažejo ocene, ki zaradi velikosti vzorca, niso popolnoma zanesljive. Nezanesljivi podatki niso
prikazani, čeprav so upoštevani v podatkih o EU-27.
Podatki so za vse države za četrtletje (pomlad), razen za Dansko, Luksemburg in Finsko (letni podatki).

54

2. poglavje: Socialno-ekonomski kazalniki

V Evropi v povprečju več kot 15 odstotkov žensk samohranilk, ki iščejo delo, ostane nezaposlenih, brezposelnost žensk v celotni populaciji pa je 10-odstotna.
Ta fenomen je razširjen povsod po Evropi. Pravzaprav, razen v devetih državah (Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Španiji,
Italiji, Latvija, na Portugalskem, v Romuniji in na Slovaškem), velja, da ženske samohranilke 1,5-krat bolj občutijo težo brezposelnosti kot ženske v celotni populaciji. Še posebej je ta fenomen zaskrbljujoč v Belgiji (kjer je
stopnja brezposelnosti mater samohranilk kar trikrat večja) in na Nizozemskem ter v Združenem kraljestvu (kjer
je ta stopnja 2,5-krat večja).
Prav tako so tudi moški samohranilci teže zaposljivi kot moški na splošno. Vendar pa je v EU ta razlika manj občutna kot pri ženskah: okoli 11 odstotkov moških samohranilcev ne more najti zaposlitve, v celotni populaciji
pa je nezaposlenih 8 odstotkov moških.

2.5 Vključenost
Kakovostni vzgojni programi imajo najpomembnejšo vlogo pri integraciji otrok v šolo in poznejšem družbenem ter poklicnem življenju. Vloge katalizatorja nimajo le pri integraciji otrok priseljencev, ampak lahko zgodaj
pripomorejo tudi k bolj izenačenim možnostim za poznejši razvoj otrok iz prikrajšanih okolij. Torej je vključenost otrok v predšolski vzgoji pomembna za spoprijemanje z neenakimi izhodiščnimi možnostmi.
Študija raziskuje položaj otrok od 0 do 6. leta in njihovo vzgojo. Toda otroci, mlajši od 3 let, so v predšolski vzgoji
pogosto ločeni od otrok, ki so že toliko stari; v tem zgodnjem obdobju se namreč otrokovo udobje ter uravnoteženost med delom in življenjem staršev postavljata pred vzgojno vlogo (glej 4. poglavje). Primerjalni podatki
Eurostata o številu otrok v programih predšolske vzgoje pa se nanašajo le na stopnjo ISCED 0 za 3-letne in starejše otroke. Ta tip predšolske vzgoje mora namreč zaposlovati delavce s specializirano pedagoško izobrazbo.
Podatki o otroških vrtcih, igralnih skupinah in dnevnem varstvu, kjer zaposlenim ni treba imeti kvalifikacij iz
predšolske vzgoje, pa niso zajeti.
Čeprav imajo nekatere države nacionalne statistike za otroke, mlajše od 3 let, pa nimajo enake standardizacije
kot mednarodne podatkovne zbirke Eurostata, zaradi česar niso v celoti primerljive. Poleg tega obravnavajo
različna referenčna leta (od 2004 do 2006). Zato v preglednici nismo mogli prikazati deleža otrok, mlajših od 3
let, ampak smo ga le nakazali.
V evropskih državah je vključenost otrok, mlajših od 3 let, v predšolski vzgoji zelo različna. V nekaterih državah
nimajo urejenega niti javnega financiranja. Na Češkem manj kot 1 odstotek otrok, mlajših od 3 let, obiskuje
jasli (jesle). Vendar pa okoli 20 odstotkov 2-letnih otrok obiskuje predšolski program (mateřská škola). Vpis se
je v času političnih sprememb po letu 1989 postopoma zmanjševal: od leta 1990 se je sedanja zmogljivost
(2006) zmanjšala za 20-krat in za 5-krat od leta 1995. Vpis otrok, mlajših od 3 let, je prav tako nizek na Poljskem
(2 odstotka). V Nemčiji je ostra ločnica med zahodnimi in vzhodnimi deželami (Länder). V zahodnih je le 3 odstotke organiziranega varstva za otroke, mlajše od 3 let, v vzhodnih pa je vključenost večja, in sicer 37-odstotna. Povpraševanju zadosti zasebno organizirano varstvo (Tagesmütter), ki ponuja dnevno varstvo na domu.
Podoben položaj zasledimo na Irskem, kjer je varstvo na domu prevladujoča oblika – ciljno usmerjena vzgoja
pa naravnana bolj na otroke po 3. letu. A Urad ministra za otroke se je z Nacionalnim programom naložb v predšolsko vzgojo (National Childcare Investment Programme) obvezala, da bo med letoma 2006 in 2010 predšolske
programe razširila.
V nasprotju s tem je v nordijskih državah delež vpisa v programe predšolske vzgoje za otroke, mlajše od 3 let,
velik. Na Islandiji je 53-odstoten, na Norveškem 61-odstoten, 66-odstoten je na Švedskem in celo 83-odsto-
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ten na Danskem. Finska kaže drugačen vzorec kot njene nordijske sosede in je s 36 odstotki bliže Sloveniji
(39 odstotkov), Belgiji (34 odstotkov)8, Nizozemski (29 odstotkov), Portugalski (25 odstotkov) in Združenemu
kraljestvu (26 odstotkov)9. Temu lahko dodamo Francijo s 25-odstotnim deležem vpisa leta 2004. Toda pri
Franciji moramo razlikovati med otroki, starimi od 0 do 2 leti, ki so v jaslih (crèches) (13 odstotkov) in otroki,
starejšimi od 2 let, ki so v dnevnem varstvu (classes maternelles) (29 odstotkov). Delež vpisa v drugih državah,
za katere imamo na voljo podatke, je od 10 do 20 odstotkov (Madžarska 9, Avstrija 11, Španija 18, Italija in
Litva 19).
Omenjeni vzorec v večini velja tudi za 3-letne otroke. V letu 2005/06 je po podatkih Eurostata v EU 74 odstotkov 3-letnih otrok obiskovalo formalni program predšolske vzgoje na ravni ISCED 0. To povprečje pa zakriva
pomembne razlike med državami. V Belgiji, Španiji, Franciji in Italiji so vpisani skoraj vsi 3-letni otroci (95 odstotkov). V nordijskih državah (razen na Finskem) in Estoniji je delež vključenosti prav tako visok (od 80 do 95
odstotkov). V nasprotju s tem pa v Grčiji, na Irskem, Nizozemskem in Lihtenštajnu 3-letni otroci ne obiskujejo
javnih institucij za predšolsko vzgojo in varstvo.
Vpis v programe na ravni ISCED 0 je najvišji za 4-letnike in je 82-odstoten. Na tej starostni stopnji majhno število otrok (okoli 5 odstotkov) prav tako začne izobraževanje na ravni ISCED 1, zato se povprečni vpis 4-letnikov
poveča na 87 odstotkov. Omenjeno povečanje večinoma kaže, da so 4-letni otroci vpisani v programe predšolske vzgoje in varstva v tistih državah, ki nimajo javnega varstva za 3-letnike na ravni ISCED 0, te pa so Grčija,
Nizozemska in Lihtenštajn, v razredih na ravni ISCED 1 pa Irska. Še naprej pa je delež vpisa nizek (manj kot
50-odstoten) na Irskem, Finskem in Poljskem. Podatke lahko delno razložimo s prevladujočimi programi, ki ne
izpolnjujejo pogojev za ISCED 0 (na primer dnevno varstvo pri zasebnikih) in za katere se podatki ne zbirajo.
Ko se malo starejši otroci vpišejo v primarno izobraževanje, se delež vpisa na splošno poveča, vpis v predšolske
programe pa zmanjša. 77 odstotkov 5-letnih otrok je v programih ISCED 0, skupni vpis v izobraževalne programe pa se poveča na 93 odstotkov. Pri 6 letih so skoraj vsi otroci vpisani v primarno ali predšolsko izobraževanje
(povprečje za EU-27 je 99,8 odstotka). Le v Bolgariji, Luksemburgu in na Slovaškem je vključenost nekoliko nižja,
in sicer od 90 do 95 odstotkov. V evropskih državah je večina 6-letnih otrok (73 odstotkov) že vpisana v izobraževalne programe ravni ISCED 1. Preostalih 27 odstotkov otrok je v programih ISCED 0, saj se v več državah
(Bolgariji, na Danskem, Švedskem, Poljskem, v Romuniji, na Finskem in v baltskih državah) primarna šola začne
pri 7 letih. Mešani vzorec se pojavlja v državah, kjer se primarna šola začne s 6. letom, vendar pa otroci, ki ga ne
dopolnijo pred določenim datumom (pogosto junija ali septembra), do naslednjega leta ostanejo v predšolski
instituciji (na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem, v Avstriji, na Slovaškem in v Lihtenštajnu).

8
24 odstotkov v francoski skupnosti (na koncu leta 2005), 41 odstotkov v flamski skupnosti in 26 odstotkov v nemško govoreči skupnosti (2007), kjer je skoraj vsa ponudba za mlajše od 3 let organizirana na domu. V nasprotju s tem pa na Flamskem
61 odstotkov otrok, starih od 2 mesecev do 3 let, obiskuje formalne oblike dnevnega varstva in vrtce.
9
V Združenem kraljestvu so javno financirane le tiste zasebne in prostovoljne institucije, ki sprejmejo otroke, starejše od 3
let. Tukaj predstavljene nacionalne podatke lahko razložimo tako, da nekatere institucije sprejemajo tudi otroke, mlajše od 3
let, za katere je potrebno sodelovanje staršev. Še več, v Angliji in Walesu bodo na voljo brezplačna poldnevna vpisna mesta
za 2-letne otroke, ki pripadajo določenim ciljnim skupinam.
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Preglednica 2.9: Vpis otrok od 3. do 6. leta starosti
v predšolsko vzgojo (ISCED 0), 2005/06
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Vir: Eurostat, UOE
Opombe
Belgija: podatki ne zajemajo samostojnih zasebnih institucij in vpisa v nemško govoreči skupnosti;
Irska: nima javno organizirane vzgoje za raven ISCED 0; veliko otrok se s predšolskim kurikulumom seznani v zasebnih
institucijah, vendar za večino podatki niso na voljo;
Luksemburg: izobraževanje je obvezno od 4. leta naprej; razliko do 100 odstotkov lahko, poleg otrok, vpisanih v
tujini, pojasnimo tudi z metodo izračunavanja, saj se za vpis šteje 1. september, populacija otrok te starosti pa se
izračunava 1. januarja;
Nizozemska: vpis 4-letnih otrok je podcenjen; populacija vpisanih 4-letnih otrok se izračunava 1. oktobra in tako
izpusti tiste, ki se vpišejo od oktobra do decembra, ker v tem obdobju dopolnijo 4 leta. 31. decembra skoraj 100
odstotkov 4-letnih otrok obiskuje predšolsko institucijo.
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Pojasnilo
Predšolska vzgoja (ISCED 0) je namenjena izobraževalnim in razvojnim potrebam otrok, starih vsaj 3 leta. Zaposlovati
mora delavce s specializirano pedagoško izobrazbo. Otroški vrtci, igralne skupine in dnevni centri, kjer zaposlenim ni
treba imeti specializirane pedagoške izobrazbe, niso zajeti. Programi primarnih šol (ISCED 1) zagotavljajo učencem
začetno osnovno izobraževanje v branju, pisanju in matematiki, skupaj s temeljnim razumevanjem drugih predmetov.
Ta kazalnik prikazuje delež vpisa v ISCED 0 in 1 za posamezna leta od 3. do 6. leta in kaže vzorec vpisa v zgodnjih
otroških letih.
Za nekatere države se zdi, da je njihov delež vpisa več kot 100-odstoten. Vzrok je izračunavanje deleža iz dveh naborov
podatkov (populacije in izobraževanja), ki izhajajo iz dveh različnih anket, izvedenih ob različnem času. Številke so
zato sorazmerno zaokrožene na 100.
Podatki za populacijo se nanašajo na 1. januar 2006.

Zgodovinsko gledano so bili programi za 3-letne otroke v mnogih državah večinoma namenjeni varstvu otrok
tistih staršev (zlasti žensk), ki niso hoteli prekiniti svojih poklicnih poti, čeprav so imeli majhne otroke. Varstvena
vloga je še naprej prevladujoča, vzgojni cilji pa počasi pridobivajo čedalje večjo veljavo.
Zdi se, da ni neposredne povezave med vključenostjo 3-letnih otrok v predšolsko vzgojo ter zaposlenih mater
3-letnih otrok. V povprečju je bilo leta 2005 v EU 14 odstotkov manj zaposlenih mater 3-letnih otrok, kot je bilo
v predšolskih institucijah na ravni ISCED 0 vpisanih otrok (preglednica 2.10).
Preglednica 2.10: Vpis 3-letnih otrok v programe na ravni ISCED 0 v letu 2004/05
in zaposlenost mater 3-letnih otrok v letu 2005
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Deleži vključenosti 3-letnih otrok (ISCED 0)
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Delež zaposlenosti mater 3-letnih otrok

LU HU MT NL
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72,3 100 58,3 65,3 91,1 72,7 80,6 1,9 0,0 94,6 99,5 97,3 31,8 65,7 51,2 62,0 72,6 81,9 0,1 47,5 27,8 61,4 55,8 66,8 60,8 37,9 84,2 77,6 94,1 0,0 82,8

ò 58,4 59,9 59,0 37,2 : 53,6 (72,9) : 52,5 55,9 66,2 51,9 69,4 74,9 (68,4) 63,0 51,5

:

68,9 66,6 :

75,7 63,0 90,5 35,8 71,7

:

57,5

:

:

:

Vir: Eurostat, UOE in ADS
Opombe
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki.
Belgija: podatki ne zajemajo samostojnih zasebnih institucij in vpisa v nemško govoreči skupnosti;
Irska: nima javno organiziranega sektorja za raven ISCED 0; veliko otrok se s predšolskim kurikulumom seznani v
zasebnih institucijah, vendar za večino primerov podatki niso na voljo.

Pojasnilo
Stopnjo brezposelnosti za določeno referenčno skupino (v tem primeru matere, katerih najmlajši otrok je star 3 leta)
izračunamo tako, da vzamemo število (aktivnih) prebivalcev kot odstotni delež celotnega prebivalstva v referenčni
skupini (aktivnega in neaktivnega).
Neaktivno prebivalstvo so osebe, stare več kot 74 let ali manj kot 15, in tiste med letoma 15 in 74, ki v zadnjem
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tednu (od ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem niso opravile nobenega dela za plačilo (denarno ali nedenarno),
v zadnjih štirih tednih niso aktivno iskale dela (razen, če so nehali iskati delo, ker so ga že našli in ga bodo začeli
opravljati v naslednjih treh mesecih) ali pa v naslednjih dveh tednih niso pripravljeni sprejeti dela. Neaktivni so tudi
tisti, ki ne delajo več kot tri mesece (porodniški dopust, prenehanje kariere, osebe na čakanju itd.) razen, če prejemajo
vsaj 50-odstotno nadomestilo plače.
Delež vključenosti izračunamo tako, da število 3-letnih otrok v predšolski vzgoji delimo s številom celotne populacije
3-letnih otrok. Podatki za populacijo se nanašajo na 1. januar 2005.

Razlika je očitna v Belgiji in Italiji: delež 3-letnih otrok je 40 odstotkov višji, kot je stopnja zaposlenosti mater
otrok te starostne skupine. Ta vzorec je jasen tudi na Češkem, Slovaškem, v Španiji in Franciji, kjer je delež vključenosti 3-letnih otrok vsaj 25 odstotkov višji od stopnje zaposlenosti njihovih mater.
Preglednica 2.11: Trendi deležev vpisa 3- in 4-letnih otrok v predšolsko vzgojo (ISCED 0),
niso razvrščeni po ravneh ISCED10, med letoma 2000/01 in 2005/06
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4-letni otroci

10
Všteti so vsi 4-letni otroci, čeprav se v nekaterih državah pri tej starosti že začne primarno izobraževanje; glej preglednici
2.9 in 3.1.
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3-letni otroci
EU-27 BE BG CZ DK DE EE

IE EL ES

FR

IT

CY LV

LT

LU HU MT NL AT

PL

PT RO

SI

SK

FI

SE UK

IS

LI NO

2000 61,6 98,2 56,9 54,9 71,8 54,8 72,3 2,8 0 84,3 100 97,9 31,2 55,6 45,7 37,7 68,6 79 0,1 39,3 23,3 58,6 38,8 52,4 56,1 33,9 68 54,1 86,9 : 70,9
2001 62,9 99,5 58,9 58,5 77,1 55,1 77,1 2,5 0 89,7 100 97,8 28,7 57,7 45,8 44,1 71,2 76,6 0,1 41,2 23,2 63,4 39,7 58 55,4 34,4 70,6 56,7 89,4 : 71,6
2002 66,3 99,4 65 61,6 81,4 71,4 77,1 2,6 0 92,4 100 99,3 30,1 60,2 45,8 52,6 71,8 81,2 0,1 42,5 23,2 61,7 41,7 61,1 56,1 35 73,2 56,1 91,8 : 73,6
2003 66,5 99,6 63,9 66,3 82,7 71,4 76,2 2,3 0 94,8 99,3 100 30,9 63,7 46,3 55,1 73,4 81,2 0,1 44,2 24,5 60,8 44,1 62,3 57,5 35,8 79,5 50,7 92,9 0,2 76,6
2004 67,2 99,3 63,3 68 81,8 69,5 79,3 2,4 0 95,9 99,8 98,9 30,8 63,7 49,9 37,8 71 79,1 0,1 45,9 26,1 63,9 55 65,7 60,3 37,7 82,5 48,7 93,3 0,0 79,4
2005 72,3 100 58,3 65,3 91,1 72,7 80,6 1,9 0 94,6 99,5 97,3 31,8 65,7 51,2 62 72,6 81,9 0,1 47,5 27,8 61,4 55,8 66,8 60,8 37,9 84,2 77,6 94,1 0,0 82,8

4-letni otroci
EU-27 BE BG CZ DK DE EE

IE

EL

ES FR IT

CY LV

LT

LU HU MT NL AT

PL

PT RO

SI

SK

FI

SE UK

IS

2000 83,1 99,2 67,0 81,0 90,6 81,4 78,2 2,0 53,9 99,0 100 100 55,7 60,6 51,0 94,7 89,5 100 99,5 79,5 33,3 72,3 60,3 67,7 70,3 41,9 72,8 100 90,9

LI

NO

:

78,1

2001 84,1 100 66,8 87,0 92,0 85,9 80,4 1,8 55,8 100 100 100 58,3 62,6 51,0 94,2 89,6 95,0 98,1 79,2 32,4 76,0 61,7 70,0 68,4 42,8 75,5 99,0 91,8

:

80,1

2002 85,8 100 74,6 88,3 92,3 88,9 82,1 1,8 55,9 100 100 100 58,3 64,7 51,6 98,8 90,2 92,6 99,1 80,7 32,7 78,7 64,2 72,3 68,5 44,0 77,8 100 93,3

:

81,4

2003 84,1 100 76,6 89,8 93,2 85,9 80,9 1,5 57,0 99,5 100 100 58,0 66,5 53,1 68,3 91,6 98,7 73,0 82,5 34,1 81,9 66,2 73,5 70,0 44,7 82,7 95,3 93,7 45,7 84,2
2004 80,0 99,9 72,6 91,2 93,4 84,3 83,9 1,7 57,2 100 100 100 61,2 69,1 54,5 82,8 92,3 97,5 74,0 82,1 35,7 79,9 75,2 77,8 71,7 46,1 87,7 63,0 95,1 52,2 86,9
2005 80,9 100 73,2 91,4 93,5 84,6 84,2 1,0 57,8 99,3 100 100 61,4 72,2 56,8 95,4 90,7 94,4 73,4 82,5 38,1 84,0 76,2 75,9 74,0 46,7 88,9 59,5 95,3 50,6 88,9

Vir: Eurostat, UOE
Opombe
Belgija: podatki ne zajemajo samostojnih zasebnih institucij in vpisa v nemško govoreči skupnosti;
Irska: nima javno organizirane vzgoje za raven ISCED 0, veliko otrok se s predšolskim kurikulumom seznani v zasebnih
institucijah, vendar za večino primerov podatki niso na voljo;
Luksemburg: izobraževanje je obvezno od 4. leta naprej; zato lahko za leti 2002/03 in 2003/04 razliko do 100 odstotkov
pripišemo otrokom, vpisanim v tujini, pa tudi metodi izračunavanja, saj se za vpis šteje 1. september, populacija otrok
te starosti pa se izračunava 1. januarja;
Nizozemska: od leta 2002/03 je vpis 4-letnih otrok podcenjen; populacija vpisanih 4-letnih otrok se izračunava 1.
oktobra in tako izpusti tiste, ki se vpišejo od oktobra do decembra, ker v tem obdobju dopolnijo 4 leta. 31. decembra
skoraj 100 odstotkov 4-letnih otrok obiskuje šolo na tej izobraževalni ravni.

Pojasnilo
Predšolska vzgoja (ISCED 0) je namenjena izobraževalnim in razvojnim potrebam otrok, starih vsaj 3 leta. Kjer je
predšolska vzgoja institucionalna, morajo imeti zaposleni specializirano pedagoško izobrazbo. Otroški vrtci in igralne
skupine, kjer zaposlenim ni treba imeti take izobrazbe, niso všteti.
Kazalnik izračunamo tako, da delimo število 3- in 4-letnih otrok v predšolski vzgoji s številom celotne populacije 3- in
4-letnih otrok. Podatki za populacijo se nanašajo na 1. januar upoštevanega leta.

V nasprotju s tem pa je v Grčiji, na Cipru, Finskem in Nizozemskem zaposlenost mater 3-letnih otrok za 30 odstotkov višja od vpisnega deleža njihovih otrok. Sklepamo lahko, da se matere v teh državah zatekajo k neformalnim oblikam varstva (na primer pri družinskih članih ali varuškah) bodisi zaradi pomanjkanja možnosti za
formalno predšolsko vzgojo in varstvo bodisi zaradi cene. To lahko velja tudi za preostale države, kot so Litva,
Latvija, Avstrija, Portugalska, Romunija in Slovenija, kjer je zaposlenost žensk prav tako višja kot delež vključenosti 3-letnih otrok.
Ne glede na zaposlitvene okoliščine pa se zdi, da starši svoje otroke čedalje pogosteje vpisujejo v predšolsko
vzgojo (Preglednica 2.11). Od leta 2000/01 se je v evropskih državah delež vključenosti 3-letnih otrok v predšolsko vzgojo v povprečju povečal za 10 odstotkov, čeprav zdaj opažamo splošni trend zmanjševanja pri 4-letnih
otrocih v ISCED 0. Na to so v glavnem vplivale spremembe v dveh državah: na Nizozemskem in v Združenem
kraljestvu. Na Nizozemskem je 25 odstotkov nižji vpisni delež od leta 2002/03 povzročila spremenjena meto-
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dologija (glej opombo pod preglednico 2.11). Manjši vpisni delež 4-letnih otrok v Združenem kraljestvu pa je
treba pripisati uveljavitvi novega predpisa na Severnem Irskem, po katerem se od leta 2004/05 vsi 4-letni otroci
vpišejo v izobraževalne programe ravni ISCED 1.
Ker sta se začeli prepletati dve različni izobraževalni ravni za 4-letne otroke, je potemtakem primernejša interpretacija vpisnih trendov za 3-letne otroke. Prej omenjeno splošno povečanje se v različnih državah kaže
različno. V Luksemburgu in Združenem kraljestvu je zelo hitro (skoraj 25 odstotkov). Hitreje, kot kaže evropsko
povprečje, se vpisni delež 3-letnih otrok veča še v Nemčiji, Romuniji, Sloveniji, na Švedskem, Danskem in Norveškem.

2.6. Financiranje programov predšolske vzgoje in varstva (ISCED 0)
Čeprav se povpraševanje po predšolski vzgoji povečuje, se to ne bi smelo nanašati le na kvantiteto, ampak tudi
na kakovost. Pregled proračunskih sredstev za ISCED 0 glede na BDP (preglednica 2.12) prikazuje prizadevanje
države za vpeljevanje predšolskih programov oziroma njihovo izvedbo v optimalnih delovnih razmerah.
Pomembno je opozoriti, da so izdatki glede na BDP manj uporabni v časovnih primerjavah, če se BDP pomembno spreminja. V obdobju ekonomske rasti očitno zmanjšanje javnih izdatkov glede na BDP pravzaprav lahko
pomeni, da ni bilo nobene spremembe ali da so se izdatki celo povečali. Zato ta indikator kaže, ali so pri izdatkih
upoštevane spremembe BDP ali ne.
V EU in v večini držav so se proračunska sredstva za predšolsko vzgojo v povprečju spreminjala enako kot BDP
– med letoma 2001 in 2004 so bila sredstva glede na BDP ustaljena. Leta 2003 lahko na Malti opazimo večjo naložbo, saj so se sredstva glede na BDP povečala kar za petkrat. Po drugi strani so se od leta 2001 naprej sredstva
glede na BDP nekoliko zmanjšala v Grčiji, Litvi, Sloveniji in Združenem kraljestvu. V teh državah so se naložbe
glede na BDP zmanjšale, čeprav se pri večjem BDP realno mogoče niso spremenile. V preostalih državah, kot
je Slovenija, lahko navidezno znižanje proračunskih sredstev pripišemo dejstvu, da se povečuje vpis v oddelke
predšolske vzgoje, ki so organizirani v osnovnih šolah, ti pa v te podatke niso všteti. Določen delež sredstev za
predšolsko vzgojo dejansko dobijo osnovne šole.
Primerjava trendov med izdatki in deleži vključenosti (glej preglednico 2.11) razkriva, da povečanja proračunskih sredstev (glede na BDP) na Malti ni spremljal povečan delež vključenosti 3- in 4-letnih otrok na ravni ISCED
0. Še bolj zanimivo je, da se v nekaterih državah število udeležencev na ravni ISCED 0 veča, sočasnega povečanja
proračunskih sredstev glede na BDP pa ni: to velja za Latvijo, Litvo, Avstrijo, Slovenijo, Švedsko in Norveško. Demografski (manjše število majhnih otrok v populaciji) ali ekonomski dejavnik (povečanje BDP) je lahko vzrok za
zmanjšanje sredstev glede na BDP v državah, kot so Latvija, Litva, Avstrija, Slovenija in Švedska. V teh državah se
javni izdatek, preračunan na otroka, realno ni zmanjšal (preglednica 2.13).
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Preglednica 2.12: Skupni javni izdatki v predšolski vzgoji (ISCED 0);
niso razvrščeni po ravneh ISCED, kot odstotek BDP med letoma 2001 in 2004
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2001 0,49 0,69 0,64 0,53 0,98 0,41 0,35 0,06 0,27 0,39 0,69 0,48 0,32 0,68 0,82 0,50 0,85 0,30 0,33

:

0,46 0,50 0,45 0,65 0,53 0,32 0,47 0,44

:

: 0,60

2002 0,50 0,70 0,69 0,54 0,94 0,49 0,42 0,07 0,19 0,42 0,69 0,40 0,35 0,67 0,78

:

0,91 0,30 0,35

:

0,43 0,53 0,80 0,59 0,55 0,33 0,52 0,45

:

: 1,06

2003 0,49 0,71 0,70 0,54 0,99 0,46 0,34 0,07 0,13 0,46 0,69 0,45 0,36 0,69 0,74

:

0,97 1,57 0,36 0,41 0,48 0,60 0,83 0,56 0,64 0,34 0,50 0,35 1,18 : 0,53

2004 0,49 0,70 0,79 0,51 1,05 0,47 0,36 0,00 0,12 0,48 0,68 0,45 0,33 0,66 0,66

:

0,93 1,40 0,36 0,40 0,55 0,59 0,66 0,49 0,54 0,35 0,52 0,35 0,90 : 0,57

Vir: Eurostat, UOE in nacionalni podatki
Opombe
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki;
Belgija: izdatki ne zajemajo samostojnih zasebnih institucij in vpisa v nemško govoreči skupnosti;
Grčija: izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so prikazani v okviru primarnega izobraževanja; za leto 2001 in
2002 ni podatkov o izdatkih za pokojnine; za leto 2003 ni podatkov o študentskih posojilih iz javnih sredstev;
Litva: 2003 in 2004 niso všteti javni transferji drugim zasebnim subjektom;
Luksemburg: v podatkih so všteti izdatki za primarno izobraževanje (ISCED 1);
Poljska: všteti izdatki za predšolsko varstvo;
Portugalska: niso všteti izdatki za lokalno upravo; ni podatkov o izdatkih za pokojnine; za leti 2003 in 2004 ni podatkov
o študentskih posojilih iz javnih sredstev; za leti 2003 in 2004 niso všteti javni transferji drugim zasebnim subjektom;
za leti 2003 in 2004 ni podatkov o izdatkih za pomožne storitve;
Slovaška: všteti izdatki za predšolsko otroško varstvo;
Združeno kraljestvo: uskladitev BDP s finančnim letom, ki traja od 1. aprila do 31. marca;
Islandija: ni podatkov o izdatkih za pomožne storitve v predšolski vzgoji;
Norveška: 2002: všteti izdatki za predšolsko otroško varstvo; za leti 2003 in 2004 ni podatkov o izdatkih za pomožne
storitve.
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Pojasnilo
Na splošno se javna sredstva namenjajo za izobraževalne institucije (neposredno financiranje šol) ali finančno
pomoč učencem/študentom ter njihovim družinam (javna posojila in štipendije), subvencioniranje izobraževanja
ali izobraževalne dejavnosti zasebnega poslovnega sektorja ali neprofitnih organizacij (transferji gospodinjstvom in
drugim zasebnim subjektom).
Neposredno javno financiranje izobraževalnih institucij in transferjev za gospodinjstva ter podjetja je všteto v skupne
javne izdatke za izobraževanje.
Skupni javni izdatki za izobraževanje so povezani z bruto domačim proizvodom (BDP). Rezultat se pomnoži s 100.

V sklepih, ki nam jih ponujajo podatki, je treba upoštevati olajšave v državah, tj. razlikovati med finančnimi in
operativnimi izdatki. Ni dvoma, da večji vpis pogosto zahteva povečanje operativnih izdatkov (za učitelje, materiale in podobno), čeprav so ti ob že vzpostavljeni infrastrukturi manjši.
A kljub kontekstualnim razlikam lahko v analiziranih štirih letih opazimo splošno povečanje izdatkov. Dokaz
lahko najdemo v preglednici 2.13, kjer so izdatki za izobraževanje prikazani glede na število otrok v izobraževalnih programih ravni ISCED 0.

Preglednica 2.13: Skupni javni izdatki na otroka v predšolski vzgoji (ISCED 0);
niso razvrščeni po ravneh ISCED, v tisočih EUR SKM, med letoma 2001 in 2004
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Opombe
EU-27: ocene so za države, za katere so na voljo podatki;
Belgija: izdatki ne zajemajo samostojnih zasebnih institucij in vpisa v nemško govoreči skupnosti;
Grčija: izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so prikazani v okviru primarnega izobraževanja; za leto 2001 in
2002 ni podatkov o izdatkih za pokojnine; za leto 2003 ni podatkov o študentskih posojilih iz javnih sredstev;
Litva: 2003 in 2004 niso všteti javni transferji drugim zasebnim subjektom;
Poljska: všteti izdatki za predšolsko varstvo;
Portugalska: niso všteti izdatki za lokalno upravo; ni podatkov o izdatkih za pokojnine; za leti 2003 in 2004 ni podatkov
o študentskih posojilih iz javnih sredstev; za leti 2003 in 2004 niso všteti javni transferji drugim zasebnim subjektom;
za leti 2003 in 2004 ni podatkov o izdatkih za pomožne storitve;
Slovaška: všteti izdatki za predšolsko otroško varstvo;
Združeno kraljestvo: uskladitev BDP s finančnim letom, ki traja od 1. aprila do 31. marca;
Islandija: ni podatkov o izdatkih za pomožne storitve v predšolski vzgoji;
Norveška: 2002: všteti izdatki za predšolsko otroško varstvo; za leti 2003 in 2004 ni podatkov o izdatkih za pomožne
storitve.

Pojasnilo
Na splošno se javna sredstva namenjajo za izobraževalne institucije (neposredno financiranje šol) ali finančno
pomoč učencem/študentom ter njihovim družinam (javna posojila in štipendije), subvencioniranje izobraževanja
ali izobraževalne dejavnosti zasebnega poslovnega sektorja ali neprofitnih organizacij (transferji gospodinjstvom in
drugim zasebnim subjektom).
Neposredno javno financiranje izobraževalnih institucij in transferjev za gospodinjstva ter podjetja je všteto v skupne
javne izdatke za izobraževanje.
Kazalnik izračunamo tako, da delimo javne letne izdatke s številom vpisanih otrok na ravni ISCED 0.
Letne izdatke izražamo s standardom kupne moči (SKM), zato da bi se izognili napakam zaradi različnih ravni
nacionalnega določanja cen.

Med letoma 2001 in 2004 je Grčija edina država, v kateri so se letni izdatki na otroka znatno zmanjšali (za 40
odstotkov). Prevladujoča večina evropskih držav je izdatke povečala za več kot 10 odstotkov, Malta pa jih je v
letih od 2002 do 2003 povečala za več kot 400 odstotkov.
Slovenija in Združeno kraljestvo razkrivata jasen vzorec, po katerem se izdatek na otroka povečuje, čeprav so
se skupni javni izdatki glede na BDP malo zmanjšali (Preglednica 2.12). Ta paradoks lahko pripišemo realnemu
zmanjšanju števila udeležencev.11 Opozoriti je treba, da je na zmanjšanje števila udeležencev v Sloveniji vplivala
manjša rodnost, spremljal pa jo je povečan delež vključenosti (delež vključenosti otrok glede na celotno populacijo otrok). V Združenem kraljestvu je število udeležencev manjše zaradi zmanjšanja deleža otrok v ISCED 0 in
povečanja v ISCED 1.
*
*

*

V pregledu smo na kratko predstavili socialne, kulturne in ekonomske vidike, ki bi lahko pomenili izobraževalna
tveganja za otroke. V nekaterih državah so zaradi različnih dejavnikov tveganja večja kot v drugih. Raziskali smo
različne dejavnike; ti se po državah razlikujejo. Delež enostarševskih gospodinjstev z majhnim otrokom (otroki)

11

Podatki Eurostat kažejo, da se je v teh dveh državah, bolj kot v katerikoli drugi, število udeležencev realno zmanjšalo (grafi
tega ne kažejo) (v Sloveniji od leta 2001 do 2004 za 26 odstotkov; za 31 odstotkov v Združenem kraljestvu).
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je npr. daleč najvišji v Združenem kraljestvu. Takšna gospodinjstva se pogosto spoprijemajo s finančnimi težavami. Revščina je prav tako razširjena v gospodinjstvih z majhnimi otroki v Estoniji, Italiji, Litvi, Luksemburgu,
na Poljskem in Portugalskem. Na Slovaškem ženske in moške z majhnimi otroki ogroža največja brezposelnost
v Evropi. V Luksemburgu pa je največji delež otrok brez državljanstva v Evropi. Predšolska vzgoja je pomembno
vprašanje tudi v Avstriji, Grčiji, na Cipru in verjetno v drugih državah s številnimi etničnimi manjšinami (zlasti
Romi), ki v teh statistikah niso zajete.
Analiza prav tako razkriva, da je v večini držav zaposlenost matere jasno povezana s starostjo otroka. Veliko
Evropejk se umakne s trga dela, kadar skrbijo za otroka, mlajšega od 3 let. Za ženske z otroki, starimi od 3 do 6
let, je še naprej značilna nižja stopnja delovne aktivnosti od povprečja. A takoj, ko je najmlajši otrok star 6 let,
večina Evropejk trdi, da se je ponovno pripravljena redno zaposliti.
Umik z delovnega mesta lahko delno razložimo s pomanjkanjem primernega varstva za majhne otroke. Ne glede na to pa se v večini držav vpis v ISCED 0 povečuje, povečujejo pa se tudi naložbe na tej ravni.
Omenjena trenda sta delno povezana z dejanskimi ukrepi v predšolski vzgoji, ne glede na to, ali so bili vpeljani
za odpravljanje dejavnikov tveganja ali ne. V nadaljevanju pozornost posvečamo tem ukrepom in izobraževalnim politikam, s katerimi naj bi izpolnili potrebe majhnih otrok, zlasti najbolj ogroženih majhnih otrok v
družbi.

65

66

3. POGLAVJE: DOSTOP DO PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA
Uvod
Raziskave kažejo, da se modeli in sistemi predšolske vzgoje in varstva razlikujejo po obsegu, intenzivnosti, kakovosti in verjetno vplivu (glej 1. poglavje). Vse evropske države ponujajo vsaj delno subvencionirane predšolske
programe za otroke pred vstopom v obvezno šolanje (glej preglednico 3.1). Na nacionalni in regionalni ravni
pa so velike razlike glede starosti za vpis v te programe, izpolnjevanja potreb ter narave predšolske vzgoje in
varstva. To poglavje zato obravnava s tem povezana vprašanja.
r Kako sta organizirani predšolska vzgoja in varstvo? Od katerega leta naprej sta na voljo javno subvencionirani predšolska vzgoja in varstvo? Katera merila prevladujejo pri sprejemanju otrok? Kakšen je odpiralni čas
institucij za predšolsko vzgojo in varstvo?
r Ali sta predšolska vzgoja in varstvo dostopni in skladni s povpraševanjem? Kako bi morali pristojni organi
zadostiti tem potrebam?
r S kakšno politiko olajšati dostop do predšolske vzgoje in varstva? Natančneje, s katerimi ukrepi se omogoča
dostop otrokom, ki drugače ne bi mogli užiti teh storitev? Kateri evalvacijski in poročevalski postopki so v
veljavi?

3.1 Ureditev in merila za sprejem
3.1.1 Glavni modeli
Vse evropske države imajo določeno obliko javno subvencionirane in akreditirane predšolske vzgoje in varstva
za mlajše otroke. Razlike so v organizaciji, pristojnih organih in starosti, pri kateri se otroci lahko vključijo v ta
tip vzgoje.
V številnih državah javni organi zagotavljajo subvencionirana mesta za zelo majhne otroke, pogosto od konca s
predpisi določenega porodniškega dopusta. Toda to ne pomeni nujno, da je popolnoma zadoščeno povpraševanju (glej razdelek 3.2 o načrtovanju zmogljivosti).
V Evropi prevladujeta dva organizacijska modela predšolske vzgoje in varstva. Po prvem sta vzgoja in varstvo
za majhne otroke organizirani v enovitih okoljih, enotno za vse predšolske otroke. Institucija ima eno upravo za
vse starostne skupine; strokovni delavci, ki so pristojni za vzgojo otrok, imajo na splošno enake kvalifikacije in
spadajo v isti plačni razred ne glede na starost otrok, za katere skrbijo. Vzgojitelji ali vodje igralnih skupin pogosto sodelujejo s strokovnimi delavci iz drugih poklicnih skupin za varstvo najmlajših otrok, kot so varuhinje
ali medicinske sestre (glej 5. poglavje). V drugem modelu so storitve predšolske vzgoje in varstva prilagojene
starosti otroka (ponavadi otrokom do 3. leta in otrokom od 3. do 6. leta). Za vsak tip vzgoje in varstva je pristojno
drugo ministrstvo (glej dodatek, preglednico A). V Evropi je najbolj razširjen drugi model. V nekaterih državah
sta uveljavljena oba modela.
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Preglednica 3.1: Organizacija subvencionirane in akreditirane predšolske vzgoje
in varstva za otroke različnih starosti, 2006/07
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Začetek obveznega izobraževanja

3. poglavje: Dostop do predšolske vzgoje in varstva

Opombe
Češka: pripravljalni program (přípravná třída) je na voljo le otrokom iz prikrajšanih okolij;
Danska: od šolskega leta 2008/09 je starostna meja za vpis v obvezno izobraževanje 6 let namesto 7;
Irska: v dnevnih jaslih in predšolskih centrih, ki sprejemajo otroke, mlajše od 4 let, ni obvezno zaposlovanje delavcev
s kvalifikacijami iz predšolske vzgoje, zato tega tipa ponudbe v podatkih Eurostata ni (2. poglavje); le programi,
ki so namenjeni določeni ciljni skupini (Early Start Programme za 3- do 4-letne otroke, Rutland St Project za 3- do
5-letne otroke in predšolski centri za irske popotnike za 3- do 4-letne otroke), morajo zaposliti delavce z omenjenimi
kvalifikacijami;
Grčija: prvo leto nipiagogeia (za 3- do 5-letne otroke) ponujajo tudi vrefonipiaki stathmi; od šolskega leta 2007/08 se
je starostna meja za vpis otrok v obvezno izobraževanje znižala s 6 let na 5;
Ciper: obvezno izobraževanje se začne natanko pri 4 letih in 8 mesecih;
Latvija: pripravljalni programi za osnovno šolo (pirmsskolas izglītības iestāde) se lahko izvajajo v ločenih okoljih za
starejše otroke in v bērnudārzs (pirmsskolas izglītības iestāde);
Litva: pripravljalni programi (priešmokyklinio ugdymo grupė) se izvajajo v lopšelis-darželis, darželis in šolah splošnega
izobraževanja (bendrojo lavinimo mokykla);
Madžarska: óvoda velja kot splošno pravilo za otroke od 3. do 6. leta; če komisija ugotovi, da otrok še ni pripravljen
na osnovno šolo, lahko ostane v óvoda do 8. leta;
Nizozemska: otroško varstvo in predšolska vzgoja sta ločeni; otroško varstvo za otroke do 4. leta je na voljo v otroških
vrtcih in v zasebnem varstvu (varuške); za otroke od 4. do 12. leta so na voljo zunajšolski centri; predšolska vzgoja je
na voljo za otroke od 2. do 6. leta, zlasti za prikrajšane otroke v predšolskih igralnih skupnih (za otroke od 2. do 3. leta)
in primarnih šolah (za otroke od 4. do 5. leta);
Romunija: od šolskega leta 2003/04 je starostna meja za vpis v obvezno izobraževanje 6 let namesto 7; starši, ki
svojega otroka ne želijo vpisati v osnovno šolo pred 7. letom, imajo možnost, da vpis odložijo;
Slovaška: materská škola je namenjena 3-letnim otrokom; vanjo lahko sprejmejo tudi 2-letne otroke po poprejšnji
pozitivni oceni o pripravljenosti otroka za to starostno skupino;
Finska: lokalni organi zagotavljajo ponudbo tudi za predšolske otroke, in sicer v igralnih skupinah; poleg tega ni
natančno določena ločnica med strukturno enovitimi otroškimi vrtci ali predšolskimi programi (Esiopetus), ki jih
ponujajo vrtci (Päiväkoti), in šolami, ki izvajajo obvezno izobraževanje (peruskoulu); če se otrok vpiše v obvezno
izobraževanje pri 7 letih, ima pravico do predšolske vzgoje, ko dopolni 6 let, a ta odločitev je prostovoljna; končno,
predšolska vzgoja za otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami je podaljšana na dve leti, čeprav se zato
za te otroke obvezno izobraževanje začne pri 5 letih;
Švedska: 95 odstotkov otrok gre v förskoleklass, ko dopolnijo 6 let; na voljo so tudi univerzalni brezplačni vrtci, v
katerih imajo otroci, stari od 4 do 5 let, tri ure pouka na dan (15 ur na teden);
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): zasebne in prostovoljne institucije dobijo javna finančna sredstva za otroke,
starejše od 3 let, čeprav nekatere med njimi sprejemajo tudi otroke, mlajše od 3 let (v teh primerih morajo starši plačati
prispevke); pomanjkanje financiranja pojasni, zakaj ta tip ponudbe ni prikazan v diagramu; gledano neodvisno od
financiranja pa sta vzgoja in varstvo za otroke, mlajše in starejše od 3 let, čedalje bolj enoviti; od leta 2008 bo tudi pri
programih za otroke, mlajše od 3 let, obvezno zagotavljanje kakovosti, enaka ureditev in enak okvirni kurikulum, tako
kot za starejše od 3 let;
Združeno kraljestvo (ŠKT): pristojni lokalni organi se lahko prostovoljno odločijo, ali bodo namenili finančna
sredstva za varstvo otrok, starih do 3 leta.

Pojasnilo
Nacionalni diagrami kažejo splošno ponudbo predšolskega varstva in vzgoje za majhne otroke (približno med letoma
0 in 6 ). S ponudbo mislimo na vse priznane in akreditirane tipe javnega in subvencioniranega zasebnega varstva in
vzgoje, tudi če nista zelo razširjeni. Varstvo na domu ni zajeto.
Diagram prikazuje posamezno državo, njene tipe predšolske vzgoje in varstva, čas vstopa in trajanje programa(ov).
Starost, pri kateri se začne obvezno izobraževanje, označuje siv trikotnik na starostni črti.
V posamezni državi sta lahko oba organizacijska modela. »Enovita okolja« (označena s temno rdečo barvo)
ponavadi sprejemajo otroke od rojstva oziroma 1. leta do 5. ali 6. leta. V celotnem obdobju za vse otroke velja
enak vzgojni okvir (ista uprava, enaka raven kvalifikacije strokovnih delavcev, ki so pristojni za vzgojo otrok, in isti
vir financiranja).
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V ločenih okoljih se starost otrok v posamezni starostni skupini (svetlejša barva za mlajše otroke in temnejša barva
za starejše) od države do države razlikuje, ponavadi pa je od rojstva oziroma 1. leta do 2. ali 3. leta ter od 3. ali 4. do 5.
ali 6. leta.
Kjer je bilo mogoče, smo navedli imena institucij v jeziku države; kjer to ni bilo na mogoče, smo uporabili angleški
prevod.

V nordijskih državah (razen na Danskem), Latviji in Sloveniji je za predšolsko vzgojo in varstvo na voljo le enovit model. Latvija, Finska in Švedska poleg tega zagotavljajo tudi pripravljalne programe za osnovno šolo (ponavadi za otroke stare 5 ali 6 let), ki se razlikujejo od vzgoje in varstva za mlajše otroke. Pripravljalni programi
za osnovno šolo so lahko v istem okolju, v ločenih okoljih ali v šolah, ki izvajajo primarno izobraževanje.
V državah z enovitim modelom očitno priznavajo splošno pravico dostopa do predšolske vzgoje in varstva tudi
najmlajšim otrokom. Na Finskem lahko starši uveljavljajo pravico do dnevnega varstva po koncu porodniškega
ali starševskega dopusta. Starši pri občini zaprosijo tako za mesto v vzgojnem okolju kot za obliko storitve, ki
jo želijo (na primer za družinsko ali institucionalno varstvo), občina pa se odloči, katero obliko storitve jim bo
ponudila. Ponudba se prilagaja potrebam staršev (tudi varstvo ponoči in ob vikendih). 6-letni otroci so lahko
vključeni tudi v predšolske skupine. Tudi na Švedskem morajo občine zagotavljati mesto vsem otrokom od 1.
leta do takrat, ko se prostovoljno vpišejo v predšolski program ali obvezno šolo. Ta možnost je pomembna,
kadar starši delajo, študirajo ali pa otrok potrebuje predšolsko učenje. Mesto za otroka mora biti brez izjeme in
nepotrebnega odlašanja zagotovljeno v 3 ali 4 mesecih po prejemu vloge za vpis otroka. Na Norveškem si je vlada med svojimi prednostnimi nalogami zadala cilj, da bo zagotovila zadostno število mest za vse otroke od 1. do
5. leta starosti. Za zdaj mesto v vrtcu še ni zagotovljeno z zakonom, vendar pa je norveški parlament že dopolnil
zakonodajo. Veljati bo začela leta 2009. Zadostno število mest za otroke, ki niso šoloobvezni, morajo zagotoviti
občine. V Sloveniji imajo vsi otroci pravico do mesta v predšolski vzgoji in varstvu, starši pa lahko izberejo tip
programa. Pristojni lokalni organi skoraj zmeraj zagotovijo javne predšolske programe.
V petih državah, ki imajo mešani sistem (na Danskem, v Grčiji, na Cipru, v Španiji in Litvi), otroci lahko izbirajo
med institucijami z enotnim modelom ali tistimi, ki so prilagojena starosti otroka. Na Danskem in v Španiji imajo
enoviti model (za otroke od rojstva do 6. leta) in dvostopenjski model, prilagojen starosti otroka: prvo obdobje
za otroke do 3. leta, drugo za otroke od 3. do 6. leta. Nedavna reforma na Danskem nalaga lokalnim oblastem,
da morajo zagotoviti dnevno varstvo vsem otrokom od 26. tedna do šoloobvezne starosti. V Španiji je predšolska vzgoja (educación infantil) prva raven španskega izobraževalnega sistema; začne se s prvimi meseci dojenčkovega življenja in traja do 6. leta, ko se začne obvezno primarno izobraževanje. V večini primerov je ponudba
javna ali subvencionira, avtonomne pokrajine pa morajo družinam zagotoviti tip vzgoje, ki si ga želijo. V Grčiji,
na Cipru in v Litvi lahko le starejši otroci (starejši od 4 let v Grčiji in starejši od 3 let v Litvi) izbirajo med enovitim
okoljem ali okoljem, ki je prilagojeno njihovi starostni skupini. V Latviji in Litvi, kjer imajo skupno ponudbo za
otroke od 1. leta starosti, večina otrok ni vključena v predšolsko vzgojo vse do 3. leta starosti.
Večina evropskih držav spada v drugo skupino. V njej za vse javnofinancirane in akreditirane predšolske sisteme
vzgoje in varstva velja ločenost po starosti otrok in po organih, pristojnih za oblikovanje ter izvajanje politik za določeno starostno skupino. Otroci, stari 2 do 3 leta ter 4 do 6 let, so vključeni v sistem, ki je del nacionalnega izobraževalnega sistema (ISCED 0). V Belgiji (francosko govoreči skupnosti) in Franciji so otroci, stari 2 leti in pol (v Franciji
včasih 2 leti), vključeni v redni šolski sistem. V Luksemburgu, kjer se začne obvezno izobraževanje s 4. letom, morajo
lokalne oblasti od septembra 2009 v skladu z zakonom zagotavljati predšolsko vzgojo za 3-letne otroke.
Pri skrbi dojenčke in malčke (ponavadi do 3. leta) so okoliščine zapletene in različne. Na splošno pa velja, da
omenjene države ne zagotavljajo subvencioniranih mest za vse otroke, dokler ti niso dovolj stari za vpis v predšolsko vzgojo, kar je ponavadi okoli 3. leta starosti. To velja za Belgijo, kjer vladne agencije v treh skupnostih
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akreditirajo in subvencionirajo sistem varstva za otroke, mlajše od 2 let in pol. Kljub temu v državi manjka mest;
nadomešča jih zasebni nesubvencionirani sektor. Nadzirajo ga vladne agencije. Podoben sistem imajo v Franciji,
kjer so regionalne agencije, znane kot CODAJE (Commissions départementales pour l’accueil des jeunes enfants),
pooblaščene za načrtovanje in akreditacijo predšolske vzgoje in varstva (pa tudi za oblikovanje politike na splošno in evalvacije). Ponudba za otroke, mlajše od 3 let, je zelo mešana in manj kot tretjina otrok te starosti ima
mesto v institucionalnem varstvu, na primer v občinskih jaslih (crèches) s skoraj popolnim vpisom v predšolsko
vzgojo. Enako velja za Luksemburg.
V Avstriji so za otroke, mlajše od 3 let, na voljo dnevne jasli ali mešana okolja, vendar je delež vključenih otrok
majhen, ponudba pa je zgoščena na urbanih območjih. Večina otrok, starejših od 3 let, obiskuje vrtec. Na Poljskem se lahko vsi otroci po 3. letu starosti vpišejo v otroški vrtec; za otroke do 3. leta, katerih starši so zaposleni,
so na voljo številne občinske jasli. Nekatere od njih so del otroškega vrtca.
V mnogih državah, ki imajo ločeni ali mešani model, so številne razlike v lokalni ponudbi za mlajše otroke (do 3.
leta). Pogosto so lokalne oblasti v celoti pristojne za organizacijo subvencioniranih storitev (glej preglednico A
v dodatku). To velja za Grčijo, Italijo, Avstrijo, Lihtenštajn in skoraj vse srednje- ter vzhodnoevropske države.
Le v redkih državah je skoraj popolno pomanjkanje javno financirane ponudbe za otroke, mlajše od 3 let. Na Češkem, Irskem in na Poljskem je delež otrok, mlajših od 3 let, v predšolski vzgoji in varstvu izjemno majhen (za več
o deležu vključenih glej poglavje 2.5). Na Nizozemskem varstvo večinoma zagotavljajo zasebniki, njihove akreditirane storitve pa plačujejo vlada, delodajalci in starši. V tem primeru je pomoč namenjena zaposlenim staršem.
Osrednji politični cilj je zagotoviti predšolsko vzgojo za prikrajšane otroke od 2. leta naprej (glej v nadaljevanju).
V Združenem kraljestvu ni splošno dostopne akreditirane in (vsaj delno) subvencionirane ponudbe za najmlajše
otroke (stare manj kot 3 leta). So pa tudi izjeme, kot so poldnevna brezplačna mesta za 2-letne otroke iz ogroženih
območij v Angliji in Walesu. Podobno velja za pilotne poskuse na Severnem Irskem, kjer javne predšolske institucije lahko sprejmejo 2-letne otroke, če so na voljo prosta mesta. Tudi nekateri lokalni dogovori omogočajo, da
so v varstvo sprejeti otroci, mlajši od 2 let, kot to na primer velja za »londonski program dostopnega otroškega
varstva«. V Angliji in Walesu so lokalne skupnosti od aprila 2008 pooblaščene za zagotavljanje ustreznega otroškega varstva kot opore zaposlenim staršem. Ni jim treba zagotavljati vastvenih zmogljivosti neposredno, vendar
pa morajo razvijati možnosti v zasebnem in prostovoljnem sektorju. Politike v Združenem kraljestvu spodbujajo
povezovanje različnih oblik pomoči in opore družinam in otrokom, zato da bi izboljšale uspešnost vseh otrok. V
Angliji so že združili vse sistemske vidike kakovosti zgodnjega učenja in varstva otrok od rojstva do 5. leta starosti
v program Early Years Foundation Stage, ki je od septembra 2008 dalje obvezen.

3.1.2 Vpisna starost in predpisi o starševskem dopustu
V Evropi opažamo velike razlike glede starosti otrok pri vpisu v predšolsko vzgojo in varstvo. V večini držav je
PVV na voljo od rojstva naprej (v praksi od tretjega meseca). Na Danskem, Slovaškem in v Lihtenštajnu je vpis
mogoč okoli 6. meseca starosti. V Bolgariji, Estoniji, Latviji, Litvi, Avstriji, Sloveniji in na Švedskem so predšolske
storitve na voljo od 1. leta starosti. Pred tem se starši s porodniškim ali starševskim dopustom spodbujajo, da
ostanejo doma.
V Bolgariji matere dobivajo socialno finančno pomoč za otroka do 1 leta, če gre za otroka s posebnimi potrebami
pa do 2 let. Estonija ima obširen sistem družinskih prejemkov: materinske in starševske dodatke, splošne družinske dodatke, davčne olajšave in dodatke za letni dopust. Dodatek za materinstvo pripada zaposlenim materam in
obsega 100-odstotno nadomestilo plače 140 dni pred rojstvom otroka in po njem. Znesek družinskega dodatka se
izračuna na podlagi zaslužka staršev, čeprav je najvišji in najnižji znesek točno določen. Mati prejme starševski do-
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datek po izplačilu materinskega dodatka. Družinski in materinski dodatek trajata 455 dni. Nezaposleni starši imajo
pravico do starševskega dodatka za 14 mesecev – pravica se prizna od rojstva otroka. Tudi očetje imajo pravico do
starševskega dodatka; začne se 6 mesecev po rojstva otroka. Poleg tega lahko dobijo dodatni očetovski dopust
med nosečnostjo in porodniškim dopustom matere ali prva 2 meseca po rojstvu otroka.
V Latviji ima eden od staršev pravico do dopusta za nego in varstvo otroka; traja največ eno leto in pol, izrabi se
lahko, dokler otrok ne dopolni 8 let, in je plačan iz državnega socialnega zavarovanja. Če je roditelj nezaposlen
ali na starševskem dopustu, mu pripada dodatek za nego otroka do 1 leta starosti. S 1. januarjem 2008 so uvedli
starševski dodatek kot del socialnega zavarovanja. Dodatek se dodeli tistemu od staršev, ki skrbi za otroka do 1
leta starosti. Ta do dodatka ni upravičen, če drugi že dobiva materinski dodatek ali dodatek za nego otroka.
V Litvi roditelj ali posvojitelj dobi dodatek, enak njegovi/njeni polni plači (ob upoštevanju zgornje meje), za
otroka do 1 leta starosti in 85-odstotno nadomestilo njegove/njene plače za otroka do 2. leta. Poleg tega imajo
očetje pravico do dodatka, enakega 100-odstotni plači, za enomesečni očetovski dopust po rojstvu otroka.
Ministrstvo za izobraževanje in znanost je sprejelo uredbo o pravici do vzgojnega dodatka, ki spodbuja starše
k varstvu na domu. K omenjeni podpori spadajo tudi informacije o predšolski vzgoji in različnih oblikah pedagoškega svetovanja.
V Avstriji velja podobno razmerje med višino dodatkov za nego otroka in starševskim dopustom ter veliko
nižjimi sredstvi za predšolsko vzgojo za otroke do 6. leta. Če eden od staršev ostane doma, mu država v okviru nacionalne sheme dodatkov za otroka 18 mesecev poravnava zdravstveno zavarovanje, plačuje prispevke
za pokojninsko zavarovanje in zakonsko varuje delovno mesto nadaljnjih 6 mesecev, dokler otrok ne dopolni
2 leti.
Švedska omogoča 480 dni starševskega dopusta (pred rojstvom otroka in po njem). Od tega je 60 dni namenjenih le materi (mammamånader) in 60 dni le očetu (pappamånader). Preostalih 360 dni si starša enakovredno
delita, vendar se lahko odločita, da jih bo izrabil le eden od njiju. Med starševskim dopustom (390 dni) dodatek
znaša 80 odstotkov plače (ob upoštevanju zgornje meje), preostalih 90 dni pa je pavšalno nadomestilo po 180
SEK na dan (okoli 17 evrov). Starševski dodatek lahko starši izrabijo do otrokovega 8. leta ali do konca prvega
šolskega leta.
V Sloveniji je poleg široke palete družinskih ugodnosti, povezanih s pričakovanjem ali rojstvom otroka – porodniški dopust (105 dni), očetovski dopust (90 dni, skupaj s 15-dnevnim plačanim dopustom) in posvojiteljski
dopust (150 ali 120 dni) – na voljo še dopust za nego in vzgojo otroka; traja 260 dni. Ta čas se lahko v določenih
primerih podaljša, na primer ob rojstvu dvojčkov ali otroka s posebnimi potrebami. Omenjene ugodnosti so
plačane iz zavarovalnih shem, za katere delavci in delodajalci plačujejo obvezne prispevke. Poleg tega ima eden
od staršev pravico do zaposlitve s polovičnim delovnim časom za otroka, mlajšega od 3 let.

3.1.3 Dodeljevanje mest v predšolski vzgoji in varstvu
V tem delu na kratko obravnavamo splošna načela za zagotavljanje mest v predšolski vzgoji in varstvu za najmlajše otroke, tj. ob njihovem prvem vpisu. Dodatne ukrepe za ogrožene otroke bomo podrobneje razložili v
razdelku 3.3.
Nekatere evropske države, večinoma nordijske, vsem otrokom zagotavljajo subvencionirano predšolsko vzgojo
in varstvo, večina pa ne. Če država ne zagotavlja dostopa vsem, pri dodeljevanju mest – pogosto jih je premalo
– upošteva različna merila. Zaposlenost je ponavadi glavno (ali celo edino) merilo za vpis otroka, mlajšega od 2
let. To kaže na prevlado varstvene vloge nad vzgojno in poudarja uravnoteženost med poklicnim in zasebnim
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življenjem (glej 4. poglavje). Vendar se to merilo po državah uporablja različno. V Franciji morata ponavadi oba
starša dokazovati, da sta zaposlena ali iščeta zaposlitev, italijanski starši pa morajo izkazati še prevzete službene
obveznosti. Tudi v Španiji imajo prednost starši, ki so zaposleni. Na Poljskem pa so le otroci zaposlenih staršev
sprejeti v jasli (crèches).
Tudi kraj prebivališča je merilo, ki pogosto določa prednostni dostop. Za tri baltske države ter Grčijo, Španijo,
Madžarsko in Romunijo velja, da bodo otroci iz družin, ki živijo ali delajo v bližini vzgojnega okolja, prej dobili
mesto kot otroci zunaj tega kraja. Tak predpis so uveljavili na Madžarskem, da bi zmanjšali neenakosti in otrokom zagotovili mesto, ki je najbližje njihovemu domu. Podobni razlogi so bili odločilni pri sprejemanju ukrepov
tudi v drugih državah.
Najpogosteje se postopek za vpis v predšolsko vzgojo in varstvo začne z vlogo staršev za mesto. Ponavadi se
lahko starši sami odločijo, ali želijo mesto v institucionalnem ali domačem varstvu, v zasebnem ali javnem sektorju. Subvencionirano varstvo je seveda laže dostopno (glej 6. poglavje o financiranju). V nordijskih državah, te
zagotavljajo subvencionirana mesta, lahko lokalne oblasti sprejmejo dodatne ukrepe, s katerimi vsem otrokom
omogočijo predšolsko vzgojo in varstvo. Če na Danskem starši otroka ne vpišejo v dnevno varstvo, mu lokalne
oblasti same ponudijo socialno pomoč in vzgojno mesto. Na Norveškem veliko pozornost posvečajo potrebam
in željam uporabnikov, pri sprejemanju otrok spoštujejo enoten postopek, ki zagotavlja enako obravnavo vseh
otrok, in usklajeno obravnavajo občinske ter zasebne vrtce. Usklajen postopek sprejemanja otrok, na lokalni
ravni, prav tako nameravajo uvesti v Belgiji (flamski skupnosti).
Končno, in kot že rečeno, je pri sprejemu otroka v predšolsko vzgojo (ISCED 0) najpomembnejša njegova starost. Prednost imajo otroci, ki so tik pred vstopom v obvezno izobraževanje. To zlasti velja za Češko, Ciper, Poljsko, Slovaško in Združeno kraljestvo (Severno Irsko).

3.1.4 Odpiralni čas
Organizacija predšolskih storitev, zlasti odpiralni čas, vpliva na to, kako lahko družine uporabljajo storitve in ali
so te prilagojene njihovim potrebam.
V Evropi lahko glede tega v grobem opazimo dve možnosti: subvencionirana predšolska vzgoja je bolj ali
manj usklajena z delovnim časom staršev ali pa je na voljo le poldnevno varstvo. V večini evropskih držav
vzgojne institucije na splošno ponujajo podaljšan odpiralni čas in se prilagajajo potrebam zaposlenih staršev. Celodnevno varstvo (jutranja in popoldanska izmena) je pravilo v petih nordijskih državah, treh baltskih
državah, Belgiji, Španiji, Franciji, na Madžarskem, Nizozemskem (razen v igralnih skupinah), v Avstriji, na
Poljskem, Portugalskem, v Romuniji in Sloveniji. Skoraj enak odpiralni čas imajo na Češkem, kjer so crèches
odprte cel dan. Podobno večinoma velja za vrtce, čeprav so nekateri poldnevni, nekateri pa ponujajo celo
nočno varstvo. Lokalne oblasti pogosto določijo program, ki je prilagojen lokalnim potrebam. Tako nekatere države ponujajo še fleksibilnejši odpiralni čas, čimbolj prilagojen posebnim delovnim nalogam staršev.
V Franciji je ponekod za otroke staršev, ki delajo v izmenah, na voljo tudi večerno in nočno varstvo, vendar
le za otroke, mlajše od 2 let. Na Norveškem in Finskem so lahko institucije za predšolsko vzgojo in varstvo
odprte do večera, ponoči in čez vikend neodvisno od starosti otroka. V Belgiji (flamski in francosko govoreči
skupnosti) se s prožno ponudbo zagotavlja tudi občasno potrebno varstvo. V Španiji je odpiralni čas odvisen od tipa varstva (javnega ali zasebnega) in od za to pristojnih organov. Poleg tega nekateri ponudniki
začnejo delo bolj zgodaj oziroma ga končajo pozneje in se tako prilagajajo potrebam staršev. Nekatere
države pa šele razvijajo prožno predšolsko vzgojo in varstvo. V Litvi jo vpeljujejo v skladu z načrtom razvoja
predšolske vzgoje in varstva »2007–2012«.
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Drugič, nekatere države ponujajo le poldnevno subvencionirano predšolsko vzgojo in varstvo. To velja za Nemčijo, Grčijo, Ciper in Lihtenštajn. Na Nizozemskem imajo poldnevne igralne skupine in celodnevne basisonderwijs za 4- do 6-letne otroke. Dve državi imata mešani sistem. Na Malti so mogoče celodnevne ali poldnevne
storitve. Poldnevne se lahko zaradi velikega povpraševanja podaljšajo. V Združenem kraljestvu so na pobudo
lokalnih oblasti pred kratkim odprli poldnevna javno financirana predšolska okolja. V nekaterih primerih pa so
se lokalne oblasti odločile za celodnevne javno financirane storitve. Če so na voljo le poldnevne storitve, je pri
zasebnikih in prostovoljcih pestra ponudba dodatnih storitev, za katere starši plačajo.

3.2 Načrtovanje prostorskih zmogljivosti in povpraševanje
V večini držav so prostorski normativi za predšolsko vzgojo in varstvo za najmlajše otroke (stare manj kot 3 leta)
v pristojnosti lokalnih oblasti. V nordijskih državah morajo lokalne oblasti zagotoviti mesto v predšolski vzgoji
in varstvu ne glede na družinske okoliščine. Danske lokalne oblasti morajo npr. zagotoviti določeno število mest
v skladu z lokalnimi potrebami in jih po potrebi tudi povečati. Tudi lokalne oblasti v Združenem kraljestvu (razen na Severnem Irskem) morajo v skladu z zakonom zagotoviti mesta, čeprav je vpis zagotovljen otrokom od
3. leta naprej. Za zdaj lokalne oblasti večinoma zagotavljajo mesta v poldnevnem varstvu za 3- in 4-letne otroke.
V Angliji in Walesu se ta ponudba počasi širi, saj morajo lokalne oblasti od 1. aprila 2008 v skladu z zakonom
zagotoviti primerno varstvo, ki staršem omogoča, da se lahko zaposlijo ali študirajo.
V mnogih državah primanjkuje mest za najmlajše otroke. Pomanjkanje v nekaterih vzhodnih in srednjeevropskih državah lahko razložimo z nedavnimi ekonomskimi, političnimi in družbenimi spremembami. V teh državah je čedalje manj rojstev od leta 1980 povzročilo manj povpraševanja in posledično slabšo ponudbo predšolskih storitev. Nedavno se je rodnost izboljšala, ponudba za povečano povpraševanje pa še ni zadostna. To velja
za Češko, Estonijo, Latvijo, Poljsko, Romunijo in Slovaško. Na Madžarskem je ponudba ostala zadovoljiva, kljub
temu pa so leta 2007 zaradi zmanjšanja vladnega financiranja opazili pomanjkanje določenih storitev. Države
pa različno usklajujejo sedanje povpraševanje s prihodnjimi trendi. Latvija in Romunija sta npr. uvedli programe za obnavljanje in širitev obstoječih predšolskih centrov. Izstopa pa edino Slovenija. Zanjo je značilna visoka
stopnja vključenosti otrok od 1. leta starosti naprej: v šolskem letu 2006/07 so zavrnili le 3 odstotke otrok, ki so
jih starši želeli vpisati v vrtec.
Ostra ločnica med mlajšimi in starejšimi otroki različno vpliva na načrtovanje prostorskih zmogljivosti, povpraševanje in celo višino prispevkov za otroke, mlajše ali starejše od 3 let. V Španiji je od leta 2005 vzgoja za
drugo starostno skupino brezplačna (vendar pa ne za prvo). Ker za prvo starostno skupino ni dovolj javno
financiranih mest, se starši zatekajo k zasebni ponudbi, Ministrstvo za šolstvo in avtonomne pokrajine pa
staršem ponujajo finančno pomoč za poravnavanje stroškov. Povpraševanje in ponudbo naj bi uskladili z
2-odstotnim letnim povečevanjem javno financiranih mest za otroke, stare od 0 do 3 leta. Predšolska vzgoja
za vse otroke, stare od 3 do 6 let, pa je v načrtu za leto 2010. Zdi se, da se ti cilji res uveljavljajo, saj so leta
2006 odprli 300.000 novih mest za otroke druge starostne skupine. Na Portugalskem je eden glavnih ciljev
doseči 100-odsotno vključenost 5-letnih otrok v predšolsko vzgojo do leta 2009. Tudi v Belgiji je velika razlika med zmogljivostmi za zelo majhne otroke (mlajše od 2 let in pol) in starejše. V vseh treh skupnostih je
subvencionirano otroško varstvo za mlajše otroke v pristojnosti vladnih agencij: Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE), Kind en Gezin (K&G) in Dienst für Kind und Familie (DKF). V flamski skupnosti mesta v subvencioniranem otroškem varstvu dodeljuje Kind en Gezin. Sredstva zanje ji zagotavlja flamska vlada. Belgija si je
namreč postavila cilj, naj bo v predšolsko vzgojo in varstvo vključen vsaj 33-odstotni delež otrok, mlajših od
3 let. V francoski skupnosti si prizadevajo povečati zmogljivosti z načrtom Cigogne I in II; izvaja ga Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE).
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Večina držav nima skupnih predpisov, s katerimi bi urejale in spremljale prostorske zmogljivosti za predšolsko
vzgojo in varstvo. Kljub temu so na tem področju nekateri pionirski poskusi. Norveška ponuja zanimiv primer,
kako so lahko podatki o prostorskih zmogljivostih dostopni širši javnosti. Vse norveške občine morajo ministrstvu poročati o številu otrok v vrtcih in otrocih, ki so na čakalnem seznamu. Ministrstvo te številke objavlja na
svoji spletni strani. Namen tega je primerjanje deležev vključenih otrok po občinah in spodbujanje k še večjemu
vpisu. Slovenija je leta 2007 ubrala podobno pot z uvedbo nacionalnega e-registra, v katerem je mogoče videti
vsa prosta mesta v predšolskih institucijah. Predšolske institucije morajo vpisovati podatke o prostih mestih,
tako da imajo prosilci in občinski ter nacionalni organi stalen pregled nad številom mest. Nacionalni e-register
je na voljo vsem uporabnikom na internetu. Uporablja ga že 90 odstotkov predšolskih institucij, od šolskega
leta 2008/09 pa je vpisovanje podatkov obvezno.
Končno je pomembno opozoriti, da možnosti za predšolsko vzgojo in varstvo tudi znotraj posameznih držav niso enake. V številnih državah se spoprijemajo s pomanjkanjem primerne predšolske vzgoje in varstva
zlasti na podeželju. Neenakost ali nesorazmerje (na primer več domačega varstva) med predšolsko vzgojo
in varstvom na podeželju in v mestih je mogoče opaziti zlasti v Belgiji, Nemčiji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem, Portugalskem in v Romuniji. Na Poljskem imajo občine pravico ustanavljati jasli (crèches), ne pa tudi
dolžnosti, zato jih na podeželju sploh ni. Čeprav morajo občine po zakonu ustanavljati in upravljati z otroškimi vrtci za 3- do 6-letne otroke, ni dovolj mest za vse otroke. Zato ni čudno, da se delež vključenosti po
državi precej razlikuje in je precej manj otrok vpisanih v vrtce na podeželju. Lokalna rešitev iz nastale zagate
so poldnevne dejavnosti, ki jih s skupnimi napori organizirajo civilne iniciative, združenja staršev in razne
fundacije.

3.3 Ukrepi za povečanje vpisa ogroženih otrok
3.3.1 Ovire pri vpisu
Dostop do predšolskih storitev lahko ovirajo številni dejavniki; za nekatere otroke pomenijo tveganje, da bodo
povsem izključeni iz predšolske vzgoje in varstva. Najpogostejša dejavnika izključenosti sta cenovna nedostopnost in pomanjkanje ponudbe. Na odločitev staršev, da bodo otroka vzgajali doma, lahko vpliva tudi pomanjkanje ustreznih predšolskih storitev: ponudba le poldnevnega varstva na primer vpliva na iskanje zaposlitve
(kot je razvidno iz razprave v 2. poglavju, gre pogosto za matere).
Včasih je lahko celo sistem socialnega zavarovanja, kljub zadovoljivi ponudbi, posredna ovira za dostop do
predšolske vzgoje in varstva. Kot pojasnjujemo v razdelku 3.1, lahko dolg starševski dopust in radodarni dodatki starše spodbujajo k temu, da otroke raje vzgajajo doma, kar velja za Estonijo, Litvo, Avstrijo in Romunijo.
V Romuniji se starševski dodatek izplačuje dve leti. Znesek je primerljiv ali celo višji od nekaterih plač, starši pa
ga izgubijo, če otroka vpišejo v predšolske institucije. V nekaterih drugih državah so posebni dodatki odvisni
od časa, ki ga otrok preživi v predšolskem okolju. Na Češkem so starši upravičeni do starševskega dodatka, če
otrok, mlajši od 4 let, ni vključen v predšolsko vzgojo dlje kot pet dni na mesec, otrok, mlajši od 3 let, pa ne več
kot 4 ure na dan. V Bolgariji otrokom, ki so v vrtcu le pol dneva, ni treba plačati učbenikov. Tri nordijske države
ponujajo staršem otrok od 1. do 3. leta starosti, ki ne uporabljajo javnega subvencioniranega varstva, »denar
za varstvo«. »Denarja za varstvo« starši ne morejo dobiti sočasno s starševskim dodatkom, v praksi pa ga pogosto uporabljajo za podaljšanje starševskega dopusta. Razlika med predpisi za starševski dodatek in predpisi
o »denarju za varstvo« je tudi ta, da lahko starši z »denarjem za varstvo« plačajo zunanje nesubvencionirano
dnevno varstvo. Z zakonom namreč ni določeno, da morajo starši sami skrbeti za otroke. Na Finskem imajo tak
predpis od leta 1985, na Norveškem od leta 1999, na Švedskem so ga ponovno uvedli leta 2008. Pomembno pa
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je opozoriti, da ima predpis o »denarju za varstvo« tudi sporne razredne posledice. Ta denarni dodatek je pomembnejši za družine z nizkimi dohodki, saj pomeni večji delež njihovega celotnega dohodka. Na Norveškem
je anketa o predšolski vzgoji in varstvu iz leta 2002 pokazala korelacijo med vključenostjo otrok v predšolske
institucije, izobrazbo staršev in njihovimi dohodki; delež otrok staršev z nizkimi dohodki je bil manjši. Podatki
prav tako kažejo, da se uporaba sheme »denar za varstvo« zmanjša, če se poveča število vpisnih mest v predšolskih institucijah.
Izključevalni dejavniki so lahko tudi neformalni in manj oprijemljivi. Leta 2004 opravljena raziskava v Belgiji (flamski skupnosti) je pokazala, da predšolske storitve najmanj uporabljajo prav tiste skupine, ki imajo po
zakonu prednostni dostop. Tako jih najmanj uporabljajo otroci pripadnikov etničnih manjšin, ki spadajo med
prikrajšane. Raziskava je pokazala, da so tudi otroci iz enostarševskih družin manjkrat v otroškem varstvu kot
drugi otroci. In končno, ugotovitve iz raziskave kažejo, da imajo prav socialno ranljive skupine največ težav pri
vpisovanju otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. Pri tem se za splošne formalne ovire štejejo dolge čakalne vrste, zahteve po redni prisotnosti in dolžnost spoštovanja pravil okolja. Med neformalne ovire pa spadajo: način,
na katerega so posredovane informacije o storitvah, jezik in odnos zaposlenih. Leta 2007 so v flamsko govoreči
skupnosti začeli projekt »Skupnost in sosedske storitve«, s katerim rešujejo nekatera od omenjenih vprašanj.
Polovica zaposlenih pri projektu so pripadniki ogroženih skupin, delovne metode pa izrecno zahtevajo sodelovanje staršev, otrok in skupnosti. Ker je bil projekt konec leta 2007 pozitivno ocenjen, bodo ta tip ponudbe v
bližnji prihodnosti vnesli v predpise o predšolski vzgoji.

3.3.2 Finančni ukrepi
V večini držav je zagotovljena brezplačna vzgoja za starejše otroke (ponavadi od 3. leta starosti). Včasih se uskladi z zgodnejšim začetkom obveznega izobraževanja in zajame zadnje leto predšolske vzgoje. To velja na primer
za Grčijo, Ciper in Poljsko. Toda v vseh državah, razen na Madžarskem, morajo starši plačati prispevke za predšolsko vzgojo in varstvo najmlajših (glej 6. poglavje).
Poleg širših političnih ukrepov, načrtovanih za odpravljanje revščine in socialne izključenosti, kot so socialno zavarovanje, zaposlovanje in nastanitev, skoraj vse države preverjajo premoženjski položaj družin in
ponujajo dostop do predšolskih okolij, ugoden tudi za družine z nizkimi dohodki. V številnih državah je
osnova za izračun višine prispevka za akreditirano javno predšolsko vzgojo in varstvo družinski dohodek
staršev in število otrok (glej preglednico 3.2). V Belgiji v subvencioniranih institucijah starševske prispevke
za predšolsko varstvo (za otroke do 2 let) prilagajajo njihovemu dohodku. Na Češkem ravnatelj vrtca določi
standardni prispevek za vse otroke. Ravnatelj ima pravico, da plačilo prispevka za otroke iz socialno ogroženih družin zmanjša oziroma starše oprosti plačila. Plačevanja so oproščeni tudi vsi rejniki. Na Češkem in v
Sloveniji se višina plačila za javni otroški vrtec uravnava glede na razvrstitev staršev v plačilne razrede, starši,
ki prejemajo socialno pomoč, pa so plačila oproščeni. Na Irskem so centri za predšolsko vzgojo financirani
ob upoštevanju treh dohodkovnih skupin, ki so določene glede na dohodek staršev; pri tem sta zadnji dve
skupini z nižjimi dohodki upravičeni do socialne pomoči. Na Švedskem leta 2002 so določili najvišji prispevek, za posamezne starše pa ga izračunavajo na podlagi njihovega dohodka in števila otrok v družini.
Norveška ima podoben sistem.
V Bolgariji je višina plačila, znižanje ali celo oprostitev plačila določena z zakonom. Prav tako so enostarševske
družine, družine z več kot dvema otrokoma in nezmožni starši oproščeni plačila prispevka. Oprostitev plačevanja prispevka velja tudi za otroke, ki so v vrtcu le pol dneva. Na Cipru je od septembra 2004 predšolska vzgoja
obvezna in brezplačna eno leto, in sicer za otroke stare od 4 leta in 8 mesecev do 5 let in 8 mesecev. Višina prispevka za otroke od 3 do 4 let in 8 mesecev je 42 evrov na mesec, lahko pa se zmanjša na 25 evrov za družine, ki

76

3. poglavje: Dostop do predšolske vzgoje in varstva

imajo štiri otroke ali več. Za otroke iz zelo revnih družin ter z resno bolnimi starši je vrtec brezplačen. Ne glede
na to pa so prispevki vseeno relativno nizki v primerjavi z zasebnim sektorjem, kjer so cene od 102 evrov do 307
evrov na mesec. Na Madžarskem sta javna predšolska vzgoja in varstvo brezplačni; plačati je treba le hrano in
dodatne dejavnosti, kot so jezikovni tečaji ali dodatne športne dejavnosti. Pomembno je opozoriti, da od leta
2008 veljajo novi predpisi, s katerimi spodbujajo vpis večkrat prikrajšanih otrok. Le starši teh otrok lahko zaprosijo za posebne dodatke, ki jih občina izplača v dveh obrokih (v juniju in decembru) potem, ko vpišejo otroka v
vrtec. Na Irskem se prispevek določa glede na to, ali starši prejemajo dodatke, in naravo teh dodatkov. Končno
pa se prispevki na Poljskem, Slovaškem in v Latviji ne izračunavajo na podlagi dohodkov staršev, ampak se lokalne oblasti odločijo, ali bodo družine s finančnimi težavami oprostili plačevanja.
Preglednica 3.2: Sredstva za večjo dostopnost do predšolske vzgoje in varstva, 2006/07

Prispevek za akreditirano javno predšolsko
vzgojo in varstvo, prilagojen glede na:
BE de

družinski dohodek in število otrok
CY

merilo, ki ne upošteva velikosti družine
in družinskega dohodka

LU

davčne olajšave za akreditirano plačljivo
javno predšolsko vzgojo in varstvo
nesubvencionirane in neakreditirane
plačljive storitve

MT
LI

Vir: Eurydice
Opombe
Italija: ukrepi se med seboj razlikujejo glede na pokrajinske in občinske predpise;
Litva: enostarševske družine, študentske družine in družine, v katerih oče služi vojaški rok, imajo pri plačilu 50-odstotni
popust;
Slovenija: starši, ki imajo enega otroka že v vrtcu, za drugega otroka plačajo za razred nižji prispevek;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS): brezplačna poldnevna mesta so na voljo za 2-letne otroke, ki pripadajo določenim
ciljnim skupinam; finančna pomoč je na voljo mladim staršem in enostarševskim družinam, ki se želijo ponovno vrniti
na trg dela, usposabljanje ali študij;
Islandija: občine se same odločajo o višini prispevka; številne občine jo prilagajajo glede na zakonski stan in študentski
status staršev;
Lihtenštajn: enostarševske družine lahko dobijo nadomestno finančno pomoč – odvisna je od njihovega finančnega
položaja.
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Pojasnilo
Podatki se nanašajo le na plačevanje prispevkov za javno in/ali kombinirano zasebno-javno predšolsko vzgojo in
varstvo. Brezplačni predšolska vzgoja in varstvo (npr. v šolskih institucijah) zato nista prikazani.

Stroški otroškega varstva se lahko znižajo tudi z davčnimi olajšavami. Te pogosto dopolnjujejo prej omenjena
merila. Oprostitve plačila davka od prispevkov za otroško varstvo (za otroke, stare od 0 do 3 let) poznajo v
Belgiji, Franciji, Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, v Romuniji, Združenem kraljestvu in na Norveškem. Na
Nizozemskem delodajalci zaposlenim staršem namenjajo dodatke za poravnavanje stroškov otroškega varstva,
če imajo otroke v institucionalnem otroškem varstvu ali registriranem zasebnem otroškem varstvu. Na Malti
so vse družine, ki vpišejo svoje(ga) otroke(a) v predšolsko vzgojo in varstvo, oproščene plačila davka, tisti, ki
prejemajo socialno pomoč, pa so v celoti oproščeni plačila. V Romuniji so na voljo vavčerji za otroško varstvo
za družine, ki niso upravičene do dodatka za starševski dopust. Te lahko starši uporabljajo le za plačilo davkov
na storitve otroškega varstva. V Združenem kraljestvu so družine z nizkimi in srednjimi dohodki upravičene do
davčnih olajšav v okviru Working Tax Credit Child Care Element, ki poravna do 80 odstotkov stroškov predšolske
vzgoje in varstva za starše, ki delajo vsaj 16 ur na teden.

3.3.3 Družbeni in kulturni ukrepi
Različne vladne politike spodbujajo dostop za določene ciljne skupine in zagotavljajo, da se predšolska okolja
odzivajo na posebne potrebe prikrajšanih otrok. V Belgiji (flamski skupnosti) s pilotnim projektom Centrum voor
Kinderopvang (CKO) [centri za integrirano predšolsko vzgojo] težijo k zagotavljanju takšne politike sprejemanja
otrok v predšolsko vzgojo in varstvo, ki upošteva lokalne ali regionalne okoliščine. Leta 2006 je Danska v vseh
oblikah dnevnega otroškega varstva uvedla pisno evalvacijo o vplivu okolja na otroka, zato da bi bilo zagotovljeno primerno varstvo za razvoj socialno prikrajšanih otrok. Poleg tega vlada namenja sredstva za usposabljanje strokovnih delavcev za delo s prikrajšanimi otroki, na primer za poučevanje jezika.
V Franciji imajo vsi otroci, mlajši od 2 let, ki živijo na »prednostnih vzgojnih območjih« (zones d'éducation prioritaire ali ZEP), zagotovljeno mesto v predšolski vzgoji. Glavni cilj programa, ta deluje od leta 1982, je ponuditi
vrtcem na najbolj prikrajšanih območjih dodatna finančna sredstva (območja določa visoka stopnja brezposelnosti, revščine, veliko število prebivalcev, ki ne govorijo francosko, in podobno).
Na Nizozemskem se je vladna politika za predšolsko vzgojo in varstvo osredinila na vzgojno prikrajšane otroke,
stare od 2 do 5 let. To ciljno skupino večinoma sestavljajo otroci s slabo izobraženimi starši in otroci pripadniki
etničnih manjšin. Predšolska vzgoja se zagotavlja v igralnih skupinah (peuterspeelzalen); za otroke od 2. ali 3. leta
je organizirano poldnevno varstvo, za 4- do 5-letne otroke pa primarno izobraževanje. Cilj vlade je, da v obdobju 2007–2011 zagotovi predšolsko vzgojo za vse prikrajšane otroke, stare od 2 do 6 let. Na lokalni ravni starše
spodbujajo k vpisovanju svojih otrok v predšolsko vzgojo; pri tem je pomemben element ponudba zdravstvenih
storitev za majhne otroke (do 4. leta), saj skoraj vsi starši (več kot 95 odstotkov) s svojimi otroki redno obiskujejo
zdravstvene centre za predšolske otroke. Še več, s posebnimi programi starše informirajo o prednostih predšolske
vzgoje. Pristojni občinski organi pa določijo primerno strategijo in sredstva, ki jih bodo za to uporabili.
Na Portugalskem so državno financirani Socialni solidarnostni centri, ki ponujajo predšolsko vzgojo in varstvo,
posebej usmerjeni na prikrajšane otroke. Poleg tega so nedavno vpeljali tudi socialne in kulturne mediatorje, ki
pomagajo pri integraciji otrok priseljencev in pripadnikov etničnih manjšin v vrtce.
Na Irskem se kot prednost pri financiranju institucij otroškega varstva v okviru Nacionalnega programa naložb
v predšolsko vzgojo (National Childcare Investment Programme, 2006-2010) upoštevata socialni in demografski
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položaj posameznega območja. Na Madžarskem imajo prikrajšani otroci (splošno opredeljeni glede na ekonomski in izobrazbeni položaj njihovih staršev) od leta 2008 pri vpisu prednostno pravico. Sprejeti jih morajo v
bližnjem vrtcu, in sicer imajo prednost v katerem koli vrtcu. Neobčinski javno financirani vrtci morajo za prikrajšane otroke zagotoviti četrtino mest. V Španiji so otroci iz socialno in kulturno prikrajšanih skupin porazdeljeni
med javno financirane javne in zasebne predšolske institucije. Za prikrajšane otroke, stare do 3 leta, so na voljo
rezervirana mesta in znižano plačilo.
V Združenem kraljestvu (Angliji) je program Vsak otrok je pomemben (Every Child Matters) namenjen blaginji
vseh otrok. Leta 2004 je vlada objavila desetletno strategijo za otroke, s katero se obvezuje, da bo vlagala v otroško varstvo, predšolsko vzgojo in usklajevanje med poklicnim ter zasebnim življenjem staršev. Program Sure
Start, ki združuje predšolsko vzgojo in varstvo, zdravstveno in družinsko pomoč, je namenjen najbolj prikrajšanim območjem v državi; vanj so vključene naslednje skupine: starši in otroci etničnih manjšin, brezposelni, ljudje s posebnimi potrebami, mladostniki, starši samohranilci/ke in prosilci za azil. Programi v preostalih predelih
Združenega kraljestva se na podoben način ukvarjajo z ranljivimi skupinami. Madžarska je prevzela podoben
program Biztos kezdet (gotov začetek) za otroke do 3. leta starosti, ki živijo na območjih brez bölcsőde. Strokovni
sodelavci in prostovoljci v okviru biztos kezdet pomagajo pri otroškem, zdravstvenem in socialnem varstvu.
Nekatere države pa organizirajo posebne oddelke za določene skupine otrok, s katerimi jim poskušajo olajšati
dostop do rednega šolanja. Te skupine ponavadi oblikujejo pred vstopom v obvezno šolanje (za več informacij
o organizaciji posebnih programov glej 4. poglavje, razdelek 4.3)

3.4 Ocena dostopnosti in usmerjenih intervencijskih programov
Zelo malo držav, le angleško govoreče in nordijske države, Španija, Francija in Nizozemska, ima razvite evalvacijske in poročevalske postopke za ocenjevanje uspešnosti omejenih vladnih politik.
Na Danskem se evalvacija predšolskih politik izvaja pod nadzorom danskega inštituta za evalvacijo (EVA). Inštitut evalvira programe na lastno pobudo ali na zahtevo vlade, ministrstev, svetovalnih odborov, lokalnih oblasti
in organizacij. Evalvacije zajemajo javne in javno subvencionirane zasebne institucije.
V španskem vladnem programu nacionalnih reform je določen tudi postopek, s katerim se spremlja uresničevanje postavljenih ciljev, tj. do leta 2008 vpisati v prvo stopnjo predšolske vzgoje 27 odstotkov otrok (starih od 0
do 3 leta), do leta 2010 pa 30 odstotkov. Do zdaj so pripravili dve poročili o uspešnosti pri uresničevanju ciljev, in
sicer leta 2006 in 2007. Zadnje poročilo kaže, da so z različnimi ukrepi povečali delež vključenih s 13,2 odstotka
v letu 2004 na 16,6 odstotka v letu 2006.
V Franciji sta nadzor in spremljanje (tudi dostopnosti) javnih crèches in jasli zelo decentralizirana. Ponavadi je
to pristojnost različnih območnih služb, zlasti služb za varstvo mater in otrok. Nasprotno pa je ocenjevanje in
spremljanje nacionalne politike v pristojnosti Generalnega inšpektorata za socialne zadeve (Inspection Générale
des Affaires Sociales (IGAS)) in nekaterih drugih organov. Nadzor in spremljanje otroških vrtcev sta v pristojnosti
različnih nacionalnih inšpekcijskih služb. Te so odgovorne tudi za spremljanje statističnih in evalvacijskih kazalnikov ter za preverjanje izbranih vzorcev učencev.
Nizozemska vlada je ustanovila posebno telo Landelijke Monitor Voor – en Vroegschoolse Educatie (Nacionalni
opazovalec predšolske vzgoje) za spremljanje rezultatov politike v predšolski vzgoji. Med merjenjem (2006,
2008, 2010) morajo pristojni občinski organi poročati o definiranju ogroženih otrok, deležu vključenih otrok,
programih, ki se izvajajo, usposabljanju strokovnih delavcev in podobno.
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Na Finskem so državni pokrajinski uradi pristojni za spremljanje uspešnosti in reševanje pritožb glede občinskih storitev, tudi storitev predšolske vzgoje in varstva. Na Norveškem to nalogo opravlja okrajni guverner. Na
Švedskem pa je za spremljanje uspešnosti pri izvajanju nedavnih reform pooblaščena Nacionalna agencija za
izobraževanje.
V Združenem kraljestvu je vpeljano neodvisno stalno proučevanje dolgoročnih vplivov programov Sure Start
(National Evaluation of Sure Start ali NESS).
*
*

*

Dostop do storitev je eden najpomembnejših dejavnikov družbene pravičnosti in vključenosti. Zagotoviti dostop do najkakovostnejših predšolske vzgoje in varstva, zlasti za najbolj prikrajšane dele prebivalstva, spada
med največje izzive politike, ki si je za cilj zadala vključevanje najmlajših otrok v družbo (glej 1. poglavje). Dostopnost lahko merimo – in dosežemo – z različnimi ekonomskimi, geografskimi, socialnimi in kulturnimi parametri. Kolikor manjša je ponudba, toliko večji vpliv ima vsak od navedenih dejavnikov. V večini držav storitve
otroškega varstva za najmlajše otroke – od rojstva do 2. ali 3. leta – niso univerzalne, zato so bila za dostop vzpostavljena prednostna merila. Splošne politike so pogosto podkrepljene tudi s finančnimi ukrepi. Prednostni
dostop za določene dele prebivalstva temelji na različnih merilih; ta so lahko socialne, ekonomske, geografske
ali kulturne narave. Politike se morajo spopasti tudi s kulturnimi in socialnimi ovirami, npr. prednostno izbiro
materinske vzgoje ali pomanjkljivim poznavanjem vpisnih postopkov – torej s prikrajšanostjo, ki je ni mogoče
zlahka odpraviti in je lahko vzrok za izključenost določenih skupin. Končno lahko tudi način delovanja centrov,
to zlasti velja za njihov odpiralni čas, bodisi poveča dostop – če delajo v izmenah – bodisi ga omeji – če ponujajo
le poldnevne programe.
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4. POGLAVJE: ORGANIZACIJA PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA
TER NAČINI VZGOJE
Uvod
To poglavje preučuje glavne značilnosti predšolske vzgoje in varstva glede na različne starostne skupine in
vzgojne načine. Obravnavani so dejavniki, pomembni za učinkovitost programov predšolske vzgoje in varstva – predstavljeni so bili že v pregledu literature (glej 1. poglavje) –, predvsem zmožnost poskrbeti tudi za
ogrožene otroke.
Prvi del obravnava razmere za delovanje, zlasti razmerje števila otrok na vzgojitelja, velikost skupin ter zdravstvena in varnostna priporočila. Drugi del preučuje cilje, kurikulume in različne metodike predšolske vzgoje
in varstva. Pri tem namenja posebno pozornost temeljnim vzgojnim načelom in napotkom s tega področja.
Obravnavanje ogroženih otrok se prepleta z vsemi omenjenimi vidiki, posebni ukrepi za njihovo integracijo pa
so predstavljeni v tretjem delu. Končno se četrti del ukvarja s sodelovanjem staršev in partnerstvom z družinami.
Iz 3. poglavja je razvidno, da imajo številne države ločeno urejeno predšolsko vzgojo in varstvo za otroke različnih starosti. Preglednica 4.1. sintetizira podrobne nacionalne podatke iz preglednice 3.1. Nazorno kaže, da
večina držav zagotavlja dva različna tipa predšolske vzgoje in varstva, in sicer glede na starost otrok; vsak od
njiju pogosto spada v pristojnost drugega ministrstva (za podrobnosti o pristojnih ministrstvih glej preglednico
A v dodatku). Približno deset držav ima enotno organizacijsko ureditev za vse otroke od rojstva oziroma 1. leta
do 5. ali 6. leta in včasih vključuje tudi programe priprave na šolo, bodisi v vrtcih ali v šolah.
Razlike v položaju, razvoju in tradiciji različnih tipov varstva za otroke, mlajše od 2 ali 3 let, in starejše otroke
(pogosto stare 3 do 6 let) so precejšnje. Torej je logično domnevati, da so vplivale na oblikovanje različnih organizacijskih in pedagoških modelov. Zato v tem poglavju posebej obravnavamo predšolsko vzgojo in varstvo
za najmlajše otroke (mlajše od 2 ali 3 let) in posebej za starejše (navadno stare od 3 do 6 let); zadnja je v večini
držav znana kot »predšolska raven« ali raven ISCED 0.
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Preglednica 4.1: Glavni modeli (akreditirane in subvencionirane) predšolske vzgoje
in varstva glede na starost otroka, 2006/07

BE de

Enovita okolja le do primarne ravni

CY

Enovita okolja in predšolski oddelki

LU

Ločena okolja za najmlajše otroke
(do 2. ali 3. leta) in starejše od 2 ali 3 let,
skupaj s predšolskimi oddelki ali brez njih
Večinoma (ali samo) predšolske skupine
(ISCED 0), v glavnem ali samo za 3- do
6-letne otroke

MT
LI

Vir: Eurydice
Opomba
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): čeprav nekatera vzgojna okolja za otroke, starejše od 3 let, sprejemajo tudi
mlajše otroke, teh tukaj ne obravnavamo kot »enovita okolja«, saj prejemajo finančna sredstva le za otroke, starejše
od 3 let; so pa tudi izjeme, kot so poldnevna brezplačna mesta za 2-letne otroke iz ogroženih območij v Angliji in
Walesu. Podobno velja za pilotne poskuse na Severnem Irskem, kjer javne predšolske institucije lahko sprejmejo
2-letne otroke, če so na voljo prosta mesta; tudi nekateri lokalni dogovori omogočajo, da so v varstvo sprejeti otroci,
mlajši od 2 let, kot to na primer velja za »londonski program dostopnega otroškega varstva«.

Pojasnilo
Z modeli mislimo na vse priznane in akreditirane tipe javnega in subvencioniranega zasebnega varstva in vzgoje, tudi
če nista zelo razširjeni. Varstvo na domu ni zajeto.
»Enovita okolja« ponavadi sprejemajo otroke od rojstva oziroma 1 leta do 5. ali 6. leta; za celotno obdobje oziroma za
otroke vseh starostnih skupin ima institucija enotno upravo, strokovni delavci, ki so pristojni za vzgojo, imajo enako
raven kvalifikacije, vir financiranja je isti.
Ločena okolja vzgojo in varstvo organizirajo različno za različne starostne skupine; te se od države od države
razlikujejo, ponavadi pa so v prvi otroci do 2. ali 3. leta, v drugi pa od 3. ali 4. do 5. ali 6. leta. »Programi priprave na
šolo« so organizirani eno leto pred vstopom v primarno šolo (raven ISCED 1).
Za podrobne informacije o različnih organizacijskih oblikah po državah in starosti glej preglednico 3.1.
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4.1 Merila za delo v predšolski vzgoji in varstvu
4.1.1 Velikosti skupin in razmerje števila otrok na vzgojitelja
Razmerje med številom vzgojiteljev in številom otrok je pogosto eden od odločilnih dejavnikov kakovosti. Urejeno je lahko na dva načina: z vzpostavitvijo najvišjega dopustnega razmerja med številom odraslih in številom
otrok ali z vzpostavitvijo najvišjega dopustnega števila otrok v skupini, ki jih nadzoruje en odrasel ali več. Velikost skupine je pomembna in delno vpliva tako na naravo dejavnosti, ki jo organizirajo odrasli, kot na način
vzajemnega sodelovanja z otroki. Velikost skupine močno vpliva zlasti na majhne otroke; število otrok v skupini
vpliva na sodelovanje med otroki ter med otroki in odraslimi (glej 1. poglavje). Namreč, večja kot je skupina,
več možnosti je, da se bo otrok odtujil in s težavo vzpostavil stik z navzočimi odraslimi. Vpliva tudi na odrasle, ki
delajo v skupini, saj morajo njeni velikosti prilagoditi svoje delovne metode. Tako lahko odgovornost za veliko
skupino otrok zmanjša sposobnost odraslih za vzpostavitev individualnih in osebnih stikov z otroki. Poleg tega
število otrok v skupini vpliva na ton sporazumevanja z njimi in lahko povzroči nesoglasja.
V Belgiji, Franciji, na Nizozemskem in v nordijskih državah so za določanje velikosti skupin odgovorne pristojne
lokalne skupnosti ali lokalne institucije. V velikem številu preostalih držav za določanje velikosti skupin oziroma
razmerje med številom odraslih in otrok, starejših od 2 ali 3 let (glej preglednico 4.2a), v institucijah, ki so večinoma na ravni ISCED 0, oblikujejo neke vrste smernice.
Preglednica 4.2a: Standardi za razmerje med številom otrok in odraslih ter velikost skupine
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke, starejše od 2 ali 3 let, 2006/07
BE fr

BE de

BE
nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

Posebni standardi za
ogrožene otroke

ò

ò

ò

ò

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ

1+1:15

Velikost najmanjša

ﬁ

ﬁ

ﬁ

12

13-18

ﬁ

ﬁ

skupine

ﬁ

ﬁ

ﬁ

22

24

ﬁ

25

1:19;
2:32

ﬁ

ﬁ

1:24

največja

Najvišje razmerje med 1:19;
številom odraslih in otrok 2:39

MT
Posebni standard za
ogrožene otroke

NL (a) NL (b)

ﬁ

ﬁ

ﬁ

Velikost

najmanjša

15

ﬁ

ﬁ

skupine

največja

20

ﬁ

ﬁ

Najvišje razmerje med
številom odraslih in otrok

1/G

ﬁ

1+1/G

ﬁ

ò

20

24

IT

CY

ﬁ

ò

ò

ﬁ

1:20

ﬁ

15

ﬁ

28

25

FI

FI
(b)

ﬁ

ﬁ

ﬁ

15

ﬁ

22-28

ﬁ

RO

SI

SK

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ò

20
25

20

22

1/G 1+1:25 1:20 1+0.5:22

Standardi niso centralno predpisani

1/G

ò

ò

LV

LT

LU

HU

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ

8

ﬁ

25

20-25

10
25

1:25 1+1/G 1:25-28 1:25

(a)

PT

ﬁ

FR

ﬁ 1+1:25 1+1:20 1:8-10 1:25

PL

25

ES

25

AT

25

EL

24

1:8 1+1/G 1+1/G

1:25

SE

UK
( 1)

UKSCT

IS

LI

NO

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ﬁ
13-20

20

ﬁ

1:7-13 1:13; 2:20 ﬁ

ﬁ
26

ﬁ

ﬁ
1:8

ﬁ
1:5-10

ﬁ
20

ﬁ

ﬁ

1+2:
14-18

Posebni standardi

1

ZK ( ) = ZK – ANG/WLS/SIR
Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE fr, BE de): število vzgojiteljskih mest je odvisno od skupnega števila otrok v vrtcu (pre-primary school);
druga številka kaže, da ima lahko vrtec drugega vzgojitelja, ki ga plačuje pristojna lokalna skupnost, če ima skupina
največ 39 (BE fr) ali 32 (BE de) otrok; prisotnost ogroženih otrok poveča »vzgojiteljev delovni čas« in s tem število
mest;
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Belgija: (BE de): vrtci, ki imajo od 4 do 6 nedavno prispelih otrok priseljencev, so upravičeni do dodatne ¼ delovnega
mesta; za vsake dodatne tri otroke jim pripada še po ¼ mesta;
Belgija: (BE nl): število vzgojiteljskih mest je odvisno od skupnega števila vseh otrok v vrtcu (pre-primary school);
Bolgarija: razmerje med številom odraslih in otrok ni navedeno; znano pa je, da se razlikuje glede na tip vzgoje
(celodnevno, poldnevno, program priprave na šolo) in starost otrok;
Češka: ustanovitelj lahko poveča ali zmanjša razmerje za 4 otroke; če je število otrok manjše, mora ustanovitelj
poravnati povečane stroške, če je število večje, mora zagotoviti kakovost vzgoje in varnost otrok; v oddelkih priprave
na šolo (pripravné tridy) je najmanj 7 otrok in največ 15;
Danska: razmerje je enako v enovitih okoljih in vrtcih (za 3- do 6-letne otroke);
Španija: v določenih okoliščinah veljajo kompenzacijska merila: za mešane starostne skupine, podeželska območja,
predšolske institucije, ki sprejmejo otroke, na katere je treba posebej »paziti«; nacionalni predpisi v teh primerih
določajo manjše skupine, o natančnem številu pa odloča vsaka avtonomna pokrajina;
Irska: celodnevno ali poldnevno varstvo (za 3- do 6-letne otroke): 1 odrasel za 8 otrok; občasna predšolska vzgoja za
3- do 6-letne otroke): 1 odrasel za 10 otrok ali 2 odrasla za največ 20 otrok; za zgodnje programe (Early programmes)
za ogrožene otroke iz prikrajšanih družin veljajo posebni standardi;
Francija: nima določenih standardov za velikost skupine, v povprečju pa ima skupina 26 otrok;
Italija: nima določenih standardov; neobvezne smernice lahko postavijo lokalne skupnosti; v skupini 28 otrok sta
2 vzgojitelja; v okviru 8-urnega delavnika delata izmenično; za delo z ogroženimi otroki so priporočila, nacionalnih
standardov pa ni;
Ciper: število se veča s starostjo otrok; na prednostnih območjih je določeno največ 20 otrok;
Latvija: podatki se nanašajo na število otrok, ki jih lahko sprejmejo v mestnih in primestnih območjih; na drugih
območjih je najmanjše dopustno število otrok 8; število otrok v skupini se veča s starostjo; zaradi pomanjkanja mest
za otroke so težnje po povečevanju števila otrok na skupino;
Madžarska: število se lahko poveča za 20 odstotkov, če se na začetku šolskega leta ugotovi, da sta v vrtcu potrebni
vsaj dve skupini ali je otrok sprejet v vrtec med šolskim letom;
Nizozemska: (a) standardi za igralne skupine so postavljeni na občinski ravni; (b) standardi, ki veljajo v primarnem
izobraževanju za otroke stare 4 in 5 let (basisonderwijs), niso določeni; pristojni organ določi največje število otrok na
skupino; priporočeno je 15 otrok; nacionalni standardi niso določeni;
Portugalska: zakonodaja določa enega pomočnika na 3 skupine; za nemoten potek dela morajo pristojni lokalni
organi zagotoviti dodatno osebje, kar v praksi ponavadi pomeni, da ima vsaka skupina vsaj enega pomočnika;
določene so tudi splošne smernice za pomoč ogroženim skupinam; odlok št. 3/08 omogoča posebno pomoč otrokom
z vedenjskim motnjami in s specifičnimi učnimi težavami;
Slovenija: ima enovito ureditev; otroci so razdeljeni v skupine mlajših od 3 let in starejših od 3 let; standardi se
razlikujejo glede na starost otrok, posebej so določeni za skupine z ogroženimi otroki in za starostno mešane skupine;
posebni standardi veljajo tudi na manj razvitih ali narodno mešanih območjih;
Slovaška: nižje razmerje (1:14) je določeno, če je v instituciji ločena skupina za otroke, mlajše od 3 let; razmerje je
nižje tudi v institucijah, ki sprejemajo otroke v tedensko internatsko oskrbo; za določene dejavnosti, npr. plavanje,
morajo institucije najeti posebnega učitelja;
Finska: (a) se nanaša na enovita okolja za otroke od rojstva oziroma 1. leta do 5. ali 6. leta; standardi veljajo za otroke,
starejše od 3 let, ki so vključeni v celodnevni program; za otroke, ki so vključeni v poldnevni program, se lahko razmerje
poveča na 1:13. (b) se nanaša na predšolske skupine; če gre za celodnevno varstvo je razmerje 1:7, če gre za otroke,
ki so neposredno pred vstopom šolo, je razmerje 1:13; če je v skupini poleg vzgojitelja tudi pomočnik ali varuh, je
lahko razmerje 2:20; vendar so to le priporočila; občinski svet, pristojen za primarno izobraževanje, določi največjo
dopustno velikost skupine;
Švedska: standardov ne določajo na državni, ampak občinski ravni, vendar zakonodaja določa smernice; zakon o
izobraževanju določa, da morajo biti ob upoštevanju vseh okoliščin skupine otrok ustrezno sestavljene in primerno
velike;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): 2:26 velja za javne institucije (te morajo zaposlovati usposobljene vzgojitelje in
pomočnike); razmerje 1:8 velja za zasebna in prostovoljna vzgojna okolja (v katerih ni nujno zaposlovati usposobljenih
vzgojiteljev);
Islandija: razmerje je različno glede na starost otroka – od 1:5 za otroke od 2. leta do 1:10 za otroke od 5. leta naprej;
Norveška: se nanaša na otroke, stare od 3 do 6 let v enovitih okoljih; prikazano razmerje velja za število otrok na
vzgojitelja, v skupini pa so še drugi delavci, npr. pomočniki.
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Pojasnilo
Razmerje prikazuje število otrok na odraslega ne glede na velikost ali delitev skupin. Najvišja dopustna velikost
skupine pomeni najvišje dopustno število otrok v skupini. Najmanjša velikost skupine pomeni najmanjše število otrok,
potrebno za oblikovanje skupine. Standardi o številu otrok, potrebnih za vzpostavitev institucije, niso obravnavani.
V prikazanih razmerjih prva številka (1 ali 2) pomeni strokovne delavce, odgovorne za skupino, druga številka (za
znakom +) pa pomočnike ali drugo pomožno osebje.

Na splošno je najvišja dopustna velikost skupine pod nadzorom enega vzgojitelja od 20 do 25 otrok. Samo v
Estoniji, Latviji, na Irskem, Finskem in Islandiji velja razmerje en odrasel na 12 otrok ali manj. Enako velja za nizozemske otroške centre – en vzgojitelj na 8 otrok, starih od 3 do 4 leta – in za druga okolja za otroke od 4 do 6
let, igralne skupine in basisonderwijs, kjer velja splošno priporočilo 15 otrok na dva odrasla. V devetih državah
(Nemčiji, Estoniji, Franciji, Litvi, Luksemburgu, na Nizozemskem (igralne skupine), na Portugalskem, v Združenem kraljestvu (razen na Škotskem) in na Norveškem) je v skupini tudi pomočnik.
Le v redkih državah veljajo posebni standardi za ogrožene otroke. Ponavadi se poveča število strokovnih delavcev, kot to velja v Belgiji ali Franciji, kjer so omenjeni standardi sestavni del politike za prednostna območja, ali
se zaposlijo dodatni pomočniki, npr. na Irskem in Cipru. V Španiji veljajo kompenzacijska merila, npr. zmanjšanje
otrok v skupini. V Sloveniji se standardi lahko razlikujejo glede na razvitost določenega območja ali zaradi romskih otrok; tudi standardi za romske otroke se po območjih razlikujejo; na Dolenjskem je med osebjem lahko
tudi romski pomočnik, v Prekmurju pa romske skupnosti organizirajo lastno predšolsko vzgojo in varstvo z
romskimi ali neromskimi strokovnimi delavci.
Položaj je precej drugačen, če pogledamo standarde za skupino otrok, mlajših od 2 ali 3 let (glej preglednico 4.
2). V državah, za katere so na voljo podatki, je razmerje nižje kot za starejše otroke – skoraj v vseh državah velja
1 odrasel za manj kot 10 otrok. Manjše število držav (Estonija, Litva, Madžarska, Avstrija, Portugalska, Romunija,
Slovenija in Slovaška) določa tako velikost skupine kot razmerje števila otrok na odraslega. Podatki pa so razkrili,
da imajo v nekaterih državah ekipe odraslih, ki delajo z relativno velikimi skupinami otrok: v nemško govoreči
skupnosti v Belgiji so 3 odrasli na 18 otrok, na Poljskem 4 odrasli na 35 otrok in Slovaškem 3 odrasli na skupino
s 14 do 20 otroki.
Le v malo več kot polovici držav so standardi določeni na nacionalni ravni, v preostalih državah pa na regionalni
ali lokalni, in sicer na dva različna načina: oblikujejo se v skladu z nacionalnimi smernicami ali pa so določeni
na lokalni ravni. Ti standardi nedvomno več povejo o načinu financiranja (glej 6. poglavje) kot pa o metodah za
oblikovanje skupin v predšolskih institucijah. Le tri države (Bolgarija, Ciper in Slovenija) imajo določene standarde za ogrožene otroke, stare manj kot 2 oziroma 3 leta.
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Preglednica 4.2b: Standardi za razmerje med številom otrok in odraslih ter velikost skupine
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke, mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
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Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE fr): razmerje v dnevnih jaslih (do 3. leta) je 1:7; v vrtcu (prégardiennat) (od 18 mesecev do 3 let) pa 1:9;
Belgija (BE nl): zasebno dnevno varstvo: otroci mlajši od 18 mesecev 1:7, starejši od 18 mesecev 1:10;
Bolgarija: v skupini sta lahko 2 otroka ali 3 s posebnimi vzgojnimi potrebami;
Češka: standardi niso določeni na centralni ravni, urejeni so v okviru zdravstvenega varstva;
Danska: položaj je podoben v enovitih okoljih (od rojstva do 6 let) in v dnevnih predšolskih institucijah (od rojstva
do 3 let);
Španija: nacionalna merila za otroke, stare do 3 let, niso določena; standarde določajo avtonomne pokrajine, vendar
pa se razmerje na splošno veča s starostjo otrok (v nekaterih pokrajinah 8 otrok na oddelek ali skupino otrok, starih
do 1 leta; 13 za 1- do 2-letne otroke in 20 za 2- do 3-letne otroke);
Francija: 1 odrasel na 5 otrok, ki še niso shodili, in 1 odrasel na 8 otrok, ki so že shodili;
Italija: standardi so postavljeni na regionalni ravni; v praksi je razmerje 1 odrasel na 5 do 10 otrok, odvisno od njihove
starosti;
Ciper: 1 odrasel na 6 otrok, starih do 2 leti, in 1 odrasel na 12 otrok, starih od 2 do 3 leta;
Latvija: v skladu z uredbo kabineta ministrov je v mestih in na primestnih območjih dovoljena velikost skupine od
10 do 14 otrok, starih od 1 do 2 let, za otroke od 2 do 3 let pa je dovoljena velikost od 10 do 16 otrok; na preostalih
območjih je najmanjše dovoljeno število otrok 8;
Nizozemska: razmerje števila otrok na odraslega se veča s starostjo – 1:4 za otroke, mlajše od 12 mesecev; 1:5 za
otroke, stare od 1 do 2 let, in 1:6 za 2- do 3-letne otroke; največje dopustno število 8 velja za 3- do 4-letne otroke; v
skupini je lahko največ 12 otrok, starih manj kot 12 mesecev, in največ 16 otrok, mlajših od 4 let; toda ti standardi niso
določeni na državni ravni;
Avstrija: zvezni standardi niso določeni, predpisi so regionalni (Bundesländer);
Poljska: ni posredovala podatkov, natančno pa je opisala, kako je sestavljena ekipa strokovnih delavcev;
Švedska: odgovornost je občinska, zakonodaja pa vsebuje priporočila;
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Združeno kraljestvo: (ANG/WLS/SIR): standardi za razmerje števila otrok na odraslega za otroke, mlajše od 3 let, so
določeni (1 : 3 do 5), vendar pa tu niso prikazani, saj so predšolske institucije večinoma zasebne in prostovoljske in
niso neposredno subvencionirane;
Norveška: standardi se nanašajo na otroke do 3. leta v enovitih okoljih; prikazano razmerje velja za število otrok na
vzgojitelja, v skupini pa so še drugi delavci, npr. pomočniki.

4.1.2 Zdravstvena in varnostna merila
V večini držav je treba za organiziranje predšolske vzgoje in varstva izpolniti predpisane pogoje glede varnosti
in zdravstvenega varstva. V nekaterih državah lahko zaradi kršitve teh predpisov zaprejo vzgojno institucijo
ali ukinejo javna finančna sredstva; vendar pa ti pogoji večinoma niso natančno določeni. Le Češka, Latvija in
Avstrija imajo zelo stroge predpise za ustanovitev nove institucije. Določajo, koliko m2 prostora mora biti na
otroka, predpisano je, da mora imeti stavba poseben vhod v kuhinjo in shrambo ter stranišče in umivalnico
za vsako skupino otrok posebej. Le redke države pozornost posvečajo kakovosti okolja, razen če je povezana
z zdravstvenim varstvom in varnostjo. Bolgarija, Češka in Španija navajajo akustične lastnosti, prezračevanje,
svetlobo, na Poljskem in Islandiji pa uporabo zunanjega prostora ter prostora za igranje. Na Danskem nimajo
posebnega predpisa o izpolnjevanju zdravstvenih in varnostnih pogojev, vse predšolske institucije pa morajo
poročati o otrokovem okolju (Children’s Environment Assesment). Namen tega dela je opisati, oceniti in izboljšati
otrokovo okolje, evalvirajo pa se tri področja: fizično okolje (zdravje, ergonomija, varnost in podobno), estetsko
okolje (merjenje vpliva okolja na počutje otroka) in psihološko okolje (odnosi med otroki ter med otroki in odraslimi). Upravni odbor vsake predšolske institucije mora evalvacijo opraviti vsake 3 leta in jo tudi javno objaviti.
Preglednica 4.3: Zdravstveni in varnostni standardi za akreditirano
in subvencionirano predšolsko vzgojo in varstvo, 2006/07
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Danska: položaj je podoben v enovitih okoljih (od rojstva do 6 let) in ločenih okoljih: v dnevnih jaslih (od rojstva
do 3 let) in vrtcih (za 3- do 6-letne otroke); posebni standardi niso predpisani, vendar morajo od leta 2006 vsi centri
celodnevnega varstva izvajati »evalvacijo o vplivu okolja na otroka«;
Nemčija: standarde za krippen in kindergärten določajo zvezne pokrajine;
Irska: okolja za otroke, mlajše od 2 do 3 let, urejajo predpisi o otroškem (predšolskem) varstvu (2006);
Avstrija: standardi niso centralno določeni, vendar pa zakoni vseh 9 dežel predpisujejo podobne standarde;
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Italija: nekateri lokalni organi objavljajo splošne smernice ali splošne napotke za varnost in zdravje otrok, vendar pa
te niso obvezne;
Finska: (a) enovita okolja (otroci, stari od 0 do 6 let); (b) predšolske skupine;
Švedska: (a) enovita okolja (otroci, stari od 1 do 6 ali 7 let); (b) predšolske skupine; splošni standardni so določeni na
centralni ravni s priporočili in predpisi, pristojni lokalni organi pa so odgovorni za njihovo izvajanje;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): zdravstveni in varnostni standardi za otroke, mlajše od 3 let, so določeni,
vendar tu niso prikazani, saj so predšolske institucije večinoma zasebne in prostovoljske in niso neposredno
subvencionirane.

4.2 Kurikulumi, načini dela in cilji
Vse države imajo programe za otroke od 3 do 6 let, za mlajše otroke (od 0 do 3 let) pa je ureditev veliko bolj
raznolika. Bolgarija, Malta, Romunija, Lihtenštajn in Združeno kraljestvo (Anglija s programom Birth to Three
Matters) imajo posebne nacionalne programe za majhne otroke. Pet nordijskih držav in Slovenija organizirajo in
načrtujejo kurikulume ter vzgojne metode za celotno starostno skupino od 0 do 6 let. V Španiji je za zdaj podobno, vendar pa bodo v letu 2008/2009 odgovornost za program prvega obdobja (od rojstva do 3 let) prevzele
avtonomne pokrajine (zakonodaja iz leta 2006).
Nekatere druge države (Belgija – flamska skupnost, Estonija, Irska, Litva in Združeno kraljestvo – Anglija), ki sicer
nimajo enovitega sistema, so sprejele ali pripravljajo predpise, s katerimi bodo združili programe in kurikulume
za otroke vseh starosti (od 0 do 6 let). Preostale države tega vprašanja ne omenjajo ali pa programov, ki bi jih
morale predšolske institucije upoštevati, sploh nimajo. V Belgiji (francosko govoreči skupnosti) in Franciji skrbijo za to, da institucije same oblikujejo vzgojne načrte.
Predpise, ki določajo priporočene programske možnosti, izdajajo državni ali regionalni organi. Opaziti pa je mogoče tudi težnje, da bi odgovornost za kurikulum in načrtovanje programa prevzeli lokalni organi ali delovne
skupine v institucijah za predšolsko vzgojo in varstvo. Posamezne države, kot so Španija, Italija, Nizozemska in
Švedska, poudarjajo pomen decentralizacije ali deregulacije.

4.2.1 Namen in cilji
Ob ustanovitvi otroških jasli v devetnajstem stoletju je bila njihova glavna naloga negovanje in varovanje otrok – cilj
je bil obvarovati otroke delavskega razreda in otroke prikrajšanih družin pred boleznimi. Treba je omeniti tudi njihovo ekonomsko vlogo – razbremenjevanje žensk za delo v hitro rastoči industriji. Toda jasli so skupaj z družbenim,
kulturnim in ekonomskim razvojem evropske družbe počasi dobile tudi druge naloge: zdravstveno nego in socialno varstvo, vzgojo in socializacijo. A kljub dodatnim nalogam so ohranile svojo prvotno vlogo – varovanje otrok.
V nasprotju z omenjeno zasnovo predšolske vzgoje oziroma vrtcev pa so njeni ustanovitelji – Maria Montessori,
Pauline Kergomard, še prej pa pedagog Friedrich Fröbel – prav na začetku poudarjali pomen zgodnje vzgoje za
otroke iz prikrajšanih družin, ki jim je treba omogočiti primeren razvoj in postaviti temelje za njihovo družbeno
emancipacijo. Poudarjanje vzgoje in zgodnjega šolanja za otroke, stare od 3 do 6 let, je zato pogosto zasenčilo
prvotno negovalno vlogo. Napetost med varstvom (nego) in vzgojo še traja in je uporaben okvir za sedanjo
analizo predšolske vzgoje in varstva.
Številne države tako gledajo na storitve za malčke (do 2. ali 3. leta) kot na pobude z ekonomskimi cilji, saj staršem omogočajo enake možnosti zaposlitve ali študija. Toda kljub prevladujoči varstveni vlogi priznavajo, da
imajo tudi vzgojno in socialno razsežnost.
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Nordijske države, Španija in Slovenija na predšolsko vzgojo in varstvo gledajo celostno, kar se kaže tudi v odločitvi za enovit sistem. Te države predšolsko vzgojo in varstvo vse od zgodnjega otroštva nedvoumno prepoznavajo kot prvo stopnico na izobraževalni poti. V nekaterih državah, kot so Irska, Nizozemska in Združeno kraljestvo,
so celo spremenili zakonodajo, da bi poudarili vzgojno razsežnost; tudi z nedavno sprejetimi programi naj bi
najmlajšim omogočili kar najbolj obetaven začetek življenja. Tudi Romunija je zadnji dve desetletji v jasli uvajala
vzgojni program.
Poleg tega nekatere države poudarjajo pomen zaščite krhkih otrok pred zanemarjanjem in zlorabo. V Združenem kraljestvu (Angliji) predšolsko vzgojo in varstvo obravnavajo kot del storitev za otroke in starše; mednje spadajo tudi zdravstvene storitve, sodelovanje staršev in podpora staršem. Druge države vidijo predšolsko
vzgojo in varstvo kot možnost za spoprijemanje z revščino: pomoč staršem in možnost njihove zaposlitve poveča družinski dohodek in omogoči izpolnitev osnovnih otrokovih potreb (Irska, Romunija in še zlasti Slovaška).
V Latviji pa imata predšolska vzgoja in varstvo za malčke (od rojstva do 3 let) še posebej pomembno vlogo, saj
naj bi spodbudili več rojstev in celo »rešili narod«.
Tako lahko rečemo, da so varstvu povsod dodali vzgojo ali pa je ta celo prevladala; to je vplivalo na zakonodajo
ali odločitve o načinu dela z malčki.
Položaj pa je precej drugačen za otroke, starejše od 3 ali 4 let. Vse države soglašajo, da morajo biti različna
vzgojno-varstvena okolja za to starostno skupino prve stopnice na izobraževalni poti. Razlike med državami se
večinoma pojavljajo le pri organiziranju dnevnega varstva v predšolskih institucijah.
Cilje, ki so povezani z različnimi organizacijskimi modeli predšolske vzgoje in varstva v Evropi, lahko povzamemo v naslednjih točkah:
r okolja za dojenčke in malčke (od rojstva ali 1 leta do 2 ali 3 let) ponavadi namenjajo glavno skrb otrokovemu
počutju (fizičnemu, psihičnemu in socialnemu), usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, zgodnjemu
učenju in socializaciji otrok ter preprečevanju socialnih problemov;
r v predšolski vzgoji (ISCED 0) je ponavadi za otroke, stare od 3 do 6 let, bistvenega pomena vzgojna razsežnost, katere cilj je kognitivni in socialni razvoj otrok, zgodnje učenje in socializacija, postavljanje temeljev za
osnovne spretnosti – branje, pisanje in računanje –, ki so nujne za začetek primarnega izobraževanja; določeno vlogo imajo lahko tudi drugi vidiki, kot je zdravje otrok (Estonija, Poljska, Slovaška in Finska);
r države z enovitim sistemom za vse otroke od rojstva ali 1 leta do 6. ali 7. leta enak pomen pripisujejo vzgoji,
socializaciji in varstvu skozi celotno obdobje predšolske vzgoje in varstva.

4.2.2 Vzgojni modeli in načini
Smernice in vzgojne cilje ponavadi določa ministrstvo, pristojno za predšolsko politiko (za podrobnejše informacije o ministrstvih glej dodatek, preglednico A). V nekaterih primerih so smernice in cilji določeni v zakonodaji. Toda tudi tam, kjer je kurikulum uradno določen, smo priča težnjam po deljeni odgovornosti: lokalni organi
ali institucije dobivajo pooblastila, da v sodelovanju s strokovnimi delavci, starši in otroki prilagajajo kurikulum
in načrtujejo razvoj. Namen te politike je zagotoviti usklajenost načrtov in dejavnosti z lokalnimi potrebami
(kulturnim in socialnim okoljem) po eni strani, po drugi pa vplesti in motivirati lokalne sodelavce.
Različne vzgojne programe lahko razumemo v okviru dveh glavnih filozofskih šol (predstavljenih v pregledu
literature v 4. razdelku 1. poglavja); razlikujeta se tako v ciljih in metodah kot vlogi odraslih in »otroških aktivnosti« v vzgojnem procesu.
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Značilnosti prvega modela (vanj so uvrščeni »programi usmerjeni na otroka«) so osredinjenost na razvoj celotne osebnosti, spodbujanje učenja skozi spontano raziskovanje, samoiniciativno delovanje in igro. Velik pomen
je pripisan sodelovanju s sovrstniki, simbolna ali navidezna igra je enako pomembna kot kulturno učenje. Vloga
odraslih se po eni strani nanaša na organiziranje urnika, pripravo prostora in opreme za igro in druge dejavnosti,
po drugi pa na sodelovanje z otroki; način sodelovanja naj spodbuja učenje (bralno in matematično pismenost,
naravoslovje). Vzgojitelji so tako vodniki kot opora pri otrokovem socialnem in intelektualnem razvoju.
V drugem modelu (model »na učitelja usmerjenih programov«) zgodnje učenje navdihujejo teorije vzgoje, po
katerih učitelj prenaša znanje in spretnosti na otroke. Prednost imajo jezik in akademske spretnosti v navezavi
s primarnim kurikulumom. Metode poučevanja temeljijo na navodilih, usmerjenih dejavnostih in utrjevanju
temeljnih spretnosti; natančno razčlenjen in načrtovan kurikulum je temelj celotnega procesa.
Vse države imajo vzgojne programe na ravni ISCED 0; pri tem med preučevanimi državami lahko opazimo
precejšnje zbližanje vzgojnih politik. Tudi pri smernicah za vzgojno delo je mogoče opaziti določeno raven
homogenosti. Z redkimi izjemami države dajejo prednost vzgojnim praksam, v katerih se združuje osebni razvoj otroka z njegovo socializacijo (prvi model). Cilj je razvoj otrokove celotne osebnosti: vzgoja v prihodnjega
državljana, v osebnost, ki se zaveda svojega fizičnega in družbenega okolja ter sodeluje v šolskem življenju.
Otroci sodelujejo pri lastnem razvoju; poseben pomen imajo fizične in motorične dejavnosti, hkrati pa se spodbuja tudi otrokov intelektualni, socialni in umetniški napredek. Igra in sodelovanje z drugimi otroki sta izbrani
sredstvi za spodbujanje razvoja, otroci pa so partnerji, ki jih spremljajo in jim pomagajo vzgojitelji. V Belgiji, na
Češkem, v Španiji, Franciji, Italiji, Latviji, na Portugalskem in Norveškem je pri starejših otrocih zaželena tudi
vzgoja za bralno in matematično pismenosti kot priprava na primarno šolo. Nekatere države prav tako omenjajo prenos znanja (drugi model). Vendar pa je malo podatkov o tem, kako se ti programi izvajajo, zlasti o vlogi
odraslih v teh programih.
Preglednica 4.4a: Kurikulumi in vzgojni načini
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke, starejše od 2 do 3 let, 2006/07
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Estonija: program za otroke od 1. do 7. leta;
Irska: leta 2008 so izdali »nacionalni strateški okvir« za vzgojo otrok do 6. leta starosti;
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Grčija: program za otroke od 4. leta; izvaja se v šolah;
Španija: »nacionalni temeljni kurikulum« za predšolsko vzgojo za otroke od rojstva do 6. leta; od šolskega leta 2008/09
velja le za drugo obdobje (od 3. do 6. leta), kurikulum za prvo obdobje pa pripravijo avtonomne skupnosti;
Italija: nekateri lokalni organi objavljajo splošne smernice ali napotke za varnost in zdravje otrok, vendar niso obvezne;
za bralno in matematično pismenost imajo priporočila;
Litva: smernice za celotno predšolsko vzgojo in varstvo (za otroke od 1. do 6. leta) in kurikulum za otroke od 6. do 7.
leta;
Luksemburg: predšolska vzgoja in varstvo za najmlajše otroke sta v pristojnosti lokalnih organov, nacionalnih
smernic ni;
Avstrija: nima nacionalnega kurikuluma, vendar pa ima vseh 9 dežel jasne smernice in priročnike; poleg tega morajo
vzgojitelji obvezno napisati delovni načrt, pa tudi poročilo o pedagoškem delu;
Nizozemska: ima mešanico obeh načinov;
Poljska: vzgojne dejavnosti so prepuščene vzgojiteljem;
Romunija: v veljavi od leta 2007; drugi model velja le za zadnje leto, znano tudi kot »priprava na šolo«.

Preglednica 4.4b: Kurikulumi in vzgojni načini
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke, mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
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Za otroke, mlajše od 2 do 3 let, ni subvencioniranega varstva

Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE fr, BE de): vse institucije (za otroke od rojstva do 12. leta) morajo upoštevati predpise o kakovosti in v skladu
z njimi predložiti delovni načrt, zlasti vzgojni načrt; oceni in odobri ga ONE (Be fr) in DKF (BE de); predpis o kakovosti ne
velja kot nacionalni kurikulum; vsak upravni odbor lahko oblikuje lasten kurikulum in lastne pedagoške metode;
Belgija (BE nl): vrtci morajo ustrezati določenim merilom kakovosti; imeti morajo priročnike za kakovost, vendar ni
nujno, da jih odobri Kind en Gezin;
Češka: priporočila niso centralna, vendar pa imajo v jaslih (jesle) ponavadi prvi model; prav tako morajo ustrezati
določenim standardom o zdravstvenem varstvu;
Španija: »nacionalni temeljni kurikulum« za predšolsko vzgojo za otroke od rojstva do 6. leta; od šolskega leta 2008/09
velja le za drugo obdobje (od 3. do 6. leta), kurikulum za prvo obdobje pa pripravijo avtonomne skupnosti;
Avstrija: nima nacionalnega kurikuluma, vendar pa ima vseh 9 dežel jasne smernice in priročnike; poleg tega morajo
vzgojitelji obvezno napisati delovni načrt, pa tudi poročilo o pedagoškem delu;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): imajo priporočila za oblikovanje kurikuluma in vzgojno delo za otroke, mlajše
od 3 let, vendar tu niso prikazana, saj so predšolske institucije večinoma zasebne in prostovoljske in niso neposredno
subvencionirane.
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Kljub ločnici med varstvom za najmlajše otroke in predšolsko ravnjo (ISCED 0) je tudi pri varstvu opazna skrb za
vzgojo. Nekatere države od varstvenih institucij zahtevajo izdelavo vzgojnih načrtov posebej za to starostno skupino. V francosko govoreči skupnosti v Belgiji imajo predpise o kakovosti, ki jih morajo institucije upoštevati. Vsaka
institucija mora pripraviti razvojni in vzgojni načrt. Urad za rojstvo in otroštvo (Office de la naissance et de l'enfance)
pobudo spodbuja in podpira; na svoji spletni strani je objavil dokument Varstvo za majhne otroke: cilj zagotavljanje kakovosti. Vzgojni priročnik Urada, namenjen je otrokom do 3. leta, ob primerih dobre prakse ponuja temeljne
ideje o treh osrednjih temah: navezovanju stikov, socializaciji in dejavnostih. Ponuja etični, teoretični in praktični
okvir za oblikovanje in izvajanje kakovostnih vzgojnih programov (za otroke do 3. leta). Razvijajo pa tudi priročnik
za otroke od 3. do 12. leta o zunajšolskem varstvu. Sicer pa se na splošno države čedalje bolj nagibajo k temu, da
bi bili v predšolski vzgoji in varstvu vsi otroci (od rojstva do 6. leta) obravnavani enako.
Zagotavljanje dobrega fizičnega počutja dojenčkov in malčkov pa je v številnih državah še naprej glavna skrb.
Prispevki posameznih držav (zlasti Bolgarije, Latvije, Poljske in Romunije) umeščajo jasli na področje otroškega
varstva, varnosti in zdravja. Iz informacij, zbranih za to študijo, ni mogoče sklepati, kakšen pomen v predšolski
vzgoji in varstvu pripisujejo negi.

4.3 Pobude za ogrožene skupine
Pobude za otroke iz ogroženih skupin so eno glavnih presečišč sedanje razvojne politike v predšolski vzgoji in
varstvu na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. Na Nizozemskem v zgodnjem otroškem varstvu za otroke
od 2. do 6. leta posebej obravnavajo otroke iz prikrajšanih družin, in sicer v predšolskih igralnih skupinah (za
otroke od 2. do 3. leta) in osnovnih šolah (basisonderwijs – za otroke, stare 4 in 5 let). V Združenem kraljestvu
(Angliji in Walesu) so na voljo brezplačna poldnevna mesta za 2-letne otroke s prikrajšanih območij; podobni
pilotni projekti so tudi na Severnem Irskem, kjer lahko javne predšolske institucije sprejemajo 2-letne otroke,
če imajo prosta mesta. Tudi lokalni dogovori omogočajo, da so v varstvu otroci, mlajši od 2 let, kot to na primer
velja za »londonski program dostopnega otroškega varstva«.
Vse države pa izvajajo ukrepe, katerih namen je pomagati otrokom s problemi v razvoju ali učnimi težavami.
Sprejeti ukrepi temeljijo na tem, da je treba predšolsko vzgojo in varstvo zagotoviti vsem otrokom. Ukrepi pa
so zelo različni, tako zaradi različnih ekonomskih in socialnih razmer v državah članicah, različnega socialnega
varstva, stopnje razvoja predšolske vzgoje in varstva kot zaradi konceptov, ki so v ozadju ukrepov. Opraviti imamo z dvema glavnima usmeritvama.
V prvi skupini, v katero spada večina držav, ogroženi otroci pripadajo določenim socialnim, ekonomskim ali
kulturnim skupinam (za nacionalne definicije ogroženih otrok glej dodatek, preglednico B), kar je glavno merilo
za posredovanje. V manjši skupini držav pa je pomoč prilagojena otrokovim individualnim potrebam, odkritim
med vzgojnim procesom. Zato švedski zakon določa, da »morata biti predšolska vzgoja in socialno varstvo
utemeljeni s potrebami vsakega otroka. Otroci, ki iz fizičnih, duševnih ali drugih razlogov potrebujejo posebno
podporo pri svojem razvoju, jo bodo tudi dobili«. Tak koncept imamo na Danskem, Finskem, v Združenem kraljestvu (na Škotskem) in na Norveškem. Večina evropskih držav pa se spopada s težkimi socialnimi problemi – na
primer visoko stopnjo priseljencev ali beguncev; za reševanje teh problemov so potrebni posebni programi.
Obe skupini držav zagotavljata temelje za odpravljanje težav, ki niso vzajemno izključujoči in jih lahko opišemo
kot:
r zaposlovanje dodatnega osebja v okolju, ki je namenjeno vsem otrokom in sprejema tudi otroke s težavami;
Portugalska ima »socialnega mediatorja;
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r vzpostavitev geografskih območij, znanih kot prednostna območja, na katerih veljajo posebni ukrepi za
otroke do 3. leta in predšolske otroke (v Franciji, na Irskem, Cipru, Nizozemskem in v Združenem kraljestvu (v
Angliji, Walesu, na Severnem Irskem)) ali samo za predšolske otroke (na Malti in Portugalskem);
r vpeljevanje posebnih programov; razlikujejo se po prilagojenem kurikulumu, tipu (kot so kompenzacijski ali podporni programi) ali časovnem okviru (na primer leto pred vstopom v obvezno izobraževanje).
Takšni programi so na predšolski ravni (ISCED 0) večinoma namenjeni osvajanju jezika (maternega jezika,
v praksi pa večinoma drugega jezika). Čeprav ne tako pogosto, pa številne države prav tako uvajajo podobne ukrepe za mlajše otroke (do 3. leta). V španskih vrtcih z velikim številom otrok iz prikrajšanih okolij
izvajajo kompenzacijske programe za učenje jezika ter druga kurikularna področja; na predšolski ravni
dobi otrok pomoč v skupini tako kot drugi otroci iz njegove skupine. Slovenija ima posebne ukrepe za
etnične manjšine: dvojezične šole ali dvojezične strokovne delavce na obmejnih območjih z Madžarsko;
italijanske ali slovenske šole za italijansko narodno manjšino in podobno. Končno pa Danska, Švedska,
Finska in Norveška namenjajo posebno pozornost jezikovni vzgoji za otroke celotne starostne skupine
do 6. leta. Danska se od leta 2003 sistematično ukvarja z jezikovnim razvojem otrok priseljencev, ki so
starejši kot 3 leta. Na Nizozemskem v zdravstvenih domovih za otroke do 4. leta staršem ogroženih otrok
svetujejo, da jih vpišejo v programe centrov otroškega varstva, kot so Kaléidoscope, Startblokken ali Pyramide, kjer se posvečajo splošnemu, zlasti pa jezikovnemu razvoju otrok. Poleg tega posebne programe
za te otroke izvajajo tudi v nekaterih občinah. V igralnih skupinah, ki sprejmejo vse otroke od 2. do 4.
leta, dajejo prednost ogroženim otrokom. Ti ukrepi se izvajajo predvsem v velikih naseljih, kjer je visoka
koncentracija ogroženih otrok;
r zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva za posebne skupine v ločenih okolij ali oddelkih: za otroke brezposelnih, beguncev, romskih otrok, otrok etničnih manjšin, otrok v posebnih okoliščinah, kot so sirote ali
tisti, ki so iz različnih razlogov ločeni od družin, na primer staršev, ki delajo v tujini, kot to velja za Romunijo.
V Španiji so različne pobude namenjene otrokom, ki vrtcev ne morejo redno obiskovati: otrokom sezonskih
delavcev, popotnikov ali cirkusantov. Na Češkem so pripravljalni razredi (zaklani skoly) za socialno prikrajšane
otroke leto pred začetkom obveznega izobraževanja. V Grčiji, Romuniji in Sloveniji se posvečajo romskim
otrokom od 3. do 6. leta ter kulturnim manjšinam. Finska je razvila podobne spodbude, vendar za otroke od
rojstva do 5. ali 6. leta. Na Češkem Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport zagotavlja finančne spodbude za
raznovrstne projekte, namenjene romskim otrokom.
Preglednica 4.5a: Ukrepi, namenjeni socialno, kulturno oziroma jezikovno prikrajšanim otrokom
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke, starejše od 2 do 3 let, 2006/07
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Vir: Eurydice
Opombe
Češka: ločeni oddelki (pripravljalni razredi v osnovnih šolah – pripravne tridy zakladnich slol) so le za otroke pred
začetkom obveznega izobraževanja (stare 5 let ali več);
Danska: v zvezi z ogroženimi otroki je danska vlada leta 2006 pripravila poročilo o enakih možnostih za vse otroke; v
njem navaja, da so institucije s prevladujočim številom ogroženih otrok upravičene do dodatnih sredstev in priporoča
izvajanje posebnih projektov za izboljšanje učnih zmožnosti ogroženih otrok;
Nemčija: ukrepi za ogrožene skupine so namenjeni 4-letnim otrokom z jezikovnimi težavami; intenzivni jezikovni
tečaji potekajo v majhnih skupinah otrok (North Rhine-Westphalia);
Estonija: možnost zaposlitve dodatnih strokovnih delavcev je odvisna od velikosti predšolske institucije; v vsaki je
zaposlen govorni terapevt in specialist za delo z otroki s posebnimi vzgojnimi potrebami; programi za učenje jezika
»estonščina kot drugi jezik«; ločena okolja so namenjena otrokom, ki ne živijo s starši;
Španija: nima ločenih okolij, ima pa mobilne službe za popotnike in otroke v bolnišničnih oddelkih;
Italija: posebne programe za ogrožene otroke oblikujejo specialisti iz lokalne agencije za zdravje; pripravljajo tudi
navodila za ravnanje s posameznim otrokom;
Ciper: otrokom z resnimi motnjami, čustvenimi ali fizičnimi, pomagajo pomočniki brez vzgojiteljskih kvalifikacij;
Madžarska: imajo specialiste za otroke s posebnimi potrebami, vendar se ne ukvarjajo le z ogroženimi otroki; enako
velja za posebne programe; v vrtcih, v katerih romski otroci ne govorijo madžarsko, ponujajo poseben jezikovni
program (ki ga vodi in organizira lokalna skupnost);
Nizozemska: občine se same odločijo, katere igralne skupine bodo financirale in tako omogočile izvajanje predšolske
vzgoje ter zaposlovanje dodatnega strokovnega osebja; občine ponavadi izberejo igralne skupine z velikim številom
prikrajšanih otrok;
Slovenija: velja le za romske otroke;
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Preglednica 4.5b: Ukrepi, namenjeni socialno, kulturno oziroma jezikovno prikrajšanim otrokom
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke, mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
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Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE de): za otroke, ki se s težavo prebijajo, so sprejeli ukrepe za individualno pomoč; pomagajo zaposleni pri
DKF (Dienst für Kind und Familie), pogosto poleg rednega dela;
Češka: predšolske institucije nimajo posebnih predpisov za ogrožene otroke; z njimi se ukvarjajo predvsem v
socialnem varstvu, in zdravstvenih in svetovalnih službah; ogroženi otroci se lahko vključijo v posebne institucije ali
programe, namenjene predvsem funkcionalno oviranim otrokom;
Danska: v zvezi z ogroženimi otroki je danska vlada leta 2006 pripravila poročilo o enakih možnostih za vse otroke; v
njem navaja, da so institucije s prevladujočim številom ogroženih otrok upravičene do dodatnih sredstev in priporoča
izvajanje posebnih projektov za izboljšanje učnih zmožnosti ogroženih otrok;
Estonija: možnost zaposlitve dodatnih strokovnih delavcev je odvisna od velikosti predšolske institucije; v vsaki je
zaposlen govorni terapevt in specialist za delo z otroki s posebnimi vzgojnimi potrebami; programi, za učenje jezika:
»estonščina kot drugi jezik«; ločena okolja so namenjena otrokom, ki ne živijo s starši;
Španija: nima ločenih okolij, ima pa mobilne službe za popotnike in otroke v bolnišničnih oddelkih;
Madžarska: imajo specialiste za otroke s posebnimi potrebami, vendar se ne ukvarjajo le z ogroženimi otroki; enako
velja za posebne programe;
Italija: posebne programe za ogrožene otroke oblikujejo specialisti iz lokalne agencije za zdravje; pripravljajo tudi
navodila za ravnanje s posameznim otrokom;
Slovaška: vzpostavili so nadomestno varstvo in vzgojo v otroških domovih, strokovno nadomestno družinsko vzgojo
in »neodvisne vzgojno-varstvene skupine« – vse skupaj spada v pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): predpisi za otroke, mlajše od 3 let, so določeni, vendar tu niso prikazani, saj so
predšolske institucije večinoma zasebne in prostovoljske in niso neposredno subvencionirane.

Pojasnilo
»Ločena okolja ali oddelki« se nanašajo na posebne pobude za skupine otrok, ki jih obravnavamo kot ogrožene.
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4.4 Partnerstvo z družinami
Starši pogosto niso dejavno vključeni v otrokovo predšolsko varstvo in vzgojo. Najpogosteje je stik med starši
in vzgojitelji omejen na zagotavljanje informacij, na primer na roditeljskih sestankih ali s posredovanjem nasvetov in navodil. Pravo partnerstvo s starši ali drugačen način dela z njimi je sistemsko umeščeno v predšolsko
vzgojo in varstvo le v redkih državah. Avstrija pojasnjuje, da še naprej prevladujejo formalne oblike dela s starši
(informacijski večeri in podobno). Kljub temu se zadnja leta povečujeta ozaveščenost in senzibilnost do tega
vprašanja. Tako je mogoče najti kar precej primerov dobre prakse in nekatere države so že sprejele priporočila o
partnerstvu s starši. Na Portugalskem starši pridejo v vrtec na obisk in se pogovarjajo o svojih izkušnjah, pripovedujejo zgodbe in podobno. Leta 2008 so začeli projekt Reading on the Move (Branje na pohodu), sestavljen iz
različnih bralnih dejavnosti; z njim želijo starše in otroke ozavestiti o pomenu in učenju branja. Tudi na Nizozemskem je sodelovanje s starši sestavni del programov predšolske vzgoje (informativna srečanja, obiski staršev v
skupini, materiali, ki jih starši vzamejo domov, kjer skupaj z otroki nadaljujejo delo). Igralne skupine obveščajo
starše o otrokovem razvoju z zapiski ali listovniki.
Številne države poročajo, da so srečanja vzgojiteljev in staršev pomembna oblika stika s starši otrok, starejših od
3 let. V nekaterih državah so informacije za starše otrok, mlajših od 3 let, glavna oblika sodelovanja. Na Češkem
medicinske sestre staršem svetujejo o prehrani in zdravju njihovega malčka. Med informacijami so lahko tudi
nasveti o izbiri institucionalnega varstva. Iz nacionalnih prispevkov je razvidno, da so take vrste informacij na
voljo na primer v Belgiji (francoski in flamski skupnosti) in na Irskem.
Članstvo staršev v svetovalnih odborih ali podobnih telesih, povezanih s predšolskimi institucijami, je druga
oblika sodelovanja staršev. O tem poročajo številne države. Vendar imajo ta telesa različne naloge. Oblikovana
so kot svet staršev, na primer na Norveškem, kjer mora imeti vsak vrtec koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo
starši, strokovni delavci in ustanovitelji. V svetu staršev so vsi starši ali skrbniki, njegov namen pa je uveljavljanje
njihovih skupnih interesov. Danski centri dnevnega varstva imajo prav tako odbor staršev; ta sodeluje pri izbiri
strokovnih delavcev, finančnih izdatkih in temeljnih načelih vzgojne dejavnosti centra. Svet staršev s podobnimi pristojnostmi imajo tudi v Latviji. Slovenija pripada skupini držav, kjer je partnerstvo s starši sistematično
urejeno. Zakon o vrtcih (2006) vrtcem izrecno nalaga sodelovanje z družinami. V svojem letnem delovnem načrtu morajo navesti oblike in programe sodelovanja s starši. Predstavnik staršev je tudi v upravnem organu vrtca,
vsak vrtec pa ima še svet staršev kot svetovalni organ.
V številnih drugih državah so starši zastopani v telesih, ki imajo širše članstvo. To ponavadi velja za šolske
institucije. V francoski in flamski skupnosti v Belgiji so predstavniki staršev obvezni člani »družbeniškega sveta« v šolah, v katerih so tudi predšolski oddelki. Starši lahko sodelujejo v šolskih svetih v Bolgariji. V Italiji so
starši vključeni v »šolske organe« in lahko dajejo predloge v zvezi z vzgojo. Na Portugalskem v državnih vrtcih
vsako leto na novo izvolijo posvetovalne organe, v katerih so tudi predstavniki staršev. V Franciji morajo v
dnevnih jaslih pripraviti razvojni načrt ali načrt posebnih storitev, v katerem začrtajo vlogo družin ter oblike
sodelovanja z njimi; v vrtcih starši v svet izvolijo svoje predstavnike in prek njih lahko vplivajo na sprejemanje
odločitev.
V Španiji nacionalna zakonodaja določa sodelovanje med šolami in družinami, zlasti na predšolski ravni. Predvidene so različne oblike sodelovanja: krepitev spoštovanja do starševske odgovornosti mater, očetov ali zakonitih skrbnikov in spodbujanje njihovega sodelovanja pri vzgajanju otrok; oblikovanje šolskih odborov, v katerih so predstavniki staršev; spodbujanje pretoka informacij med vzgojitelji in starši, kot so na primer vnaprej
določeni dnevi za poročanje o otrokovem napredku, organiziranje srečanj s starši in nenazadnje neposredno
sodelovanje staršev v vzgojnih dejavnostih (neposredna udeležba ali finančno sodelovanje).
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V nekaterih nacionalnih prispevkih so natančno popisane dolžnosti, ki jih imajo do družin tisti, ki delajo z zelo
majhnimi otroki. V Belgiji (flamski skupnosti) morajo izvajalci otroškega varstva predstaviti, kako rešujejo pritožbe staršev, kako merijo njihovo zadovoljstvo ter kako vzpostavljajo sodelovanje s starši na splošno. Na Madžarskem si morajo vzgojitelji v pogovoru s starši pridobiti informacije o otroku, staršem pa poročati o njegovem
napredku.
V nacionalnih prispevkih Finske in Združenega kraljestva je izrecno navedeno, da morajo izvajalci predšolske
vzgoje in varstva s starši vzpostaviti partnerske stike.
Na Finskem je z zakonom predpisana pomoč pri vzgoji otrok na domu in sodelovanje med vrtci in starši. Partnerstvo med predšolsko vzgojo in varstvom ne zajema le stališč staršev in strokovnih delavcev o vzgoji, ampak,
ob upoštevanju potreb vseh vpletenih, tudi praktične in organizacijske vidike vzgoje in varstva. Glavno odgovornost za takojšnjo vzpostavitev partnerskega odnosa imajo strokovni delavci; upoštevati morajo individualne
potrebe vsake družine posebej. To omogoča zgodnje in natančnejše prepoznavanje otrokovih individualnih
potreb in posledično učinkovitejšo pomoč na kateremkoli področju.
V Združenem kraljestvu (Angliji in Walesu) Zakon o otroškem varstvu (Childcare act 2006) predpisuje, da morajo
starši sodelovati pri načrtovanju, razvoju, zagotavljanju in evalvaciji storitev. V Angliji pomen sodelovanja staršev poudarjajo v programih otroških centrov Sure Start; staršem pomagajo in jim omogočajo usposabljanje ter
razvoj. Pri vodenju programa Sure Start imajo starši pomembno vlogo: partnerstvo zajema 50 odstotkov članov
staršev in 50 odstotkov članov lokalne skupnosti. V Združenem kraljestvu (na Škotskem) prav tako zahtevajo
vzpostavljanje učinkovitega partnerstva in redne komunikacije. Izobraževalne oblasti morajo spodbujati sodelovanje staršev v javno financiranih šolah s predšolskimi oddelki.
V nekaterih državah so na voljo tudi posebne podporne storitve za ogrožene družine, njihova dostopnost in
uporabnost pa nista jasno predstavljeni.
V številnih državah so za zagotavljanje podpore izbrali mrežni pristop. V Estoniji so okrepili sodelovanje med
različnimi službami, kot so zdravstvene, vzgojne in pravne, ter vzpostavili mrežo regionalnih svetovalnih, rehabilitacijskih in podobnih centrov za pomoč družinam s težavami. Na Irskem so številni mestni in okrožni odbori
otroškega varstva (pristojni za strateško načrtovanje na lokalni ravni) razvili »starševske mreže«, namenjene
srečanjem staršev in razpravam o vprašanjih in problemih, povezanih z otroškim varstvom. Nekatere mreže so
namenjene določenim skupinam staršev, kot so na primer starši, ki sami vzgajajo otroke. V Združenem kraljestvu se centralna politika zavzema za povezano zagotavljanje različne pomoči družinam. Španija s sodelovanjem svojih regij uvaja pobude oziroma storitve na območjih, kjer so vrtci z velikim številom ogroženih otrok:
predvidene so svetovalne službe, ki bodo pomagale učiteljem, prevzele spremljanje napredka otrok in delo s
starši. Omeniti je treba tudi uvajanje mobilne enote – službe za pomoč otrokom priseljencev; njena naloga je
spodbujanje integracije otrok priseljencev, ki ne govorijo špansko.
Spodbujanje sodelovanja s starši, pri katerih so opazni dejavniki tveganja ali prikrajšanosti, pa je področje, na
katerem delujejo lokalne nevladne in ostale organizacije. Tako je v Litvi, kjer v okviru različnih lokalnih projektov
močno poudarjajo sodelovanje družin, na primer romskih družin v Vilni. V Belgiji (francosko govoreči skupnosti)
nekatere šole za družine organizirajo bralne in podobne dejavnosti.
Le v Grčiji, Romuniji, Sloveniji in na Madžarskem namenjajo posebno pomoč romskim družinam. Druge države
o podpori specifičnim ogroženim skupinam ne poročajo; le Poljska navaja, da v jaslih, vrtcih ali pri verski vzgoji
na željo staršev, pripadnikov etničnih manjšin, organizirajo posebne jezikovne skupine.
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5. POGLAVJE: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV
TER POKLICNI PROFIL
Uvod
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev je temeljno za kakovost predšolske vzgoje in varstva. Je
eden izmed temeljnih dejavnikov, ki zagotavlja uspešno integracijo otrok iz ogroženih skupin. Študije o dejavnikih tveganja smo predstavili v 1. poglavju. Večina strokovnjakov soglaša, da morajo biti vzgojitelji v predšolski vzgoji in varstvu visokošolsko izobraženi (bachelor level) in specializirani. Če te začetne izobrazbe nimajo,
si morajo poklicne spretnosti pridobivati s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem, kar še zlasti velja za vzgojo
ogroženih otrok.
Raziskave kažejo, da je treba poleg začetne izobrazbe strokovnih delavcev pozornost namenjati tudi vsebini in
učnim metodam. Zagotovljeno mora biti praktično in teoretično usposabljanje, tako da pripravi strokovne delavce (vzgojitelje, učitelje in druge) na poklicne zahteve in različne naloge, ki jih morajo opravljati. Delo z majhnimi otroki namreč od vzgojiteljev zahteva različno znanje in spretnosti. Ker morajo strokovni delavci otroke
vzgojiti, izobraziti in socializirati, je odločilnega pomena, kakšen odnos imajo z otroki: z njimi se igrajo in sodelujejo pri drugih dejavnostih; jih vodijo pri odkrivanju sveta in ljudi; pomagajo pri njihovem čustvenem in socialnem razvoju; jim predstavljajo in jih vpeljujejo v zgodnje učne dejavnosti (bralno in matematično pismenost;
naravoslovje); prebujajo njihovo zanimanje za glasbeno, dramsko, likovno in druge umetnosti in spodbujajo ter
vzdržujejo zanimanje za učenje o njihovem kompleksnem okolju. Končno pa je v celotnem obdobju predšolske
vzgoje in varstva v središču skrbi za otroke tudi njihovo dobro fizično počutje in zdravje.
Upoštevati moramo tudi kompleksnost dela: pomen dialoga s starši, razumevanje njihovih potreb in težav, s
katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, občutljivost do številnih socialnih in osebnih problemov zaradi
finančne negotovosti, kar močno vpliva na najbolj ogrožene družine; in končno, delavci se morajo zavedati
številnih kulturnih razlik.
Poglavje o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v predšolski vzgoji in varstvu je namenjeno dvema temama:
r ravni začetnega izobraževanja in profilu strokovnih delavcev, še posebej tistih, ki delajo neposredno z
otroki (razdelek 5.1);
r predpisom o njihovem stalnem strokovnem izpopolnjevanju (razdelek 5.2).

5.1 Začetno izobraževanje strokovnih delavcev
V večini evropskih držav se je predšolska vzgoja za najmlajše otroke znašla v primežu sprememb: v nekaterih državah se vzpostavlja, v drugih širi ali reorganizira. Na spremembe vplivajo številni dejavniki, na primer spremenjen položaj žensk v družbi in njihova vloga na trgu dela, različne potrebe staršev, širjenje raziskovalnih dognanj
in razglabljanje o načinu vzgoje majhnih otrok. Poleg tega različne evropske mreže spodbujajo razprave med
strokovnjaki in strokovnim osebjem. Evropska mreža za nego in varstvo otrok (European Childcare Network) in
omrežje OECD Starting Strong želita z novimi pobudami med državami članicami EU vsaj malo zbližati poglede
na predšolsko vzgojo in varstvo. Pomembno je opozoriti tudi na Otroški center za ogrožene otroke (Child Centre
for Children at Risk) na območju ob Baltskem morju, organizacijsko enoto, odgovorno Svetu držav ob Baltskem
morju. Vse to se izraža v evropskih sistemih izobraževanja strokovnih delavcev v predšolski vzgoji in varstvu.
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Kljub temu lahko evropsko raznolikost v predšolski vzgoji in varstvu strnemo v dva glavna organizacijska modela. Večina držav ima dve stopnji izobraževanja – usposabljanje strokovnih delavcev za delo z najmlajšimi otroki
(starimi manj kot 2 ali 3 leta) in delavcev za predšolsko vzgojo (za otroke, starejše kot 3 ali 4 leta), preostale države imajo enotno usposabljanje in strokovni profil delavcev za celotno predšolsko vzgojo in varstvo.

5.1.1 Različno izobraževanje za različne starostne skupine v predšolski vzgoji in varstvu
V večini držav so predpisi o usposabljanju za najmlajše otroke (stare manj kot 2 ali 3 leta) in drugo starostno
skupino (starejšo od 2 ali 3 let) v pristojnosti različnih javnih organov (glej nacionalne preglednice v dodatku A)
ali pa predšolsko vzgojo in varstvo za različne starostne skupine organizirajo različno.
Strokovni delavci za otroke, mlajše od 2 do 3 let, v dnevnih jaslih, centrih dnevnega varstva ali igralnih skupinah
tradicionalno spadajo na področje zdravstva in socialnega varstva. Delajo pod vodstvom različnih strokovnjakov s socialno-psihološkega in medicinskega področja (zdravnikov, medicinskih in pediatričnih sester (infirmiers/ères pédiatriques v Belgiji – francosko govoreči skupnosti), puéricultrices v Franciji in pomožnih socialnih
delavcev – assistants/es sociaux/les ali socialno-pedagoških strokovnjakov v Belgiji (flamsko govoreči skupnosti)). Poleg teh lahko sodelujejo drugi strokovnjaki, kot so fizioterapevti, govorni terapevti in psihologi (ti imajo
včasih svetovalno vlogo). Nadzorni in strokovni delavci imajo ponavadi 3- do 4-letno visokošolsko izobrazbo na
ravni ISCED 5A ali B.
Redno zaposleni strokovni delavci, ki varujejo otroke, mlajše od 2 do 3 let, imajo ponavadi izobrazbo na ravni
ISCED 3 ali 4. Ti so puéricultrices v francoski in nemško govoreči skupnosti v Belgiji, begleider v flamsko govoreči
skupnosti, večinoma auxiliaires en puériculture in ponekod puéricultrices (ponavadi zasedajo vodstvene položaje) v Franciji, delavci v igralnih skupinah z izobrazbo iz socialne pedagogike na Nizozemskem, medicinske
sestre na Poljskem in v Romuniji. V Romuniji je za zaposlene v jaslih še naprej najbolj razširjeno parazdravstveno usposabljanje, čeprav so se pred kratkim odločili tudi za pedagoško izobraževanje. V francoski skupnosti v
Belgiji, kjer ima 50 odstotkov zaposlenih izobrazbo pediatrične medicinske sestre (puéricultrices), se lahko na
preostalih delovnih mestih zaposli osebje z izobrazbo iz vzgoje. Kot vidimo, je strokovni profil zaposlenih v
jaslih raznovrsten; ponavadi imajo poklicno izobrazbo (redni ali kombinirani program), in sicer ne na višje- ali
visokošolski ravni. Določeni programi so namenjeni tudi usposabljanju odraslih in v nekaterih primerih celo posebej prilagojeni zanje. V Franciji je za jasli z več kot 40 otroki predpisan vzgojitelj predšolskih otrok (éducateur
de jeunes enfants), ki ima izobrazbo ISCED 5B; ponavadi ima vlogo vzgojnega koordinatorja. Na Češkem morajo
pediatrične sestre (dětská sestra) in splošne medicinske sestre od leta 2004 naprej opraviti obvezno usposabljanje na ravni ISCED 5A ali B.
Poleg tega imajo v vseh državah, razen v Belgiji, Estoniji, Španiji in Romuniji (za otroke od 0 do 3 let), zaposlene
tudi nekvalificirane ali manj kvalificirane pomočnike za osebno nego otrok. Vzgojno delo je zaupano usposobljenemu osebju, pomočniki pa skrbijo za hranjenje otrok, menjavanje plenic, urejenost vrtca, umivalnic, opreme za počitek in podobno. A jasno je, da pogosto menjavanje osebja moti otrokovo učenje in trga vzpostavljene medčloveške stike – s tem načinom dela se bo treba nedvomno še naprej raziskovalno ukvarjati.
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Preglednica 5.1: Minimalno trajanje in ravni začetnega izobraževanja
ter usposabljanja strokovnih delavcev, ki delajo z otroki, mlajšimi od 2 do 3 let, 2006/07
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1


0

BE BE BE BG a b DK DE EE IE EL a b
fr de nl
ES
CZ

U


a b

FR

IT a b LV a b
CY
LT

a b HU MT NL a b

LU

AT

PL PT RO a b SK FI SE UK
SI

Visokošolsko izobraževanje (ISCED 5A)

Posekundarno nevisokošolsko
izobraževanje (ISCED 4)

Visokošolsko izobraževanje (ISCED 5B)

Srednješolsko izobraževanje (ISCED 3)

0
IS LI NO

Še ni akreditiranih in subvencioniranih storitev

Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE fr): informacija velja za diplomo iz predšolske vzgoje, ki jo morajo imeti strokovni delavci v javnih
subvencioniranih vrtcih; ko ima vrtec 50 odstotkov tako izobraženih vzgojiteljev, sme zaposliti tudi osebje, ki se
usposablja na isti ravni, vendar na drug način (izmenjaje delo – študij ali z večernimi tečaji za odrasle);
Belgija (BE de): usposabljanje za kinderpflegerin v nemško govoreči skupnosti ni na voljo; dijaki, stari 16 let, ki si želijo
pridobiti to izobrazbo, se morajo vpisati v srednjo šolo v francosko govoreči skupnosti;
Belgija (BE nl): begleider: za zaposlitev v javnih subvencioniranih vrtcih je treba imeti 7-letno srednješolsko izobrazbo
ali 1200-urni večerni tečaj za odrasle (promotion sociale);
Češka: (a) bakalář ; (b) diplomovaný specialista; do leta 2004 so se vzgojitelji izobraževali na ravni ISCED 3 (štiri leta);
Danska: jasli in vrtci zaposlujejo strokovne delavce z enako izobrazbo, kot je potrebna za vzgojna okolja z enotno
ureditvijo; preglednica prikazuje izobrazbo Bachelor of social education; program je bil uveden leta 2006; pomočniki
delajo z vzgojitelji; ti so lahko nekvalificirani (ponavadi gre za začasne delavce) ali pa so končali začetni program iz
izobraževanja; ta traja 33,5 meseca (2 leti ter 9 mesecev in pol) (pædagogisk assistentuddannelse); za odrasle, ki imajo
1 ali 2 leti ustreznih delovnih izkušenj, se obseg programa lahko skrajša za 50 do 95 odstotkov;
Nemčija: za zaposlene v jaslih in vrtcih velja tudi usposabljanje za Erzieher (varuhe);
Estonija: učitelji imajo najvišjo izobrazbo (ISCED 5A) ne glede na vrsto institucije (jasli ali vrtec), v kateri so zaposleni;
začetno izobraževanje lahko traja 5 let (master's degree); strokovni delavci, odgovorni za zdravstveno varstvo, imajo
izobrazbo najmanj na ravni ISCED 4;
Irska: nedavna študija je pokazala, da ima 41 odstotkov zaposlenih v predšolski vzgoji izobrazbo na ravni ISCED 3;
Grčija: pomočniki vzgojiteljev ali varuhi otrok;
Španija: (a) učitelji, specializirani za predšolsko vzgojo; (b) strokovnjaki, specialisti za vzgojo mlajših otrok z višjo
strokovno usposobljenostjo (Advanced Vocational Training); za pripravo in nadzor vzgojnega načrta je pristojen
učitelj, specializiran za predšolsko vzgojo;
Francija: ima tri skupine zaposlenih: a) puéricultrices (pediatrične medicinske sestre) imajo 4-letno izobrazbo ravni
ISCED 5B in so ponavadi vodstveno osebje (ni prikazano na sliki); éducateurs des jeunes enfants (vzgojitelji predšolskih
otrok) in c) auxiliaires en puériculture (pomočniki vzgojiteljev);
Italija: ustrezna je tudi univerzitetna diploma na ravni ISCED 5;
Ciper: izobrazbenima skupinama, ki sta razvidni iz preglednice, se pridružujejo tudi pomočniki s srednješolsko
izobrazbo; prikazana je 2-letna izobrazba, vendar je ustrezna tudi diploma štiriletnega izobraževanja;
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Litva: prikazan je položaj do leta 2008; od tega leta naprej obstaja le en tip kvalifikacije, to je 3-letna visoka strokovna
izobrazba (profesijos bakalauro laipsnis) na ravni ISCED 5B;
Nizozemska: preglednica se nanaša na delavce v igralnih skupinah; ti so lahko prav tako zaposleni v centrih za dnevno
varstvo; pomagajo lahko tudi pomočniki in prostovoljci, njihova poklicna izobrazba pa ni določena;
Avstrija: »pedagogi«, ki delajo v jaslih in vrtcih;
Portugalska: v preglednici je prikazano izobraževanje za vzgojitelje predšolske vzgoje (ne pa za pomočnike
vzgojiteljev);
Romunija: v institucijah za otroke, mlajše od 3 let, so v glavnem zaposlene medicinske sestre.
Slovenija: pred letom 1994 je bilo v veljavi dveletno izobraževanje na ravni ISCED 5B; od 7 116 pedagoških delavcev,
ki delajo v predšolski vzgoji in varstvu, je 3 509 vzgojiteljev predšolske vzgoje in 3 607 pomočnikov vzgojiteljev; med
pomočniki ima 60,3 odstotka srednješolsko izobrazbo na ravni ISCED 3A, 10,4 odstotka višjo strokovno izobrazbo,
7,2 odstotka nima ustreznih kvalifikacij;
Finska: v institucijah z enotno vzgojo in varstvom za otroke od rojstva do 5 let morajo imeti strokovni delavci diplomo
(bachelor's degree) iz socialnega varstva in opravljeno specializacijo iz predšolske in socialne vzgoje ali diplomo
(bachelor's degree) iz predšolske vzgoje z možnostjo za nadaljevanje študija na podiplomski ravni – master's degree
(dodatni 2 leti). Te vrste izobraževanja omogočajo kvalifikacijo za predšolskega učitelja; v predšolski vzgoji in varstvu
se lahko zaposlujejo tudi razredni učitelji; ti imajo magistrsko izobrazbo (master's degree) iz izobraževanja (300 ECTS,
5 let); zaposlene so tudi pediatrične medicinske sestre z izobrazbo ravni ISCED 3 in pomočniki z različno izobrazbo;
Švedska: tako kot učitelji in vzgojitelji imajo tudi pomočniki izobrazbo na ravni ISCED 3;
Združeno kraljestvo: za to starostno skupino (še) ni subvencioniranih storitev; ANG: v vsaki enoti morajo imeti vodilni
zaposleni izobrazbo vsaj na ravni ISCED 3A, prav tako mora imeti 50 odstotkov strokovnih delavcev izobrazbo vsaj
na ravni ISCED 3C; enote, ki tega pogoja še ne izpolnjujejo, morajo imeti načrt, kako ga bodo izpolnile; WLS: v vsaki
enoti mora biti zaposlen vsaj en supervizor, ki ima izobrazbo na ravni ISCED 3A; vsaj 80 odstotkov zaposlenih mora
imeti izobrazbo na ravni ISCED 3C ali višjo; SIR: 50 odstotkov strokovnih delavcev mora imeti izobrazbo iz predšolske
vzgoje in varstva; vsaka enota mora imeti vsaj enega supervizorja z izobrazbo na ravni ISCED 3A; ŠKT: pripravniki in
pomočniki se usposabljajo v poklicnem programu; usposabljanje ponavadi traja 2 leti na ravni ISCED 3;
Lihtenštajn: polovica osebja v kindertagesstätten so učitelji, socialni pedagogi in pediatrične sestre (Fachperson
Betreuung); v preglednici je prikazano le izobraževanje za omenjeno osebje; drugi zaposleni so pomočniki in študentje
na praksi, vendar njihova izobrazba ni določena;
Norveška: zaposleni so tudi pomočniki, vendar je raven njihove izobrazbe različna (ISCED 1–3).

Pojasnilo (preglednica 5.2)
Pri določanju deleža strokovnega oziroma poklicnega usposabljanja v celotnem začetnem izobraževanju in
usposabljanju se za vse strokovne delavce (vzgojitelje, učitelje, pediatrične medicinske sestre in podobno) upošteva le
obvezni minimalni kurikulum. V njem je prikazano razmerje med splošnim in strokovnim/poklicnim usposabljanjem.
Splošno izobraževanje: splošni del programa prihodnjim strokovnim delavcem omogoča, da si pridobijo poglobljeno
znanje iz enega ali več predmetov ter dobro splošno znanje in vpogled v kulturo.
Strokovna in poklicna teorija: strokovnim delavcem zagotavlja strokovno-teoretično znanje za vpogled v njihov
poklic. Ta del programa navadno vsebuje psihologijo in metodologijo poučevanja.
Praktično izobraževanje je del izobraževanja, ki poteka v delovnem okolju (work placement), nadzira ga za to
pooblaščeno osebje, občasno pa ga ocenjujejo za to pristojni v izobraževalni instituciji.
Usposabljanje za vodstveno in medicinsko osebje ter za pomočnike in drugo pomožno osebje v preglednici ni
prikazano, po potrebi pa je za posamezno državo pojasnjeno v opombah.
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Preglednica 5.2: Razmerje med splošnimi, strokovnimi oziroma poklicnimi vsebinami ter prakso v programih
začetnega izobraževanja, ki se zahtevajo kot minimalni pogoj za delo z otroki, mlajšimi od 2 do 3 let, 2006/07
Praktično
izobraževanje

Strokovna/
poklicna teorija

Splošno
izobraževanje

BE fr

ö

ö

ö

LT a, b

25 %

BE de

:

:

:

LU

:

BE nl

39 %

28 %

33 %

HU

66 %

BG

ö

ö

ö

MT

800 ur

1 080 ur

CZ

50 %

NL

960 ur (24 tednov)

:

:

DK

35 %

a

13,4 %

41,0 %

45,6 %

DE

:

:

:

b

23,3 %

76,7 %

(-)

EE

10 tednov

30 tednov

:

PL

≥ 25 %

≤ 75 %

0%

IE

ö

ö

ö

PT

14 %

86 %

EL

ö

ö

ö

RO

55 %

45 %

a

18 %

82 %

SI a, b

60 %

b

14 %

SK

25 %

75 %

FI

8%

58 %

34 %

ES

a

FR

AT

86 %
40 %

ö

75 %
:

:
33 %

40 %

41 %

SE

20 tednov

120 kreditnih točk

ö

ö

UK

U

U

U

IS

15 %

85 %

a

14 tednov

65 kreditnih točk

10 kreditnih
točk

b

28-30 tednov

99 kreditnih točk

36 kreditnih
točk

LI

40 %

60 %

17,5%

32,5 %

50 %

NO

20 tednov

135 kreditnih točk

LV

Splošno
izobraževanje

90 kreditnih
točk

59 %

IT

U

65 %

60 %

b

CY

50 %

Strokovna/
poklicna teorija

Praktično
izobraževanje

Še ni akreditiranih in
subvencioniranih storitev

ö

Institucionalna in/ali lokalna
avtonomija

:

45 kreditnih
točk

Podatki niso na voljo

Vir: Eurydice
Opombe
Češka: informacija se nanaša na izobraževanje za splošne medicinske sestre (ISCED 5A); s specialističnim
usposabljanjem na delovnem mestu si lahko pridobijo kvalifikacijo pediatrične medicinske sestre (dětská sestra);
izobraževanje obsega 4600 ur, od tega mora biti 2300 do 3000 ur namenjenih praksi;
Estonija: začetni program za vzgojitelje obsega splošno, specialistično in teoretično pedagoško usposabljanje;
estonska zakonodaja (Temeljna pravila za izobraževanje učiteljev) določa le pedagogiko, psihologijo in metode
poučevanja (najmanj 40 tednov) ter prakso (najmanj 10 tednov);
Irska: izobraževanje po t. i. programu FETAC je sestavljeno iz 30-odstotnega splošnega dela in 70 odstotkov strokovne/
poklicne teorije in delovne prakse. Nadzorovano praktično izobraževanje v delovnem okolju traja najmanj 4 tedne;
Francija: (a) usposabljanje pomočnikov vzgojiteljev (auxiliaire en puériculture) obsega 1435 ur teorije in prakse, vendar
deleža nista natančno določena; (b) usposabljanje diplomiranih vzgojiteljev predšolskih otrok (éducateur de jeunes
enfants) obsega 1500 ur teoretičnega in praktičnega izobraževanja, vendar deleža tudi tu nista natančno določena; v
3 letih je 15 mesecev praktičnega izobraževanja v delovnem okolju;
Madžarska: strokovna/poklicna teorija obsega 39,6 odstotka celotnega programa; trajanje delovne prakse ni
določeno, ponavadi pa pomeni manj kot 26,4 odstotka celotnega programa;
Nizozemska: razmerje med praktičnim in teoretičnim delom je različno; preglednica prikazuje minimalno trajanje
delovne prakse za »delavce v igralnih skupinah«; usposabljanje pomočnikov in/ali prostovoljcev ni določeno in je
odvisno od pristojne lokalne oblasti;
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Avstrija: (a) podatki veljajo za 5-letno izobraževanje mladine, stare od 14 do 19 let; (b) 2-letno izobraževanje;
Portugalska: začetno izobraževanje za vzgojitelje predšolskih otrok (ne za pomočnike vzgojiteljev);
Romunija: izobraževanje za »medicinske pomočnike« in (medicinske) sestre;
Slovaška: program za (medicinske) sestre obsega 1200 ur, čas, namenjen teoriji in praksi ter delovnim izkušnjam, pa
ni določen; trajanje delovne prakse je odvisno od letnika – v četrtem letniku traja 4 tedne;
Finska: 180 kreditnih točk, od tega 120 za poklicno izobraževanje, sestavljeno iz enot po 15 kreditnih točk. Kreditna
točka pomeni 40 ur dela. To velja le za univerzitetni program (bachelor of education) za vzgojitelje; kot »vzgojitelj v
vrtcu« lahko dela tudi, kdor ima diplomo bachelor of social services;
Lihtenštajn: prikazano je le izobraževanje za vzgojitelje predšolskih otrok (Fachperson Betreuung);
Norveška: 180 kreditnih točk, od tega 45 za pedagogiko (splošno izobraževanje), 105 za strokovne predmete, kot
so matematika, drama ipd., in 30 kreditnih točk za poglabljanje določenega predmeta, ki jim bo v pomoč pri delu v
predšolski vzgoji in varstvu in si ga lahko študenti sami izberejo; 20-tedenska delovna praksa je sestavina različnih
delov študija.

Preglednica 5.3: Struktura strokovnih delavcev v okoljih za otroke, mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
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Podatki niso na voljo

Vir: Eurydice
Opombe
Češka: zaposleni v jaslih (jesle) sodelujejo s specialisti, čeprav ti navadno niso zaposleni v jaslih;
Estonija: o zaposlovanju in številu drugih strokovnih delavcev (medicinskega osebja, pomočnikov in vzdrževalcev)
odloča institucija in je odvisno od njene velikosti;
Španija: vodstveni delavci niso del strokovnega osebja, ampak so člani zunanjih služb; njihovo delo je odvisno od
potreb vzgojiteljev, otrok in staršev;
Litva: všteti so različno usposobljeni pomočniki: pediatrične in splošne medicinske sestre, tehnično osebje in osebje,
zaposleno v kuhinji;
Romunija: pregled, izveden leta 2002, je pokazal naslednjo strukturo strokovnih in drugih delavcev v jaslih: specialisti
z izobrazbo ravni ISCED 5 (2,6 odstotka), medicinsko osebje z izobrazbo ISCED 4 in 3 (32,2 odstotka); tehnično in
vzdrževalno osebje z ISCED 3 (49,9 odstotka) (kvalifikacijsko področje ni določeno); preostalih 15 odstotkov je
vzdrževalnega osebja; na voljo je tudi posebna pomoč za romske otroke, zagotavljajo jo strokovni delavci romske
narodnosti;
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Slovenija: vsaka predšolska institucija ima vzgojitelje, pomočnike, svetovalce in druge strokovne delavce (kot so
psihologi, socialni delavci, specialisti za delo z otroki s posebnimi potrebami) ter strokovne delavce za prehrano,
zdravstvene, tehnične in vodstvene delavce; vsak izmed njih mora imeti ustrezno izobrazbo;
Finska: nekvalificirani pomočniki, pomožno osebje in specialisti (z različnimi kvalifikacijami) lahko prevzamejo vlogo
mobilnega specialnega pedagoga in delajo v več vrtcih in šolah;
Združeno kraljestvo: informacija o strukturi strokovnih delavcev je v opombi k preglednici 5.1; poleg tega so v
ANG za strokovne delavce v celodnevnem varstvu vpeljali poklicno kvalifikacijo; imeti morajo isto raven izobrazbe
kot kvalificirani učitelji (diplomo bachelor), vendar z različnih strokovnih področij; ŠKT: kvalificirani vzgojitelji in
kvalificirani pomočniki vzgojiteljev ter pomožno osebje.

Jedro zaposlitvene strukture v institucijah za otroke, mlajše od 2 do 3 let (glej preglednico 5.3), ponavadi
sestavljajo vzgojitelji z izobrazbo iz vzgoje in izobraževanja; ti se na splošno ukvarjajo s celo vrsto nalog,
povezanih z otroki. Včasih jim pomagajo pomočniki; ti skrbijo za osebno nego otrok. Vzgojitelji lahko za
pomoč prosijo tudi specialiste, kot so fizioterapevti, govorni in delovni terapevti, ali specialiste za pomoč
otrokom z učnimi težavami ali ogroženim otrokom. Za vodenje je lahko izbran član osebja ali nekdo, ki ga
imenuje pristojni organ. V tem primeru je potrebno posebno vodstveno usposabljanje.
Kot kaže preglednica 5.4, je izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev bolj homogeno na predšolski ravni (v oddelkih za otroke, starejše od 2 do 3 let). Vsi strokovni delavci, odgovorni za otroke, imajo
visokošolsko izobrazbo na ravni ISCED 5A ali B, razen na Češkem, Malti, v Avstriji, Romuniji, na Slovaškem
in v Združenem kraljestvu (ANG/WLS/SIR). Na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Združenem kraljestvu sta
dve ravni – visokošolska in srednješolska. V Avstriji in na Malti je na voljo le višje sekundarno izobraževanje.
Preglednica 5.4: Raven in minimalno trajanje začetnega izobraževanja za predšolsko vzgojo
in obvezni minimalni delež strokovnega oziroma poklicnega usposabljanja, 2006/07
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Obvezni minimalni delež strokovnega oziroma poklicnega usposabljanja v odstotkih
BE
fr

BE
de

CZ

DK

DE

EE

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LT

LU

HU MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

FI

SE

UK UKNO
(1) SCT

51,4 72,2 54,8 55,7 33,3 30,0 40,0 20,0 30,0 34,5 65,0 30,0 30,0 62,5 50,6 42,6 25,0 54,4 100 18,2 22,2 25,0 30,6 90,0 89,0 50,0 42,9 25,0 25,0 50,0

UK (1) = ZK-ANG/WLS/SIR
Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE nl): leta 2007 so začeli postopno vpeljevati najmanj za 45 ECTS praktičnega strokovnega izobraževanja v
razredu (igralnici);
Češka: študijski program predšolske vzgoje lahko traja tudi 3 leta na ravni ISCED 5B;
Nemčija: informacija se nanaša na kvalificirane delavce za mladino (Erzieher), ki nimajo statusa učitelja;
Bolgarija: obstajata obe možnosti terciarnega izobraževanja (ISCED 5B in ISCED 5A), prevladuje pa ISCED 5A;
Francija: poklicno usposabljanje poteka v delovnem okolju v zadnjem študijskem letu;
Nizozemska: prikazan je povprečni delež poklicnega usposabljanja, saj se institucije same odločijo, koliko časa mu
namenijo; v preglednici je študijski program za učitelje v primarni šoli (za 4- do 6-letne otroke); učitelji imajo lahko
pomočnike za preproste ustaljene naloge in vodenje otrok pri osvajanju spretnosti; pomočniki lahko opravljajo tudi
varstvene in podobne naloge;
Avstrija: prva štiri leta v petletnem programu so na ravni ISCED 3, peto leto pa na ISCED 4; 2-letni izobraževalni
program je ISCED 4;
Slovaška: nstitucije se lahko same odločijo o času, namenjenem za strokovno usposabljanje, določeno pa je
minimalno trajanje praktičnega izobraževanja v razredu;
Finska: univerze lahko ob upoštevanju nacionalnih predpisov določijo vsebino in strukturo študijskih programov,
zato je obseg poklicnega usposabljanja lahko različen;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): preglednica kaže zaporedni model izobraževanja učiteljev; so pa tudi drugačni modeli; v oddelkih za 3- in 4-letne otroke v javno financiranih vrtcih in primarnih šolah morajo biti zaposleni
kvalificirani vzgojitelji, to pa ne velja za oddelke v zasebnih in prostovoljnih institucijah.

Pojasnilo
Pri določanju deleža strokovnega oziroma poklicnega usposabljanja v celotnem začetnem izobraževanju se upošteva le
obvezni minimalni kurikulum. V njem je prikazano razmerje med splošnim in strokovno-poklicnim usposabljanjem.
Splošno izobraževanje: v sočasnem modelu pomeni splošne vsebine in študij določenega predmeta/ov, ki naj bi
ga/jih študentje učili po končanem študiju. Zato je cilj teh programov zagotoviti poglobljeno znanje iz enega ali več
predmetov in hkrati široko splošno znanje. V zaporednem modelu je splošno izobraževanje povezano s študijem
določenega predmeta.
Strokovno in poklicno usposabljanje: strokovnim delavcem omogoča pridobitev teoretičnih in praktičnih učiteljskih
spretnosti. Poleg psihologije, metod poučevanja in metodologije vsebuje tudi praktično izobraževanje v razredu. V
nekaterih državah je zaključni del izobraževanja in poteka kot strnjena delovna praksa. Preglednica kaže le obvezno
minimalno trajanje začetnega izobraževanja učiteljev, strnjena delovna praksa pa je prikazana le pri tistih državah,
kjer je obvezni sestavni del šolanja.
Trajanje začetnega izobraževanja učiteljev je prikazano v letih. Za države, v katerih so mogoče različne izobraževalne
poti, je prikazana le najpogostejša.
V nekaterih državah se o tem, koliko časa bodo v začetnem izobraževanju učiteljev namenile strokovnemu oziroma
poklicnemu usposabljanju, lahko odločijo institucije same. Avtonomija institucij je lahko popolna (kar pomeni, da ni
določeno niti minimalno trajanje). V tem primeru je dodan simbol 0. Avtonomija pa je lahko le delna. V tem primeru
morajo institucije zagotoviti najmanj minimalni obseg poklicnega usposabljanja, kot je določen na centralni ali
državni ravni, lahko pa ga povečajo, če tako želijo. V preglednici je prikazan minimalni čas, možnost povečanja je
označena s simbolom 0.
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Navsezadnje je pomembno opozoriti, da k razlikam med ravnjo kvalifikacije in strokovnim profilom delavcev, ki delajo z otroki, mlajšimi od 3 let, in tistimi, ki delajo v predšolski vzgoji (ISCED 0), spada tudi vsebina
izobraževanja. Izobraževanje za delo z najmlajšimi otroki je večinoma praktično, glavna pozornost je namenjena pridobivanju znanja, ki je neposredno povezano z delom. Tudi v študijskih programih za predšolsko
vzgojo in priprave na šolo je praktično izobraževanje v delovnem okolju pomemben sestavni del, vendar se
prepleta z nizom splošnih predmetov in omogoča pridobitev izobrazbe za učitelje ali vzgojitelja predšolskih
otrok.

5.1.2. Ista raven strokovne izobrazbe za celotno predšolsko vzgojo in varstvo
Ista raven izobrazbe strokovnih delavcev za celotno predšolsko vzgojo in varstvo prevladuje v državah z enovitimi vzgojnimi okolji, ponavadi za celotno starostno obdobje (od rojstva oziroma 1. leta do 5. oziroma 6. leta).
Mogoča je tudi v nekaterih državah, v katerih je predšolska vzgoja za najmlajše otroke ločena, vendar ni razširjena ali pa je bila vpeljana šele pred nedavnim.
Države z enovitimi vzgojnimi okolji, enotnim izobraževanjem in poklicnim profilom strokovnih delavcev
so Danska, Grčija, Latvija, Litva, Slovenija, Finska, Švedska, Islandija in Norveška.12 V teh državah vodstveni
in strokovni delavci izhajajo s pedagoškega področja. Ti strokovni delavci, znani kot učitelji ali »pedagogi«,
imajo visokošolsko izobrazbo (na univerzitetni ali neuniverzitetni ravni), ki traja tri leta in pol (sedem semestrov). Program vsebuje splošni izobraževalni del (družboslovje, umetnost in naravoslovje), strokovne
predmete, skupaj s pedagoško in razvojno psihologijo, ter praktično izobraževanje in delovno prakso v
različnih vzgojnih okoljih.
V enovitih vzgojnih okoljih se med strokovne delavce uvrščajo tudi pomočniki vzgojiteljev; ti lahko opravljajo
iste ali podobne naloge kot vzgojitelji. Tako je v Sloveniji vzgojitelj odgovoren za kurikulum in učna gradiva,
vendar pa vzgojitelji in pomočniki skupaj načrtujejo, izvajajo in evalvirajo kurikulum. Na Finskem, kjer je pozornost namenjena posameznemu otroku, pomočniki pomagajo otrokom in ne vzgojiteljem. Skupina strokovnih
delavcev za predšolsko vzgojo in varstvo je vsestranska strokovna skupnost, kjer si strokovni delavci nalog ne
delijo glede na kvalifikacije. Na Švedskem je osebje organizirano v »delovne skupine« vzgojiteljev in varuhov z
različnimi pristojnostmi in plačami. Na Danskem imajo poleg vzgojiteljev tudi pomočnike, ki so lahko nekvalificirani (ponavadi gre za začasne delavce) ali pa so končali le začetno izobraževanje za vzgojitelje (pædagogisk
assistentuddannelse). A glede na to, da imajo vzgojitelji daljše izobraževanje, imajo tudi več odgovornosti – dejavnejšo vlogo pri načrtovanju različnih dejavnosti in pri zagotavljanju pomoči staršem. Jasno je, da tako kot
v državah, kjer imajo ločene izobraževalne programe, z otroki delajo različni strokovnjaki, njihove vloge pa se
lahko menjajo.
Pomočniki imajo v različnih državah različno izobrazbo. Na Danskem morajo pomočniki opraviti 18-mesečno
poklicno usposabljanje ali obiskovati posebno večerno šolo za odrasle; v Sloveniji morajo imeti srednješolsko
izobrazbo (ISCED 3) ali višješolsko izobrazbo (ISCED 5B); na Finskem morajo imeti pediatrične sestre v jaslih
izobrazbo na ravni ISCED 3, pomočniki pa različne vrste usposabljanja; na Švedskem je zahtevana izobrazba
na ravni ISCED 3, na Norveškem pa na ravneh ISCED 1–3. Taki predpisi nekaterim državam, na primer Norveški,
pomagajo da se zoperstavijo pomanjkanju osebja z višjimi kvalifikacijami.
Nekatere države imajo ločeno varstvo za najmlajše otroke in predšolsko vzgojo, vendar zaposlujejo isti tip strokovnih delavcev. To velja zlasti za države, ki imajo omejeno ponudbo za najmlajše otroke ali so jo šele nedavno
12

Španija razvija enoviti sistem, vendar je edina država, ki bo zahtevala različne kvalifikacije za starostni skupini predšolske
vzgoje in varstva (za otroke, stare manj kot 3 leta, in za starejše) tudi v enovitem vzgojnem okolju.
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vpeljali. Zato diferenciacija strokovnega osebja za delo z mlajšimi ali starejšimi otroki ni smiselna ali pa je še ni;
tako je v Bolgariji, Nemčiji, Estoniji, Avstriji, na Cipru, Malti in Portugalskem.
V Združenem kraljestvu (Angliji) načrtujejo uvedbo enotnega kvalifikacijskega ogrodja do leta 2010. Za strokovne delavce v celodnevnem varstvu so vpeljali poklicno kvalifikacijo. Imeti morajo enako raven izobrazbe
– ISCED 5 – kot kvalificirani učitelji, ki pa je lahko z različnih strokovnih področij. Podobno so se tudi v Walesu
odločili za strateško urejanje položaja delavcev v celotni predšolski vzgoji.

5.1.3 Usposabljanje za delo z ogroženimi otroki
V večini držav je posebno in obvezno usposabljanje za delo z ogroženimi otroki del začetnega izobraževanja
(glej sliko 5.5). Posebno usposabljanje ponujajo na Cipru, Poljskem, Norveškem, v Litvi in v flamski skupnosti v
Belgiji. Nekatere države pa usposabljanja za delo z ogroženimi otroki sploh nimajo (nemško govoreča skupnost
v Belgiji, Danska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Islandija in Združeno kraljestvo). Vendar se tudi v teh
državah ukvarjajo z nekaterimi vidiki socialne ogroženosti. V Združenem kraljestvu (Angliji) se od vseh učiteljev
pričakuje, da znajo z otroki delati učinkovito in individualno, da upoštevajo njihovo različnost ter hkrati poznajo
veljavne zakonske ukrepe, politike in priporočila o varnosti in zaščiti otrok.
Preglednica 5.5: Usposabljanje strokovnih delavcev
za delo z ogroženimi otroki (starimi 2 do 3 leta ali več, ISCED 0), 2006/07
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Posebno usposabljanje za delo z romskimi otroki, ponavadi kot usposabljanje na delovnem mestu, je na voljo
na Češkem, v Grčiji, na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in Finskem. Na Češkem je usposabljanje, namenjeno
spodbujanju integracije romskih otrok, del vladnega programa (na predlog Ministrstva za šolstvo, mladino in
šport). Odobreno je delovno mesto pomočnika v oddelkih za pripravo na šolo; usposabljajo se za delo z otroki
s posebnimi potrebami (ogroženimi otroki, tj. tudi z nekaterimi romskimi otroki). V Romuniji, Sloveniji in na
Finskem imajo zaposlene pomočnike romske narodnosti, usposobljene za delo z romskimi otroki. Na Finskem
je ta spodbuda sestavni del evropskega projekta ROM-EQUAL. V Romuniji se pomočniki romske narodnosti
izobražujejo po projektu PHARE »Dostop do vzgoje in izobraževanja za prikrajšane skupine, zlasti romske otroke« (Access to education for disadvantaged groups, with a special focus on Roma). Prizadevanje za »bližino« med
vzgojitelji in otroki pa je namenjeno le romski skupnosti.
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5.2 Stalno strokovno izpopolnjevanje
Stalno strokovno izpopolnjevanje zavzema osrednje mesto v razvoju strokovnih delavcev. Na tako raznolikem
področju, kot je predšolska vzgoja in varstvo, je usposabljanje na delovnem mestu še posebej obširno. Še več, v
nekaterih državah se strokovno izpopolnjevanje razvija skupaj z delovnim področjem ali pa se prilagaja novim
vzgojnim usmeritvam, zlasti v dnevnem varstvu.
V evropskih državah je stalno strokovno izpopolnjevanje za delavce v predšolski vzgoji in varstvu organizirano zelo različno. V preglednici 5.6 je povzeta sedanja ureditev za strokovne delavce, ki delajo z otroki, mlajšimi od 2 ali 3 let. V malo več kot polovici evropskih držav se lahko strokovni delavci iz te skupine prostovoljno
odločijo za strokovno izpopolnjevanje, v preostalih državah je obvezno. Vendar je pomembno opozoriti, da
je organizacija stalnega strokovnega izpopolnjevanja pogosto odvisna od začetne izobrazbe strokovnih delavcev in vrste dela.
V državah, kjer sta predšolska vzgoja in varstvo urejeni enovito (za otroke od rojstva oziroma 1. leta do 5. ali 6.
leta) in je začetna izobrazba pomočnikov na ravni ISCED 3 (na Danskem, v Litvi, na Finskem, v Sloveniji, na Švedskem, Norveškem in Islandiji), stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu ni obvezno (na Danskem, v
Sloveniji, na Švedskem in Norveškem). Za to strokovno skupino je takšno usposabljanje obvezno le na Finskem
in Islandiji. Danska v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja nekvalificiranim delavcem omogoča pridobitev potrebnih kvalifikacij. Tako se večina nekvalificiranih delavcev lahko vpiše v »začetni program usposabljanja
za vzgojitelje« (pædagogisk assistentuddannelse). Zaposleni, ki na tem področju delajo več kot 5 let, lahko dokončajo program v dveh letih in pol, namesto v treh in pol, kolikor traja program. Tisti, ki ga uspešno končajo,
lahko nadaljujejo študij za pridobitev bachelor's degree in potem še študij za pridobitev master's degree. To se
pojmuje kot del stalnega strokovnega razvoja.
Strokovno izpopolnjevanje je za delavce, ki imajo izobrazbo na ravni ISCED 3 ali 4 in delajo neposredno z mlajšimi otroki, obvezno v Belgiji, na Madžarskem, Malti, v Romuniji, na Slovaškem, prostovoljno pa v Franciji, na
Nizozemskem, Poljskem in Slovaškem. Področje usposabljanja si lahko delavci izbirajo popolnoma svobodno (v
flamski in nemški govoreči skupnosti v Belgiji, na Nizozemskem) ali pa izbirajo med možnostmi, ki jih razpišejo
pristojni organi (v francoski skupnosti v Belgiji, na Madžarskem, v Romuniji). Predpisane teme za izpopolnjevanje strokovnih delavcev imajo le na Malti.
Vsi strokovni delavci, ki imajo izobrazbo na ravni ISCED 5, se lahko strokovno izpopolnjujejo ne glede na to,
ali so zaposleni v predšolskih oddelkih (ISCED 0), v enotah za mlajše otroke (manj kot 2- ali 3-letne) ali pa v
enovitih okoljih. Strokovno izpopolnjevanje je prostovoljno v Nemčiji, Grčiji, Španiji, Italiji, Sloveniji, na Slovaškem, Švedskem in Norveškem. Španska zakonodaja navaja, da je stalno strokovno izpopolnjevanje pravica
in dolžnost vsakega učitelja, čeprav strokovno izpopolnjevanje ni obvezno za zaposlene v predšolski vzgoji
in varstvu. Zaželeno je, da se vsi strokovni delavci (vzgojitelji predšolske vzgoje in osnovnošolski učitelji, višji
tehniki za malčke in podobno) udeležijo strokovnega izpopolnjevanja, saj neposredno vpliva na njihovo poklicno pot in plačo. Na Češkem je stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje obvezno za vse strokovne
delavce v jaslih – upoštevajo se vpis v visokošolski študij, sodelovanje v raziskovalnih dejavnostih, seminarji ali
izpopolnjevanja ob delu. Podobna politika velja za vzgojitelje v oddelkih za pripravo na šolo. Tudi v Litvi je stalni
strokovni razvoj obvezen za vse strokovne delavce, razen za pomočnike (auklėtojo padėjėjai), ki imajo izobrazbo
na ravni ISCED 3.
V Združenem kraljestvu so strokovni delavci, ki delajo s 3- ali 4-letnimi otroki, kvalificirani ali nekvalificirani
vzgojitelji. Stalno strokovno izpopolnjevanje ni časovno določeno. Za neusposobljene imajo petdnevni tečaj
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za podporo in razvoj številnih dejavnosti, pa tudi za strokovno izpopolnjevanje. Za strokovno izpopolnjevanje
se šteje tudi sodelovanje pri ocenjevanju učinkovitosti in upravljanju ter pri načrtih o tem, kako posameznim
otrokom iz vrtca pomagati pri njihovem razvoju.
Zelo malo informacij imamo o tem, ali je strokovno izpopolnjevanje brezplačno ali samoplačniško. Madžarska
poroča, da 80 odstotkov stroškov za izpopolnjevanje poravna država, 20 odstotkov pa vzgojitelji.
Čas, namenjen strokovnemu izpopolnjevanju, se v evropskih državah precej razlikuje: od nekaj ur na leto do
12 obveznih dni na leto, od 120 ur v 7 letih do 160 ur v 5 letih itd. V nekaterih državah (na Češkem, v Litvi, na
Madžarskem, Poljskem, Portugalskem, v Španiji in Romuniji) imajo zelo razčlenjeno in formalnopravno organizirano strokovno izpopolnjevanje z določenimi sprejemni pogoji, vsebino programov, metodami, številom ur in
izvajalci programov. Gledano na splošno, udeleženci izberejo določen program, večinoma s seznama, ki ga po
posvetu s strokovnimi delavci pripravijo pristojni lokalni ali regionalni organi.
Za nekatere države, zlasti Romunijo in Španijo, velja, da se stalno strokovno izpopolnjevanje ujema s spremembami na strokovnem področju in povezuje s spremembami v politiki o predšolski vzgoji in varstvu. Strokovni
delavci v Romuniji se morajo udeleževati različnih dodatnih usposabljanj, zato da bi izpopolnili svojo usposobljenost ali izboljšali vedenje o novih usmeritvah za mlajšo starostno skupino. Na številne spremembe v sestavi
in pri upravljanju vrtcev so vplivali na novo sprejeti predpisi. V programih je upoštevan nov način dela v predšolski vzgoji in varstvu, izvajajo pa se skladno z lokalnimi potrebami. Upravni, vzgojiteljski in zdravstveni delavci
se morajo v skladu z zakonom izpopolnjevati najmanj 40 ur na leto.
Preglednica 5.6: Položaj in organizacija stalnega strokovnega izpopolnjevanja
za strokovne delavce, ki delajo z otroki, mlajšimi od 2 ali 3 let, 2006/07
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Opombe
Belgija (BE fr): teme določata minister in pristojni področni oddelek v ministrstvu;
Belgija (BE de): teme predlagajo različna vzgojna okolja, vendar jih mora odobriti Dienst für Kind und Familie (DKF),
oddelek v ministrstvu, pristojen za nadzor, spremljanje in razvoj predšolske vzgoje in varstva;
Belgija (BE nl): niti teme niti čas niso zakonsko določeni;
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Češka: stalno strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev ima različne oblike; delavci izberejo določeno temo
z vnaprej pripravljenega seznama, ki ga mora odobriti ministrstvo; neakreditirano strokovno izpopolnjevanje je
prostovoljno;
Estonija: vsi vzgojitelji v otroških jaslih ali drugih vzgojnih okoljih morajo opraviti 160 ur strokovnega izpopolnjevanja
vsakih 5 let;
Latvija: za učitelje iz primarnih šol, ki želijo delati v predšolskih institucijah, je obvezno strokovno izpopolnjevanje iz
predšolske metodologije;
Litva: vsako leto je obvezno petdnevno strokovno izpopolnjevanje za vse strokovne delavce, razen za pomočnike
(auklėtojo padėjėjai), ki imajo izobrazbo na ravni ISCED 3; za pomočnike ni predpisov o stalnem strokovnem
izpopolnjevanju;
Malta: v preglednici so prikazani tisti, ki imajo obvezno strokovno izpopolnjevanje in predpisane teme; tisti, ki se
prostovoljno (neobvezno) odločijo za programe, lahko teme izbirajo z vnaprej pripravljenega seznama; pred nedavno
spremembo zakona so se morali vzgojitelji, ki delajo s 3- do 5-letnimi otroki, strokovno izpopolnjevati vsako drugo leto;
zdaj jim lahko izpopolnjevanje naložijo vsako leto, poleg tega si lahko prostovoljno izberejo tudi druge programe;
Avstrija: strokovno izpopolnjevanje je določeno z lokalnimi in pokrajinskimi predpisi; 5 dni na leto je v nekaterih
pokrajinah obvezno, v drugih prostovoljno; leta 2006 so bile na voljo teme iz vodstvenega in medkulturnega
usposabljanja;
Nizozemska: ni predpisanih tem (to je prepuščeno presoji pristojnih oblasti);
Portugalska: informacija se nanaša na vzgojitelje predšolskih otrok; pomočniki imajo na voljo izpopolnjevanje in
usposabljanje v določenih vzgojnih okoljih;
Slovenija: strokovno izpopolnjevanje omogoča napredovanje oziroma povišanje plače;
Združeno kraljestvo: ni subvencioniranih in akreditiranih storitev; ANG/WLS/NIR: strokovno izpopolnjevanje ni
obvezno; ŠKT: strokovno izpopolnjevanje je obvezno.

Zaradi vprašanj, povezanih z integracijo, z njimi se ukvarjajo politiki in strokovnjaki, so v programih stalnega
strokovnega izpopolnjevanja naslednje teme: medkulturno sodelovanje, različni načini učenja drugega jezika,
poučevanje otrok s posebnimi potrebami, delo z ogroženimi otroki in otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter romskimi otroki in nenazadnje odnosi med vzgojitelji in starši. Španija je v zadnjih letih sprejela naslednji sveženj prednostnih nalog: kakovostno vodenje vzgojnih institucij; izenačevanje možnosti za vse otroke;
vzgojno svetovanje in supervizija; reševanje konfliktov; državljanska vzgoja; različnost; uporaba novih tehnologij v vzgoji; učenje tujih jezikov, naravoslovja in ekologije; umetniško izražanje in gibalna vzgoja; pospeševanje
podjetniškega duha in s tem povezanih spretnosti; preprečevanje nesreč in prva pomoč; šolske knjižnice in
podobno. Na Nizozemskem ni treba imeti posebnih kvalifikacij za začetek dela v igralnih skupinah, ki skrbijo za
otroke iz slabo izobraženih družin, pač pa je zanje glede na program, ki ga izvajajo v posamezni enoti, organizirano strokovno izpopolnjevanje, na primer v programih Kalejdoskop ali Piramida. Na voljo pa so tudi programi
o jezikovnem razvoju majhnih otrok (Taallijn). V Sloveniji se strokovni delavci usposabljajo za delo z ogroženimi
otroki v dveh programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja: Dodatek k predšolskemu kurikulumu za romske
otroke (ta je tudi del začetnega izobraževanja) ter Igraj in uči se v dvojezičnem okolju.
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6. POGLAVJE: FINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA
Uvod
To poglavje se ukvarja z različnimi ravnmi financiranja predšolske vzgoje in varstva – od centralne in lokalne
do družinskih prispevkov (plačil). Posebej so omenjene finančne strategije, ki lajšajo plačevanje prispevkov za
otroke iz ogroženih skupin (za nacionalne definicije glej preglednico B v dodatku). Posebne finančne ukrepe
analiziramo pri sredstvih, namenjenih predšolskim institucijam in strokovnemu osebju za delo z ogroženimi
otroki.
V tem poglavju se ne ukvarjamo s finančno pomočjo, ki jo prejemajo nekatere družine za plačevanje prispevkov
(z davčnimi olajšavami ali oprostitvami plačevanja vrtca ali znižanimi cenami). Te oblike pomoči so analizirane v
3. poglavju o dostopu do predšolske vzgoje in varstva.

6.1 Financiranje prispevkov za predšolsko vzgojo in varstvo
Vse evropske države financirajo ali sofinancirajo predšolsko vzgojo in varstvo za otroke, starejše od 3 let (glej
preglednico 3.1). Veliko držav poravna vse stroške (ne zahtevajo plačila staršev). Vse države, razen Madžarske,
pa od staršev zahtevajo plačilo za otroke, mlajše od 3 let; to velja tudi za države, v katerih se predšolska vzgoja in
varstvo subvencionirata. V večini primerov sofinanciranje zagotavlja lokalno telo (krajevne skupnosti ali lokalne
oblasti za javne institucije, cerkev za verske oddelke ali posamezniki). V manjšem številu držav (Belgiji, Nemčiji,
na Irskem, v Španiji, na Madžarskem, Malti, Portugalskem, Finskem, Švedskem, v Lihtenštajnu in na Norveškem)
se proračunska sredstva prenesejo s centralne ravni na ponudnike predšolske vzgoje in varstva. Državna proračunska sredstva niso nikoli edini vir financiranja; dodatna sredstva zagotovijo lokalne oblasti oziroma družine.
V Združenem kraljestvu javnih sredstev za najmlajšo starostno skupino bodisi ni ali pa jih je zelo malo. Podobno
je v nekaterih drugih državah (na primer na Češkem, Poljskem ali v zahodnih nemških deželah), kjer je zaradi
zelo skromnega javnega financiranja zelo malo predšolske vzgoje in varstva za otroke, mlajše od 3 let (glej 2. in
3. poglavje).
Državne oblasti večinoma financirajo predšolsko vzgojo in varstvo za starejše otroke (od 3 do 6 let). Še več, v
polovici držav, kjer sta predšolska vzgoja in varstvo popolnoma odvisni od centralnega javnega financiranja,
staršem ni treba plačevati prispevkov. V desetih državah (na Danskem, Estoniji, v Latviji, na Poljskem, v Romuniji,
Sloveniji, na Slovaškem, Finskem, v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Severna Irska) in na Islandiji) centralne oblasti zagotavljajo le manjši del sredstev, v Avstriji pa so lokalne oblasti glavni vir financiranja.
Čeprav je v tej starosti družinskih prispevkov manj kot za manjše otroke, jih v mnogih državah še vedno zaračunavajo. Plačevanje prispevkov je pogostejše v sistemih, kjer sredstva zagotavljajo lokalne skupnosti; dodatna
sredstva s prispevki staršev pa pridobivajo tudi v sedmih državah s centralnim financiranjem predšolske vzgoje
in varstva (na Češkem, razen za obvezno zadnje leto, v Nemčiji, na Cipru, v Litvi, na Portugalskem, Švedskem in
Norveškem).
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Preglednica 6.1: Financiranje predšolske vzgoje in varstva v javnih in javno subvencioniranih
zasebnih institucijah: centralna in lokalna raven ter družinski prispevki, 2006/07

Prispevki za otroke, mlajše od 3 let

Prispevki za 3- do 6-letne otroke

BE de

BE de

CY

CY

LU

LU

MT

MT

LI

LI

(*) Prispevki iz zasebnih subvencij
Centralna
raven

Lokalna
raven

Družinski
prispevki

Še ni akreditiranih in
subvencioniranih storitev.

Vir: Eurydice
Opombe
Belgija (BE fr): predšolska vzgoja in varstvo za otroke, mlajše od 3 let, je večinoma centralno financirana, sredstva pa
prispevajo tudi lokalne skupnosti (občine);
Češka: obvezno zadnje leto – priprava na šolo – je brezplačno;
Nemčija: sredstva za javno subvencionirane zasebne institucije za otroke, stare od 3 do 6 let, prispevajo lokalni organi
(cerkve, združenja staršev in podobno), lokalne oblasti (občine ali krajevne skupnosti), pa tudi zvezna in deželne
oblasti;
Estonija: za obe starostni skupini se s centralne ravni poravnavajo stroški za nadaljnji strokovni razvoj učiteljev; leta
2010 bo začela veljati zakonodaja, po kateri bo priprava na šolo financirana iz javnih sredstev na centralni ravni; cilj je
najbolj prikrajšanim otrokom omogočiti dostop do programov, s katerimi bodo dohiteli sovrstnike; dodatno pa bodo
za odpiranje novih predšolskih razredov, obnavljanje šol in plačevanje zaposlenih z novo shemo (2008–2011) »Vrtec
za vsakega otroka« sredstva s centralne ravni prenesena lokalnim oblastem; omenjeno financiranje jim bo omogočilo,
da prikrajšane družine oprostijo plačevanja prispevkov;
Irska: država financira državne šole za 4- in 5-letne otroke; če pa je otrok podobne starosti vključen v subvencionirano
skupnostno predšolsko izobraževanje, morajo starši plačati nekakšno šolnino;
Grčija: starostni skupini sta od rojstva do 4. ali 5. leta in od 4. ali 5. do 6. leta;
Španija: s centralno ravnjo so mišljene avtonomne skupnosti; država namenja del državnih proračunskih sredstev
skupnostim za vzgojo in izobraževanje; ministrstvo za šolstvo je nedavno odobrilo prvi integralni podporni program
za ustvarjanje novih mest za otroke od 0 do 3 let (2008-2012); za ta program bo polovico finančnih sredstev zagotovilo
Ministrstvo za šolstvo, polovico pa avtonomne skupnosti;
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Ciper: lokalne oblasti namenjajo sredstva za otroke, stare več kot 3 leta in manj kot 4 leta in 8 mesecev;
Latvija: centralna oblast zagotavlja sredstva (izdatke za zaposlene) za obvezno izobraževanje (od 5. leta starosti
dalje);
Nizozemska: razlike so med subvencioniranimi in nesubvencioniranimi igralnimi skupinami (peuterspeelzalen) za 2in 3-letne otroke; subvencionirane igralne skupine financirajo občine (40 odstotkov), starši (40 odstotkov), posebni
projekti (15 odstotkov) in preostali viri; 95 odstotkov stroškov v nesubvencioniranih igralnih skupinah se poravna
s prispevki staršev; financiranje varstva (za otroke, stare manj kot 2 ali 3 leta) je porazdeljeno med starše, vlado in
delodajalce staršev; predšolska vzgoja, ki pomeni del primarnega izobraževanja, se neposredno financira iz državnega
proračuna;
Poljska, Slovenija, Slovaška in Islandija: centralne oblasti zagotavljajo le manjši del sredstev;
Romunija: del sredstev za otroke od rojstva do 3. leta prispevajo centralne oblasti, za plačilo večine izdatkov (za
infrastrukturo, plače in podobno) pa so odgovorne lokalne skupnosti; centralna oblast več sredstev namenja za 3- do
6-letne otroke, zlasti za modernizacijo infrastrukture;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): subvencioniranega varstva za otroke, mlajše od treh let, je malo, zato v
preglednici ni prikazano; prosta mesta so na voljo za vse 3- in 4-letne otroke, vendar le za polovični čas; v nekaterih
okoljih lahko starši doplačajo dodatne ure; vsi 5- in 6-letni otroci (in 4-letni otroci na Severnem Irskem) so vključeni
v brezplačno obvezno izobraževanje, za dopolnilno varstvo pa je potrebno plačilo; ŠKT: lokalne oblasti se same
odločijo, ali bodo sofinancirale varstvo otrok, mlajših od 3 let, vendar to ni njihova obveznost;
Lihtenštajn: predšolska vzgoja v javno subvencioniranih zasebnih institucijah (za otroke, stare od 4 do 6 let) se
večinoma financira iz prispevkov staršev (do 60 odstotkov).

Pojasnilo
V preglednici je prikazana prevladujoča upravna raven financiranja (odgovorna za poravnavanje največjega dela
stroškov: za opremo, stavbe, zaposlene), v opombah pa so omenjene preostale ravni. Prispevki staršev za prehrano
niso upoštevani.
V enovitih sistemih (za otroke od rojstva ali 1. leta do 5. ali 6. leta) sta obe preglednici enaki, razen če ima poseben
položaj priprava na šolo (ali pripravljalni razredi) in se financiranje razlikuje (v Latviji in na Finskem). Za podrobnejše
podatke glej preglednico 3.1.

6.2 Financiranje predšolske vzgoje in varstva za ogrožene skupine
V številnih šolskih sistemih sprejemajo posebne ukrepe, da bi spodbudili vključevanje potencialno ogroženih
skupin v predšolsko vzgojo in varstvo. Nekatere države finančno pomoč namenjajo gospodinjstvom, tako da
jim zmanjšajo davke ali jih oprostijo plačevanja davkov, določijo manjše prispevke za vrtec ali zagotovijo posebne družinske dodatke za poplačilo teh stroškov. Druge države sprejemajo drugačne ukrepe. S finančnimi ukrepi
v Grčiji in na Cipru npr. zagotavljajo otrokom, starim od 4 do 6 let, ki živijo daleč od Nipiagogeio, brezplačen
prevoz in prehrano. Spet drugje sprejemajo ukrepe, da bi olajšali dostop do vrtcev, na primer v Latviji: lokalne
oblasti dajejo prednost otrokom iz družin z nizkimi dohodki. Toda teh ukrepov v tem poglavju ne obravnavamo,
saj se v njem ne ukvarjamo s financiranjem družin (glej 3. poglavje), ampak s financiranjem predšolske vzgoje
in varstva.
V Evropi so tri glavne strategije, kako zagotoviti dodatno finančno podporo okoljem, ki predšolsko vzgojo in
varstvo ponujajo tudi ogroženim skupinam (preglednica 6.2). Po prvem in najbolj razširjenem modelu se dodatna sredstva dajejo za institucije ali dodatno osebje. Drugi model zagotavlja finančne spodbude za zaposlene,
ki delajo z otroki iz ogroženih skupin, ali za vzgojna okolja, kjer je večina otrok iz ogroženih skupin. Zadnja,
najmanj pogosta možnost so sredstva lokalnih oblasti, ki jih pridobijo iz državnih proračunov. V redkih primerih – npr. na Finskem ali v Združenem kraljestvu (na Škotskem) – se pri delitvi sredstev s centralne na lokalno
raven upoštevajo regionalni demografski in socialno-ekonomski dejavniki. Na Nizozemskem se del državnih
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proračunskih sredstev, namenjenih za program predšolske vzgoje za otroke, stare od 2 do 3 leta, vodi kot ločena
obračunska enota: vsaka občina pa se svobodno odloča, za katero skupino ogroženih otrok jih bo porabila.
Preglednica 6.2: Strategije za zagotavljanje
dodatne finančne pomoči za »ogrožene« skupine, 2006/07

Prispevki za otroke, mlajše od 3 let

Prispevki za 3- do 6-letne otroke

BE de

BE de

CY

CY

LU

LU

MT

MT

LI

LI

Dodatni finančni in/ali človeški
viri

Finančne spodbude za
strokovne delavce

Dodatna finančna podpora za lokalne
oblasti iz centralnega proračuna

Še ni akreditiranih in
subvencioniranih storitev

Podatki niso na voljo

Brez dodatne finančne podpore

Vir: Eurydice
Opombe
Italija: podatki za otroke, mlajše od 3 let, niso na voljo, saj so za financiranje pristojne občine;
Latvija: dodatna finančna pomoč iz državnega proračuna se zagotavlja lokalnim oblastem za posebne predšolske
institucije;
Združeno kraljestvo (ANG/WLS/SIR): subvencioniranega varstva za otroke, mlajše od treh let, je malo, zato v
preglednici ni prikazano; prispevki so ponavadi na voljo le na ogroženih območjih. ŠKT: lokalne oblasti se same
odločijo, ali bodo sofinancirale varstvo otrok, mlajših od 3 let, vendar to ni njihova obveznost.

Prvi model ponuja več oblik in načinov za zagotavljanje dodatne finančne podpore (dodatna finančna pomoč
oziroma dodatno zaposlovanje osebja). Na Madžarskem, Poljskem in v Španiji institucije predšolske vzgoje z velikim številom prikrajšanih otrok, starih od 3 do 6 let, dobijo dodatna finančna sredstva iz centralnega proračuna. V slovenskem in norveškem enovitem sistemu je odločilno merilo za dodelitev posebnih finančnih sredstev
jezik: tako imajo določene ugodnosti jezikovne manjšine na Norveškem, enako tudi razredi s prevladujočim
madžarskim, italijanskim in romskim jezikom v Sloveniji. Podobno merilo velja tudi za Finske pripravljalne razrede, kjer so na voljo subvencije za izobraževanje otrok priseljencev, tudi za učenje njihovega maternega jezika.
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Tudi Avstrija zagotavlja dodatna sredstva za otroke priseljencev obeh starostnih skupin. Na Nizozemskem pa
je na voljo dodatna finančna podpora za 3- do 6-letne tako imenovane »utežene« otroke (tj. ogrožene otroke
zaradi nizke izobrazbe njihovih staršev), pri čemer skupno število »uteženih« otrok določa znesek dodatnih
sredstev za predšolsko vzgojo in varstvo.
Nekatere države zagotavljajo sredstva za zaposlovanje dodatnega osebja. Dodatno osebje za delo z ogroženimi
otroki, starimi od 3 do 6 let, zaposlujejo v Španiji, Franciji (na nekaterih izobraževalnih območjih), Italiji in na
Cipru (prednostna izobraževalna območja). V preostalih šolskih sistemih dodatno zaposlovanje ni povezano z
geografsko lego šole, ampak z dejansko sestavo učencev. V francoski in nemško govoreči skupnosti v Belgiji se
glede na število učencev priseljencev zagotavljajo dodatne učne ure (glej preglednico B v dodatku z nacionalnimi definicijami ogroženih otrok). Na Češkem lahko dodatno zaposlijo pomočnika v razredu ali skupini, v kateri
so otroci s posebnimi učnimi potrebami (tudi ogroženi otroci). Socialno ogroženi otroci (stari od 5 do 6 let, lahko
tudi 7, če je bilo primarno šolanje odloženo) se lahko vpišejo v pripravljalne razrede (přípravné třídy), katerih cilj
je odpraviti socialne razlike. V Sloveniji so razredi z velikim številom jezikovnih manjšin manjši od drugih. Poleg
tega se lahko zaposli dodatno osebje, na primer romski pomočniki. Cilj omenjenih ukrepov je zagotavljanje kakovostnejših storitev za otroke iz kulturno prikrajšanih okolij, hkrati pa so lahko izboljšani pogoji tudi spodbuda
za zaposlene.
Ko gre za drugo skupino ukrepov, le tri države ponujajo finančne spodbude strokovnemu osebju za delo z
otroki, ki jim grozi izključenost, in še to le za starejše otroke (ponavadi stare od 3 do 6 let). Tako Estonija ponuja
višje plače ali krajši delavnik. Litva ponuja privlačne plače za tiste, ki se preselijo na najbolj ogrožena območja,
Romunija pa ima podobno politiko za podeželska območja.
V Evropi na splošno velja, da se dodatna finančna podpora za predšolska vzgojna okolja in zaposlene namenja
starejšim otrokom (starim od 3 do 6 let). Najpogosteje gre za centralno financiranje, pri čemer nobena država
dodatne finančne podpore za vzgojna okolja ne kombinira s shemo za spodbujanje strokovnega osebja.
Države, ki zagotavljajo neposredno pomoč najbolj prikrajšanim družinam (z zmanjšanjem ali oprostitvijo plačevanja prispevkov – glej 3. poglavje), to ponavadi združijo z dodatnim financiranjem predšolskih institucij. V teh
državah si zato za vključitev otrok v predšolsko vzgojo in varstvo ne prizadevajo le starši, ampak tudi institucije,
saj imajo za ta namen na voljo dodatne finančne in človeške vire. Države, ki zagotavljajo dodatno finančno podporo institucijam in hkrati družinam nalagajo plačevanje prispevkov, imajo ponavadi sistemsko urejene mehanizme za odpravljanje neenakosti. Plačevanje prispevkov je v tem primeru odvisno od družinskega dohodka,
pri čemer večina držav najbolj ogrožene družine oprosti plačila.
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POVZETEK IN SKLEPNE UGOTOVITVE
Marcel Crahay, Univerza v Genovi (Švica) in Liège (Belgija)

Majhni otroci, šola in družba
Iz zgodovinskih razlogov se v evropskih državah obvezno šolanje na splošno začne od petega do sedmega leta
starosti.
Zgodovina razkriva, da so bili izobraževalni sistemi – vsaj delno – ustvarjeni od zgoraj navzdol. Prve univerze so
se pojavile konec trinajstega stoletja. Kmalu potem so se začeli pojavljati kolegiji, vsaj v Franciji (kraljeva visoka
šola). Naslednji pomemben razvojni premik se zgodi šele v šestnajstem stoletju, ko se pojavijo jezuitske visoke
šole in druge srednje šole. Primarne šole so se razvijale postopno. V različnih predelih Evrope so bili že zelo zgodaj številni poskusi za njihovo vpeljavo. Tako sta se Bell in Lancaster v Angliji ukvarjala z »vzajemnim« poukom,
v Franciji pa so v obdobju ancien régime delovale različne majhne šole. V Angliji šole za versko vzgojo izvirajo iz
dvanajstega stoletja. Kljub temu so prve države uvedle obvezno primarno izobraževanje šele v 18. in 19. stoletju, druge države pa na začetku dvajsetega. Na splošno se v razvoju izobraževanja kažeta dve vzporedni gibanji.
Prvo lahko označimo z »od zgoraj navzdol«; začne se z ustanavljanjem univerz, nato se usmeri k osnovnemu
izobraževanju otrok, ko ti dosežejo obdobje razuma (ponavadi pri 6 ali 7 letih). Drugo pot lahko označimo z »od
spodaj navzgor«; obravnava izobraževalne potrebe otrok od 6. do 15. leta starosti. Ta pot pomeni prizadevanje
za to, da vsak otrok – ne glede na izvor – dobi osnovno ali elementarno izobrazbo. Prvo gibanje posredno izraža
pomembno dejstvo: rečeno grobo, približno do dvajsetega stoletja je šola služila eliti. Z drugimi besedami, šola
kot javna organizacija je – pod vodstvom vaških (župnijskih) občin in drugih javnih institucij – obstajala že nekaj
stoletij, primarna šola kot institucija, ki je pravno in življenjsko povezana z javno oblastjo, državo, pa je zaživela
v devetnajstem stoletju.
Za dvajseto stoletje lahko rečemo, da je stoletje izobraževanja, saj ga ne opredeljuje le razvoj primarnega
izobraževanja, ampak tudi vpeljava množičnega sekundarnega13 in nedavno tudi množičnega visokošolskega izobraževanja. Zdaj si bo pomen pridobila predšolska vzgoja (Luc, 1997) in postala temeljni kamen izobraževanja; z njo se bo okrepil zgodovinski proces dostopnosti izobraževanja za vse, tudi za tiste iz najbolj
prikrajšanih okolij.
Drugi razlog za to, da se je vzgoja majhnih otrok razvila relativno pozno, je pojmovanje otroštva in otroškega
razvoja. Podoba otroštva in njegov položaj sta se spreminjala skozi celotno zgodovino zahodne družbe. Zdaj
se zavedamo, da je družba zelo odvisna od svojega izobraževalnega sistema. Zlasti v srednjem veku pa ni bilo
tako; otroci so se pridružili odraslim po sedmem letu starosti. V naši kulturi sta se razumevanje posebne narave
otroštva in želja po zagotovitvi ustrezne vzgoje le počasi uveljavljali. Za to, da bi polno razumeli pomen prvih
let življenja za razvoj človeških bitij, smo prehodili dolgo pot.14 Če sklenemo: dolgo je veljalo, da so otroci individumi šele, ko po koncu zgodnje otroške dobe (starost je bila v različnih obdobjih in krajih različna) vstopijo
v odraslo dobo; za večino otrok je bil to čas, ko so začeli delati. Šele Rousseau je odigral ključno vlogo v naši

13

Močnemu razvoju sekundarnega izobraževanja smo bila priča že med obema vojnama (razvoj ameriških high school je mogoče
najboljši primer, pojav pa je mogoče opaziti tudi drugje; že leta 1934 je bila na mednarodni konferenci Mednarodnega urada za
izobraževanje (MUI) glavna tema dostop do sekundarne šole), množično poučevanje pa se je razmahnilo po drugi svetovni vojni.
14
Celo Descartes je menil, da je glavna otrokova značilnost to, da se moti. Na kratko, do osemnajstega stoletja otrokom niso pripisovali velikega pomena; pomanjkanje interesa zanje je bilo simptomatično v medicinski stroki. Pediatrija se je pojavila šele ob koncu
devetnajstega stoletja. Podobno do sedemnajstega stoletja vloga otrok tudi v literaturi ni imela velikega pomena.
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kulturni zgodovini, saj se vzgoja, po njegovem, začne z začetkom življenja, z rojstvom.15 Danes je to splošno
priznana resnica.
Rousseauju dolgujemo tudi vedenje o različnih stopnjah otrokovega razvoja; prva traja od rojstva do 2. leta.
V tem obdobju je treba okrepiti fizično odpornost dojenčkov (l’infans), da bodo lahko preživeli. Rousseau je
pri tem namenjal pozornost zlasti dojenju – nalogi, ki skladno z naravo pripada materi in ne dojilji. Naslednje
je obdobje otroštva (puer); po Rousseauju traja od 2. do 12. leta. V tem obdobju je še prezgodaj razpravljati z
otrokom ali ga celo učiti branja. Zdi se, da ima prvo razvojno obdobje do 2. ali 3. leta globoke korenine v naši
kulturni zgodovini. Thomas in Mitchel (1994) opozarjata, da analiza besedil iz sedemnajstega in osemnajstega
stoletja različnih protestantskih avtorjev in šolskega učbenika The New England Primer – katerega prodajo od
1687. leta do prve polovice osemnajstega stoletja v relativno redko poseljeni Ameriki ocenjujejo na šest milijonov izvodov – razkriva standardno prakso razlikovanja med zgodnjim otroštvom (od rojstva do 18 mesecev ali
2 let) in otroštvom (od 2. do 5. oziroma 7. leta). Menili so, da zgodnje otroško obdobje traja, dokler dojenček ne
shodi in izgovori prvih besed. Zato da izpolni svoje fizične potrebe je popolnoma odvisen od odraslih. Verjeli
so, da otrok od 2. do 5. oziroma 7. leta še nima sposobnosti mišljenja, zato mora vzgoja temeljiti predvsem na
religiji in disciplini.16 Šele razumevanje otroške psihologije v dvajsetem stoletju je razkrilo psihološki pomen, ki
ga imajo za otrokov čustveni in kognitivni razvoj prva leta življenja.
Da bi lahko razumeli povečano zanimanje za vzgojo majhnih otrok v začetku dvajsetega stoletja, je treba omeniti še tretji dejavnik – ta je ekonomski. Diderot (1713–1784) se je povsem zavedal ekonomske vloge pri skrbi
za dojenčke. V svojem delu Navodila za babice je razlagal, da je narod toliko uspešen, kolikor rok ima za proizvodnjo dobrin in nošnjo orožja za svojo obrambo. Za udejanjanje tega je predlagal dvoje: zmanjšanje stopnje
umrljivosti dojenčkov in učinkovitejše delovanje sirotišnic za zapuščene otroke. Omenjena teorija je doživela
svoj drugi val v dvajsetem stoletju z ekonomskimi teorijami o človeškem kapitalu in zalogami talentov (Van
Haecht, 1992). Po prvi teoriji ima ekonomski sistem koristi, če vlaganje v izobraževalni sistem poveča človeški
kapital. Teorija zaloge talentov pa trdi, da je mogoče in zaželeno, da vsaka država do skrajnosti poveča svoj potencial talentov z optimizacijo in upravljanjem svojih izobraževalnih virov.
Ta kratek zgodovinski ovinek nam pomaga razumeti povečano zanimanje za vzgojo majhnih otrok od začetka
dvajsetega stoletja naprej. Na to so vplivali trije glavni dejavniki:
r zgodovinske spremembe v izobraževalnih sistemih – kot je bilo že pojasnjeno –, ki so nastale od zgoraj (na
univerzitetni ravni) in se postopoma širile navzdol do mlajših starostnih skupin;
r širjenje izobraževanja na široke množice ali demokratizacija izobraževanja, nastala z združitvijo dveh idej:
prva izhaja iz humanistične tradicije, po kateri imajo vsi posamezniki pravico do izobraževanja, druga iz ekonomske teorije, po kateri so otroci zaloga talentov, ki mora prinašati dobiček;
r spremembe v pogledu na otroštvo, skladne z razvojem otroške psihologije, so pripomogle k razumevanju
pomena prvih let življenja.
Zadnji našteti dejavnik je zdaj prevladujoča tema. Premisleka vredno je dejstvo, da je v državah, ki so zajete v
to študijo, za približno 15 odstotkov več 3-letnih otrok vpisanih v predšolsko vzgojo, kot je zaposlenih mater
3-letnih otrok (glej preglednico 2.10). To jasno kaže, da bi bilo preveč preprosto vpis povezovati z zaposlitvijo
15
Na uvodnih straneh Emila (Paris, Garnier Flammarion, 1966) je napisal: »Zgodnja otroška vzgoja je najpomembnejša« (str. 5). In
nato: »Rodili smo se z zavestjo in od rojstva naprej na nas vplivajo stvari, ki nas obkrožajo« (str. 38). In ponovno: »vzgoja se začne z
rojstvom« (str. 68).
16
Za bralce, ki bi želeli poglobiti svoje znanje o zgodovini otroštva v zahodnem svetu, priporočamo knjigi avtorjev Becchi in Julia
(1998).
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matere. Iz tega lahko kvečjemu sklepamo, da je vzgojna vloga predšolskih institucij čedalje bolj priznana – vsaj,
kar zadeva 3- do 6-letne otroke –, saj jim svoje otroke zaupajo tudi nezaposlene matere.

Predšolska vzgoja in varstvo za 3- do 6-letne otroke – prva stopnica
na izobraževalni lestvici
Širitev vzgojnega sistema navzdol je zlasti očitna, ko gre za otroke iz starostne skupine od 3 do 6 let. Večina
evropskih držav soglaša, da različni tipi vzgoje za to starostno skupino pomenijo prvo stopnico na izobraževalni
lestvici. To lahko sklepamo zlasti iz ugotovitev v 3. poglavju. O tem pričajo tudi nekatere očitne težnje. Programe
predšolske vzgoje in varstva za 3- do 6-letne otroke imajo v vseh evropskih državah. Njihovo poslanstvo na tej
ravni (ISCED 0) je vzgajati; vzgoja je prevladala varstveno vlogo, povezano z zaposlitvijo staršev. Cilj programov je spodbujanje otrokovega kognitivnega, socialnega in kulturnega razvoja ter priprava na zgodnje učne
dejavnosti – branje, pisanje in matematiko. Še več, strokovni delavci imajo pedagoško izobrazbo, ki združuje
praktične delovne izkušnje s teoretičnimi predmeti, potrebnimi za učitelje ali vzgojitelje. Značilno je, da imajo
povsod po Evropi v programih predšolske vzgoje (ISCED 0) strokovne delavce – vzgojitelje. Delajo v vzgojo naravnanih skupinah in izvajajo večino dejavnosti za otroke. To pa ne preprečuje sodelovanja drugih pomočnikov
ali strokovnjakov (fizioterapevtov, govornih ali delovnih terapevtov), vzgojiteljev specialistov v programih za
odpravljanje škode in za pomoč ogroženim otrokom ter otrokom s posebnimi vzgojnimi težavami.
Način financiranja storitev za 3- do 6-letne otroke je drugi pokazatelj, da so te prva stopnica na izobraževalni
lestvici. V večini evropskih držav se finančna sredstva za to obdobje namenjajo iz centralnega proračuna. Kot
lahko vidimo v 6. poglavju, je izključno lokalni vir financiranja zelo redek (le Avstrija). Finančna sredstva se
večinoma zagotavljajo neposredno iz centralnega proračuna, le v desetih državah je drugače. Kljub temu ne
moremo reči, da je vzgoja brezplačna tako kot primarno izobraževanje; to velja le za približno petnajst držav.
Čeprav družine s 3- do 6-letnimi otroki plačujejo manj kot tiste z otroki iz mlajše starostne skupine, pa okoli 16
držav še vedno zahteva različne oblike starševskih prispevkov.
Če naj bi udeležba otroka v predšolski vzgoji postala obvezna – lahko le poldnevna (zdaj je tako le v nekaterih
državah) –, potem mora neizogibno postati brezplačna.
Brezplačna vzgoja je zelo pomembna zlasti za ogrožene otroke. Protislovno je, da se pri spoprijemanju z neenakimi izhodiščnimi možnostmi in šolskim neuspehom zanašamo na predšolsko vzgojo in varstvo, obenem pa
zahtevamo plačevanje prispevkov staršev. Res pa je, da so v mnogih državah na voljo različne oblike pomoči
za gospodinjstva z otroki: od znižanih davčnih dajatev do družinskih dodatkov, zmanjšanih prispevkov ali celo
oprostitve plačevanja prispevkov za predšolsko vzgojo (glej preglednico 3.2). Toda pomembno je, da učinkovitost vsake oblike finančne pomoči ocenimo v povezavi z zadanim ciljem – spodbuditi vključevanje ogroženih
otrok v predšolsko vzgojo in varstvo.
Čeprav je v Evropi vključenost 4- in 5-letnih otrok v predšolsko vzgojo visoka, pa ni maksimalna; vključenih je 87
odstotkov 4-letnih in 93 odstotkov 5-letnih otrok (glej preglednico 2.9). Zdi se, da so tako visoke številke pozitiven znak, saj vpis v vrtec pred 5 ali 6 letom ni obvezen; ostaja pa vprašanje, kateri otroci se ne vpišejo v vrtec in
zakaj. Zelo verjetno je, da gre prav za otroke iz ogroženih družin, in če je to res, potem vzgojna ponudba za to
starostno skupino v Evropi še vedno ni zadovoljiva.
Proračunska sredstva, namenjena za to stopnjo izobraževanja (ISCED 0), izražajo napor evropskih držav, da bi
razvile primerno vzgojno ponudbo za to starostno skupino. Preglednica 2.12 prikazuje proračunska sredstva
glede na BDP. Splošna ugotovitev je, da se proračunska sredstva za predšolsko vzgojo spreminjajo v skladu s
spremembami BDP; večina evropskih držav je imela med letoma 2001 in 2004 stabilno financiranje. Demograf-
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ske spremembe lahko to sliko spremenijo – če se poveča ali zmanjša število osebja, sredstva pa ostajajo enaka,
potem se lahko sredstva na prebivalca povečajo ali zmanjšajo. Zato so še posebej uporabni podatki iz preglednice 2.13 (izdatki na prebivalca). Med letoma 2001 in 2004 opažamo povečanje v vseh državah, razen v Grčiji.
Evropske države za to stopnjo izobraževalnega sistema na splošno namenjajo vedno več proračunskih sredstev
(glej preglednico 2.14). Zato so, gledano v celoti, ti trendi precej spodbudni. V večini evropskih držav predšolska
vzgoja za 4- do 5-letne otroke vedno bolj postaja prva stopnica na izobraževalni lestvici.

Vzgoja za otroke, mlajše od 3 let, še vedno ni v celoti priznana kot stopnja izobraževanja
Vzgoja za otroke, mlajše od 3 let, se še vedno precej razlikuje od države do države in v družbi še vedno ni popolnoma priznana kot stopnja izobraževanja. Dokaz za to so podatki o tem obdobju; ker niso standardizirani, manjkajo
ali niso zanesljivi. Zato Eurostat nima usklajenih podatkov o tem, koliko otrok, starih do 3 let, je v vrtcih; zanašati
se je treba na nacionalne podatke. Ti so na srečo na voljo v številnih državah in kažejo, da so med državami velike
razlike. Na enem koncu je na Češkem v predšolsko vzgojo in varstvo vpisanih le 0,5 odstotka majhnih otrok, v skandinavskih državah na drugem koncu je vpis več kot 50-odstoten, na Danskem pa kar 83-odstoten.
Drugi pokazatelj, da je zanimanje vlad za vzgojo in varstvo najmlajših otrok manjše, je način financiranja (6.
poglavje). V vseh državah, razen na Madžarskem, morajo starši za varstvo plačati, in v večini primerov se javna
sredstva zagotavljajo iz lokalnih virov. Jasno je, da je brezplačno varstvo še daleč.
Toda v nekaterih državah lahko opazimo politike spodbujanja dostopa do storitev za najbolj prikrajšane. Na
Finskem in Švedskem je dnevno varstvo zagotovljeno vsem otrokom: na Finskem je na voljo po koncu porodniškega ali starševskega dopusta, na Švedskem po prvem rojstnem dnevu. Na Finskem morajo starši na občini
zaprositi za mesto v predšolski vzgoji in varstvu. Za to pristojni organ ponudi mesto v centru za dnevno varstvo
(ali centru za otroško varstvo) ali v domačem varstvu. Storitev se lahko prilagodi staršem (zagotavlja se tudi
varstvo v večernih urah in ob vikendih). Ker je drugod, to je, v večini evropskih držav (zlasti v Grčiji, Italiji, Avstriji,
Lihtenštajnu in skoraj v vseh državah članicah iz srednje in vzhodne Evrope) subvencioniranje storitev odvisno
od lokalnih oblasti, se to lahko precej razlikuje.
Nekatere države nimajo javnega varstva za otroke, mlajše od 3 let. Poleg Češke, ki smo jo že omenili, to velja za
Poljsko, kjer številka doseže komaj 2 odstotka. Podobno je na Irskem, vendar pa je ministrstvo sprejelo Nacionalni program naložb v predšolsko vzgojo (National Childcare Investment Programme, 2006–2010), s katerim želi
povečati formalno ponudbo predšolske vzgoje in varstva. Čeprav se na Nizozemskem začne obvezno izobraževanje pri 5 letih z vpisom v basisonderwijs, otroško varstvo v glavnem zagotavljajo zasebniki. A eden od ciljev
vlade je zagotoviti, da bodo imeli dostop do predšolske vzgoje vsi prikrajšani otroci od 2. leta naprej.
Da bi odpravile ali ublažile negativne učinke, ki jih ima lahko pomanjkanje dostopnih storitev na najbolj prikrajšane družine, so skoraj vse evropske države uvedle načrte finančne pomoči (3. poglavje, razdelek 3.3). V
številnih državah je osnova za izračun starševskega prispevka njihova razvrstitev v plačni razred glede na njihov
dohodek. Tako želijo zagotoviti dostop do storitev za prikrajšane družine. Z enakim namenom so v številnih
državah na voljo davčne olajšave kot nadomestilo za stroške predšolske vzgoje in varstva. Romunija družinam,
ki ne izrabijo starševskega dopusta, omogoča vavčerje za dnevne predšolske institucije, v Združenem kraljestvu
pa so družinam s srednjimi in nizkimi dohodki na voljo davčne olajšave (Working Tax Credit Childcare Element). V
Španiji imajo za ogrožene otroke, mlajše od 3 let, rezervirana mesta in znižano plačilo.
Vlade si na različne načine prizadevajo upoštevati posebne potrebe prikrajšanih otrok v predšolski vzgoji in
varstvu. Med njimi so pilotni projekti ali poskusni programi. Taki so na primer pilotni projekti Centrum voor
Kinderopvang (CKO) (centri za integrirano predšolsko vzgojo) v Belgiji (flamski skupnosti). V Franciji imajo v
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skladu s politiko za zagotavljanje pomoči prednostnim vzgojno-izobraževalnim območjem (zones d'éducation
prioritaire) vsi otroci, mlajši od 2 let, ki v njih živijo, zagotovljeno mesto v predšolski enoti. Nizozemska je sprejela cilj, da bo med letoma 2007 in 2011 vsem prikrajšanim otrokom zagotovila predšolsko vzgojo in varstvo. Za
uresničitev tega ambicioznega cilja je sprejela ukrep, po katerem imajo prednost otroci od 2. do 5. leta, ki jim
preti vzgojna prikrajšanost. Ukrep se nanaša na financiranje igralnih skupin (peuterspeelzalen); te otrokom od 2.
do 3. leta omogočajo poldnevno varstvo, 4- do 5-letnim pa primarno izobraževanje. Madžarska je sprejela niz
vzporednih ciljev: od leta 2008 naprej morajo biti otroci, ki so socialno, ekonomsko ali izobrazbeno prikrajšani
(prikrajšanost je ponavadi določena s položajem staršev in njihovo stopnjo izobrazbe), vpisani v bližnjo igralno
skupino in imeti prednost v drugih vzgojnih okoljih; igralne skupine, ki jih ne subvencionira občina, morajo
zagotoviti četrtino mest za prikrajšane otroke. Portugalska se zanaša na vzgojna okolja, oblikovana posebej za
prikrajšane otroke – socialno solidarne centre –, katerih naloga je skupaj s socialnimi ali kulturnimi institucijami
lajšati integracijo otrok priseljencev in pripadnikov etničnih manjšin v šolo in zunajšolska okolja. Nenazadnje,
na Danskem morajo od julija 2006 v vseh oblikah otroškega varstva evalvirati vplive okolja in tako zagotoviti
primerno varstvo za razvoj socialno prikrajšanih otrok.
Vse omenjene spodbude so razveseljive. Kažejo ozaveščenost ustvarjalcev politik o tem, kako pomembno je v
tej starostni skupini preprečevati socialno neenakost in slab učni uspeh. Potrjujejo politično voljo za večjo vključenost otrok, mlajših od 3 let, iz ogroženih družin v predšolsko vzgojo in varstvo. Od zdaj naprej pa se morajo
vprašanja nanašati na učinkovitost spodbud – katere od njih zares delujejo in so uspešne. Toda, razen v angleško govorečih in skandinavskih državah, Španiji, Franciji in na Nizozemskem, redko kje omenjajo postopke za
ocenjevanje uspešnosti vladnih politik pri spodbujanju vključevanja najmlajših otrok (3. poglavje, 4. razdelek).
V mnogih državah je pri institucijah za otroke do 3. leta še naprej opazna njihova prejšnja, le varstvena vloga.17 V
številnih evropskih državah imajo storitve za to starostno skupino še vedno ekonomsko vlogo – s prepuščanjem
skrbi za otroke vzgojiteljem lahko oba starša delata, s tem pa se spodbuja tudi večja enakost med moškim in
žensko pri zaposlovanju. V zvezi s tem se spomnimo, da je v nekaterih državah vključitev najmlajših otrok (do 2.
leta) v varstvo odvisna od tega, ali je mati zaposlena.
V institucijah za najmlajše otroke je še vedno očitna varstvena vloga, vendar se v večini evropskih držav spreminja. Analiza predpisov za to starostno skupino (4. poglavje) razkriva povečano skrb za vzgojo in socialno blaginjo. Natančneje, nakazujejo se cilji, povezani z blaginjo otrok – okolja za predšolsko vzgojo in varstvo morajo
namreč skrbeti za njihov čustveni, fizični in socialni razvoj.
Usposabljanje osebja za varstvo otrok, mlajših od 3 let, večinoma spada na področje zdravstva in socialnega
varstva (5. poglavje). Osebje dela pod vodstvom različnih strokovnjakov iz psihologije, medicine in socialnega
dela. V nekaterih državah v določenih primerih poiščejo tudi pomoč drugih strokovnjakov (fizioterapevtov, govornih terapevtov in psihologov). Vlogo vzgojnega svetovalca pogosto prevzame psiholog.
Poleg že omenjene stopnje izobrazbe strokovnih delavcev za otroke do 3. leta glavne težave v večini evropskih
držav povzročajo premajhne zmogljivosti (3. poglavje). To zlasti velja za podeželske predele. Zaradi zgodovinskih in političnih razlogov je premalo mest v vzhodnih in srednjeevropskih državah (na Češkem, v Estoniji, Latviji, na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem), vendar bi bilo napačno reči, da omenjeni problem velja le za te
države. Problem je širši in zadeva vse države, razen nordijskih.

17
Spomnimo se, da so imele dnevne predšolske institucije (day nurseries) ob svoji ustanovitvi v devetnajstem stoletju nalogo varstva in varovanja otrok delavcev. Matere so pri vzgoji otrok razbremenile in jim omogočile zaposlovanje. Predšolske institucije so
dobile tudi preventivno vlogo: varovati majhne otroke pred boleznimi zaradi slabe higiene, ki je v tistem času povzročala visoko
stopnjo umrljivosti otrok.
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Pomanjkanje ponudbe predšolske vzgoje in varstva vpliva na odločitev staršev, ali bodo skrbeli za svoje otroke
doma ali ne; odločitev posledično vpliva na poklicni razvoj mater. Tega se bomo dotaknili pozneje.
Na tem mestu je primerno raziskati ovire in dejavnike, ki preprečujejo vključitev otrok v predšolsko vzgojo in
varstvo. Dejavniki so različni. Na prvem mestu sta pomanjkanje ponudbe in višina prispevkov. Ujemanje odpiralnega časa centrov z delovnim časom mater je naslednja sporna točka. Preostali dejavniki so bolj subtilne
narave. Podpora staršem – starševski dopust oziroma dodatki (3. poglavje, 1. razdelek) – lahko ovira vključitev
otroka, čeprav so storitve na voljo. Zdi se, da v državah, kot so Estonija, Litva, Avstrija in celo Romunija, velikodušni sistem porodniškega dopusta in olajšav starše celo spodbuja, da skrbijo za otroke doma, namesto da bi
jih vpisali v vrtec. Ta pojav krepi dejstvo, da zakonodaja predvideva skrajšanje starševskega dopusta in znižanje
dodatkov, če otrok obiskuje vzgojno-varstvene dejavnosti, čeprav le za kratek čas. V drugih državah so takšni
predpisi prožnejši, tako da so pravice staršev usklajene s številom ur, ki jih otroci preživijo v varstvu. Toda v obeh
primerih se zdi, da imajo omenjeni predpisi nasprotne učinke od želenih.
Zato se je treba odločiti med politikami o ravnanju z otroki. Problem osvetljuje položaj na Norveškem. Družine
na Norveškem (tudi na Švedskem in Finskem) se raje odločijo, da bodo za otroke do 3. leta skrbele doma in za to
prejele gotovinsko plačilo, kot da bi jih vpisale v vrtec. Kljub tako velikodušni ponudbi pa se zdi, da se zanjo odloča manj družin, če je v vzgojnih okoljih na voljo več mest; z drugimi besedami, če imajo starši možnost izbire,
se večinoma odločijo za vključitev svojega otroka v vzgojno-varstveno okolje. Nacionalna anketa iz leta 2002 pa
je razkrila negativno korelacijo med stopnjo izobrazbe, dohodki staršev in odločitvijo za vrtec. Družine z nizkimi
dohodki so se zanj odločile manjkrat; raje so izrabile finančne ugodnosti in vzgajale otroka doma.
Študija, ki so jo izvedli v flamski skupnosti v Belgiji, prav tako razkriva vpliv socialnega, ekonomskega in kulturnega položaja družine na odločitve o vzgoji majhnih otrok. Anketa, ki so jo izvedli leta 2004, kaže manjši
delež vključenosti otrok prikrajšanih staršev etničnih manjšin in enostarševskih družin. Čeprav imajo te skupine
zakonsko pravico do prednostnega dostopa, predšolsko vzgojo in varstvo zaradi formalnih in neformalnih ovir
pogosto zavračajo. Med formalne ovire spadajo čakalne vrste, zahteve za redno prisotnost in dolžnost spoštovanja pravil okolja. Za neformalne ovire pa se štejejo: sistem »kdor prej pride, prej melje«, način, na katerega so
posredovane informacije o storitvah, jezik, ki se uporablja, in odnos zaposlenih.18
Torej je pomembna politična odločitev: ali bomo spodbujali varstvo najmlajših otrok na domu ali vključevanje
otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. Če se odločimo, da bomo spodbujali vključevanje otrok v vzgojno-varstvena okolja, moramo ukrepati drugače, kot če se odločimo za varstvo na domu. Ob odločitvi za prvo je treba
povečati naložbe v razširitev ponudbe, omogočati lažji dostop, podaljšati odpiralni čas in izboljšati kakovost –
zlasti izobrazbeno raven strokovnih delavcev. Če se odločimo za varstvo na domu, je treba podaljšati starševski
dopust in ga finančno spodbuditi. Politična odločitev je še posebej pomembna za ogrožene otroke, saj raziskave kažejo, da z vpisom v kakovostno predšolsko vzgojo in varstvo največ pridobijo prav ti. Domača vzgoja, celo
s programi za podporo družini, ponavadi ne zadošča za zmanjšanje vrzeli v zgodnjem izobraževanju.
Podatki iz 2. poglavja ponujajo vpogled v enakost zaposlenih moških in žensk, zlasti v gospodinjstvih z enim
otrokom. V teh gospodinjstvih je stopnja delovne aktivnosti žensk malo nižja od moških. Ne preseneča, da je
razlika povezana s starostjo otrok: kadar je najmlajši otrok v družini star manj kot 2 leti, je zaposlenih žensk ali
iskalk zaposlitve manj kot 60 odstotkov. Delež se poveča na 75 odstotkov, ko najmlajši otrok dopolni 12 let. Natančneje, stopnja aktivnosti žensk se najbolj zmanjša, ko je najmanj en otrok star manj kot 2 leti. Ko je najmlajši
otrok star 3 leta, se delež pomembno poveča. Otrok in njegova starost nimata vpliva na aktivnost moških: ne le,
18

Leta 2004 so na Flamskem začeli projekt Community Services in the Neighbourhood, da bi rešili nekatere od omenjenih težav;
evalvacija projekta je pokazala, da je uspešen.
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da je stopnja aktivnosti sistematično višja od ženske, nanjo prav tako ne vpliva starost otroka v gospodinjstvu.
Ta vzorec lahko z rahlimi razlikami opazimo v večini držav, članic EU, zlasti pa na Češkem, Slovaškem in Madžarskem.
Politične odločitve in ukrepi o vzgoji otrok, mlajših od 3 let, bodo odločili, ali se bo neenakost pri zaposlenosti
moških in žensk ohranjala ali pa se bo zmanjšala.

Enovit sistem – pot za prihodnost?
Ločitev otrok na tiste do 3. leta in tiste, stare 3 do 6 let, je torej kulturnozgodovinsko pogojena, priznati pa moramo, da nima prav nobenega znanstvenega temelja. Zato si lahko upravičeno postavimo vprašanje, zakaj je
predšolski sistem vzgoje in varstva še vedno ločen na mlajše in starejše od 3 let. Vse evropske države brez izjeme
izvajajo subvencionirano in akreditirano predšolsko vzgojo in varstvo, vendar v večini držav ta ločitev ostaja.
V nasprotju s tem so vzgojno-varstvene institucije v Latviji, Sloveniji, na Finskem, Švedskem, Islandiji in Norveškem organizirane enovito. Natančneje, v teh državah je ureditev za vse predšolske otroke enotna, kar pomeni,
da imajo institucije le eno upravo za otroke vseh starosti in še več, odrasli, pristojni za vzgojne dejavnosti imajo
enake kvalifikacije ter spadajo v isti plačni razred ne glede na to, s katerimi otroki delajo. V nekaterih državah so
ločeni le programi priprave na šolo za 5- ali 6-letne otroke. Za celovito sliko povejmo še, da lahko na Danskem, v
Grčiji, Španiji, na Cipru in v Litvi najdemo enovita in ločena okolja. Enotne institucije postopno uvajajo v Španiji
in Združenem kraljestvu (Anglija). Ali to nakazuje razširitev enovitega sistema? Le čas bo pokazal.
Države, ki so uvedle enoviti model, so priznale, da imajo tako ali drugače vsi otroci pravico do mesta v vzgojnem
okolju. To velja za Finsko, Švedsko, Slovenijo in Norveško. Na Finskem se ta pravica začne po koncu porodniškega ali starševskega dopusta. Na Švedskem morajo občine zagotoviti mesto za vse otroke po njihovem prvem
rojstnem dnevu. Norveška si je zadala cilj, da bo do leta 2009 vsem otrokom do 5. leta zagotovila mesto v igralni
skupini. Podobno tudi Litva, Latvija in Slovenija zagotavljajo mesta za vse otroke od 1 leta naprej. Na kratko, zdi
se, da bi enoviti model zagotovil dostop do vzgojnih in varstvenih storitev za vse otroke. Omeniti je treba še, da
je v večini držav, ki imajo ta model, odpiralni čas prilagojen različnemu delovnemu času staršev.
Enoviti sistem vzgoje za majhne otroke vpliva tudi na kurikulum. Skandinavske države so razvile politiko za oblikovanje kurikuluma, njegove vsebine in vzgojne metode, ki zajema celotno starostno skupino. To pomeni, da
te države namenjajo enak pomen vzgoji, socializaciji in varstvu skozi celotno obdobje. V Združenem kraljestvu
(Anglija) so prav tako začeli uvajati enotna merila za zagotavljanje kakovosti v predšolski vzgoji in varstvu od
rojstva do 5. ali 6. leta ter s tem prenehali ločevati med vzgojo in varstvom otrok dveh starostnih skupin.

Kakšen način dela izbrati za vzgojo majhnih otrok?
Predšolska vzgoja in varstvo sta bili v središču razprav vsaj polovico dvajsetega stoletja. Pogled na vzgojo
»usmerjeno na otroka« (zdaj ga imenujemo socialno-konstruktivistični) se je pogosto zoperstavljal »transmisijskemu«. Zato je za analizo različnih vzgojnih programov v različnih državah smiselno uporabiti omenjena
modela. Oba sta bila na podlagi raziskav, ki so med seboj primerjale različne vzgojne programe, identificirana
v 4. poglavju.
r Za model A je značilna vzgoja, ki v središče postavlja razvoj celovite otrokove osebnosti, in sicer s spodbujanjem učenja skozi samoodločanje, spontanim raziskovanjem in igro. Pomembno je vzajemno delo in sodelovanje med sovrstniki. Simbolna ali navidezna igra je enako pomembna kot učenje. Po eni strani je vloga
odraslih pripraviti prostor, organizirati urnik in pripraviti opremo za igro, po drugi pa sodelovati z otroki, tako
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da se spodbuja njihov kognitivni razvoj in učenje (bralna in matematična pismenost, naravoslovje). Vzgojitelji so vodniki in opora otrokom pri njihovem socialnem in intelektualnem razvoju.
r V modelu B zgodnje učenje temelji na teorijah o vzgoji, po katerih je učitelj posrednik znanja in spretnosti.
Pomembne so zlasti jezikovne in druge spretnosti, povezane s kurikulumom primarne šole. Metode poučevanja temeljijo na neposredni navodilih, usmerjenih dejavnostih in utrjevanju znanja; natančno razčlenjen in
načrtovan kurikulum je osnova celotnega procesa.
Preglednica 4.4a prikazuje vsesplošno premoč modela A nad modelom B. Pri vzgoji za 3- do 6-letne otroke v nacionalnih kurikulumih povsod, razen v Italiji, prevladuje model A. V redkih državah – zlasti, kjer je predšolska vzgoja
organizirana v šolah – so v kurikulumu lahko tudi posamezni vidiki modela B.
Prevlada modela A v kurikulumih vzgojno-varstvenih institucij v evropskih državah kaže široko pedagoško soglasje (omenja ga Leseman v 1. poglavju) o načelih, ki jih je predstavil Bredekamp (1987; Bredekamp in Copple, 1997)
in jih imenoval »razvojno primerna praksa«. Ta pogled na vzgojo majhnih otrok podpira tudi Svetovna organizacija
za predšolsko vzgojo (World Organisation for Pre-school Education) (OMEP), organizacija s 60 članicami, državami z
vsega sveta, med njimi tudi nekaterimi evropskimi. Kljub temu pa pregled literature v 1. poglavju kaže, da bi bilo
prezgodaj sklepati, da je socialno-konstruktivistični model povsem prevladal nad transmisijskim. Priznati moramo
namreč, da so se rezultati študij spreminjali glede na to, ali so se ocenjevali kratko-, srednje- ali dolgoročni učinki
programov. Študije, ki jih je izvedel Marcon (1999, 2000), so razkrile zapleten vzorec rezultatov: pozitivni učinki
enega ali drugega modela so bili odvisni od tega, na kateri vzgojni stopnji so bili vpeljani (1. poglavje). Zato je pri
oceni določenega vzgojnega modela nujno potrebno upoštevati starost otroka. Leseman se pri tem sklepu opira
na študijo Stipek s sod. (1998). Omenjeni raziskovalci so primerjali štiri skupine otrok, večinoma iz družin z nizkimi
dohodki in etničnih manjšin. Pred vstopom v primarno šolo so nekateri otroci, ko so bili stari 3 do 5 let, obiskovali
različna predšolska vzgojna okolja. V nekaterih je vzgoja otrok temeljila na razvojno primerni praksi, drugje je bilo
v ospredju učenje osnovnih spretnosti. Pozneje, pri 5 do 6 letih, so vsako skupino razdelili, tako da je bila polovica
v skupini, ki je dajala prednost socialnemu in čustvenemu razvoju, druga polovica pa v skupini, v kateri je bila pozornost posvečena učenju osnovnih spretnosti. Ker so bili rezultati zelo zanimivi, je prav, da jih obnovimo. Otroci,
ki so do 5. leta skusili razvojno primerno prakso, so se v primarnem izobraževanju dobro odrezali tako v znanju kot
pri socialni in čustveni razvitosti, ne glede na to, kateri tip vzgojnega okolja so obiskovali tretje leto. Toda prav tako
se zdi, da je akademski pristop v vzgojno usmerjenem okolju v 5. ali 6. letu starosti prinesel rahlo boljše akademske
rezultate od tistih, ki so v treh zaporednih letih obiskovali socialno-čustveno naravnane programe. Še več, zaznati
ni bilo nobenih negativnih socialno-čustvenih učinkov. Na kratko, lahko bi sklepali, da pozitivni učinki pri 5- ali
6-letnih otrocih izhajajo iz akademskega modela, povezanega z osnovnimi spretnostmi, če so pred tem obiskovali
predšolsko vzgojo, ki poudarja socialni in čustveni razvoj.
Zato Leseman (1. poglavje, str. 15) na podlagi podrobne raziskave predlaga hipotezo, ki jo lahko beremo tudi
kot priporočilo:
»…vzgojni programi, ki se ukvarjajo z zelo majhnimi otroki (mlajšimi od 5 let), morajo biti usmerjeni predvsem na otroka
in njegov razvoj, programi za otroke od 5. do 6. leta pa lahko vsebujejo akademske predmete v bolj načrtovanem kurikulumu, ki ga usmerja učitelj, ne da bi to imelo negativne socialno-čustvene posledice. Pozornost, posvečena akademskim
spretnostim po poprejšnjem prevladujočem razvojnem obdobju, v katerem so se spodbujale socialno-čustveno kompetence, ima lahko pri prehodu v primarno šolo celo pozitiven vpliv.«

Kombinacijo razvojnega modela (model A) in razčlenjenih dejavnosti, ki so usmerjene na osnovne spretnosti
(model B), lahko razložimo tudi drugače. V kognitivni psihologiji ločimo dve obliki učenja: posredno ali priložnostno in neposredno. Prva oblika se pojavi v okoliščinah, ko otrok sodeluje z drugimi ali dela skupaj z njimi
(Brunerjev koncept »sodelovalnih dejavnosti«). V takšnih primerih imajo vpleteni skupen interes, ne pa name-
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na, da bi karkoli poučevali. Takšne so resnične življenjske okoliščine. V nasprotju s tem je namen poučevanja
neposredno učenje, zato pa je potreben bolj ali manj tog način dela, s katerim uresničimo zadani cilj. Otroci se
naučijo jezika s posrednim učenjem, vendar se ob tem razvije tudi postopek, ki vključuje operativne zmožnosti
in metakognitivne sposobnosti. Med operativne zmožnosti spada nadzorovanje trenutnih vzgibov, opuščanje
neuporabnih idej in načrtovanje. Metakognitivne sposobnosti omogočajo zavedanje o lastnih spoznanjih: otroka ne vodijo le v premislek o razumnem delovanju, ampak mu omogočajo tudi, da odkrije in si zapomni, kako
kaj narediti v prihodnje, kako se naučiti snov in podobno. Operativne zmožnosti in metakognitivne sposobnosti
so pomembne za neposredno akademsko (teoretično) učenje.
Postavimo hipotezo, da model A spodbuja razvoj operativnih zmožnosti in metakognitivnih sposobnosti, nujnih za akademsko učenje. To, po drugi strani, zahteva določeno sistematičnost in ponavljanje; oboje je nujno za
razvoj avtomatičnih refleksov, nepogrešljivih za branje, pisanje in matematiko.
Skrajni čas je, da se opusti še vedno živa, a sterilna razprava o pravilnosti enega ali drugega vzgojnega modela;
najpomembnejša je njuna združitev; za dobro otrok bo najuspešnejša.

S širjenjem predšolske vzgoje in varstva ter pomočjo staršem zmanjšati vrzeli
v znanju zaradi socialne in ekonomske neenakosti
Ta ideja ni nova. Otroci iz družin z nizkimi dohodki, etničnih manjšin, enostarševskih in priseljenskih družin v
šoli niso zelo uspešni, zato je v nevarnosti njihova poklicna pot v prihodnosti. Za izenačenje možnosti – tudi
iz socialnih in ekonomskih razlogov (Heckman 2006 v Lesman, 1. poglavje) – je pomembno zmanjšati vrzeli v
znanju. Razvoj kakovostne vzgoje in varstva za majhne otroke se kaže kot obetavna pot.
Upravičeno in iz znanstvenega stališča bistveno je vprašanje, kako zmanjšati vrzeli v znanju, ki izvirajo iz socialnih in ekonomskih neenakosti. Prav to naredi Leseman v 1. poglavju. S podrobnim pregledom literature nas
opozori, kako lahko vrsta dejavnikov negativno vpliva na otrokov psihični razvoj in njegovo uspešnost v šoli.
Ti dejavniki so: revščina; pripadnost prikrajšanemu socialnemu razredu; funkcionalna nepismenost in nizka
izobrazba staršev; nekvalificirano, slabo plačano delo in verske tradicije, povezane s kulturnim življenjem, v
katerem pismenost ni cenjena. Ti dejavniki so verjetno medsebojno povezani. Nepismenost ponavadi spremlja nizka izobrazba in življenjski slog, kjer pismenost nima velikega pomena. Nizka izobrazba je ponavadi še
v korelaciji z nizkim dohodkom. S sekundarno analizo podatkov raziskave PISA 2000 sta Crahay in Monseur
(2006) dokazala, da je v vseh sodelujočih državah korelacija med socialno-ekonomsko spremenljivko na eni
strani in »doma govorjenem jeziku« ali »kraju rojstva« na drugi: če imamo socialno-ekonomsko spremenljivko pod nadzorom, je vpliv preostalih dveh spremenljivk neznaten. Še več, glede na to, kako delujejo naše šole
in družba, sta Walberg in Tsaï (1983) pokazala, da morajo biti pedagogi pozorni na Matejev efekt – ljudje, ki
sta jih narava in socialni izvor bolj obdarila kot druge in so imeli več možnosti za razvoj, bodo z vzgojno-izobraževalnim sistemom pridobili več kot drugi. Temu uspešnemu krogu na žalost ustreza nasprotni, začarani
krog: tisti, ki razvojnih možnosti niso imeli, tvegajo, da se tudi v šoli znajdejo v slabših razmerah kot otroci srednjega razreda. Tudi Leseman toži nad omenjenim pojavom, ko trdi: »Toda številne študije razkrivajo, da družine z nižjimi dohodki in etnične manjšine izbirajo varstvo slabše kakovosti« (str. 22). Če hočemo to negativno
spiralo pretrgati in težave odpraviti, moramo za začetek zagotoviti čim kakovostnejšo predšolsko vzgojo.
Tveganje je veliko. Po podatkih, zbranih za to poročilo (2. poglavje), 17,2 odstotka evropskih gospodinjstev z
enim otrokom, mlajšim od 6 let, živi pod pragom revščine. Evropsko povprečje prikriva pomembne razlike; skrb
vzbujajo zlasti podatki za države, v katerih živi pod pragom revščine 20 odstotkov takih gospodinjstev. To so:
Estonija (22,2 odstotka), Italija (21,1 odstotka), Litva (22,8 odstotka), Luksemburg (20,1 odstotka), Poljska (25
odstotkov), Portugalska (21 odstotkov) in Združeno kraljestvo (22,6 odstotka).
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Če pogledamo širše, v vseh evropskih državah, razen na Švedskem in Norveškem, živi pod pragom revščine 10
odstotkov gospodinjstev z otrokom, mlajšim od 6 let. Ta kazalnik je zelo pomemben, saj raziskave kažejo, da
revščina prevlada nad vsemi preostalimi dejavniki tveganja. Bronfenbrenner je tak sklep potrdil že v poročilu
iz leta 1974 z naslovom Ali je zgodnja intervencija učinkovita? (Is Early Intervention Effective?), ki ga je pripravil
za Ameriški urad za otroški razvoj. Natančneje, na osnovi raziskovalnih rezultatov je razložil, da starši zaradi revščine vso svojo energijo posvetijo iskanju sredstev za preživetje, kar neizogibno vpliva na vzgojo otroka. S tem
soglaša tudi Leseman v pregledu literature (1. poglavje):
»Starševstvo zahteva osredinjenost na otrokove potrebe in pogosto zanemarjanje svojih. Toda čedalje večje število tveganj,
s katerimi se starši ne znajo učinkovito spopasti, povzroča kronični stres (imenovan tudi »alostatična preobremenjenost«).
To vodi v spremembo razmerja med otrokovimi in lastnimi potrebami, kar posledično negativno vpliva na vzgojo otroka.«

Kronični stres lahko prav tako vsaj delno razloži relativno neučinkovitost neinstitucionalnih predšolskih programov.19 Metaanaliza, v kateri so Blok, Fukkink, Gebhardt in Leseman (2005) primerjali omenjene programe s
kombiniranimi institucionalnimi in starševsko usmerjenimi programi pomoči, je pokazala prevlado kombiniranega programa.
Raziskave s tega področja imajo jasno sporočilo. Med institucionalno predšolsko vzgojo in pomočjo staršem ne
sme biti nasprotja. Za otroke iz družin s težavami so najučinkovitejši programi, ki kombinirajo zelo kakovostna
vzgojno-varstvena okolja s pomočjo staršem. Pregled literature jasno kaže, da najučinkovitejši intervencijski
programi vključujejo intenzivno, zgodnjo, na otroka usmerjeno institucionalno vzgojo v vrtcu skupaj z intenzivnim
sodelovanjem in izobraževanjem staršev, načrtovanimi domačimi dejavnostmi in ukrepi za pomoč družini.20
Za učinkovito institucionalno predšolsko vzgojo in varstvo je po mnenju mnogih avtorjev zelo pomembno
sodelovanje staršev v vzgojnem procesu. Toda v nacionalnih politikah to načelo pogosto izzveni kot prazna
obljuba. Še več, v večini držav je partnerstvo med družinami in vrtci omejeno na informacije in nasvete. Tak je
npr. namen »skupnih srečanj s starši«. Pomena teh dejavnosti (zlasti, kar zadeva higieno in zdravstvena vprašanja, kakor je to praksa na Češkem), ni mogoče zanikati, vendar je treba hkrati priznati, da starši redko sodelujejo
pri vzgojno-varstvenih dejavnostih v vrtcu. To je razvidno iz 4. razdelka v 4. poglavju. Kljub temu lahko opazimo
nekatere znake ozaveščenosti in postopne spremembe. Po eni strani so v nekaterih državah na voljo posebne
storitve za ogrožene družine, le njihova dostopnost in uporabnost še nista jasno predstavljeni.21 Po drugi strani
uradna poročila (predvsem Avstrije) položaj zelo objektivno ocenjujejo in priznavajo potrebo po prenovi na
tem področju. Vsake toliko časa se pojavijo nove pobude. V nekaterih državah (predvsem v Bolgariji, francoski
skupnosti v Belgiji, na Danskem, v Španiji, Italiji, Latviji, na Portugalskem in Norveškem) so v vzgojno-varstvenih institucijah oblikovali posvetovalne odbore ali podobna telesa. V Franciji mora vsaka predšolska institucija
napraviti razvojni načrt ali načrt storitev, v katerem zariše vlogo in sodelovanje družin. Na Portugalskem starši
sodelujejo tako, da pridejo v vrtec, kjer se pogovarjajo o svojih izkušnjah, pripovedujejo zgodbe in podobno.
Tudi program Reading on the Move, ki se je začel leta 2008, naj bi izboljšal sodelovanje s starši.

19

Leseman podrobno navede naslednje programe: Starši kot učitelji (Parent as Teachers Program – PAT – v ZDA), Pouk za predšolske
otroke na domu (The Home-based Instruction Programme for Pre-school Youngsters – HIPPY – v Izraelu, na Nizozemskem, v Turčiji in
ZDA), Program za otroke Mati (oziroma roditelj) na domu (The Mother (or Parent) Child Home Programme – MCHP ali PCHP – v ZDA,
Bermudih in na Nizozemskem).
20
To velja zlasti za naslednje programe: predšolski projekt High/Scope Perry (High/Scope Perry Pre-school Project), Družinsko razvojni
raziskovalni projekt Univerze Syracuse (The Syracuse Family Development Research Project), Projekt otrokove blaginje Univerze Yale
(The Yale Child Welfare Project), projekt Abecedarium (the Abecedarian Project), projekt VARSTVO (The Project CARE), Program Zdravje
in razvoj dojenčka (The Infant Health and Development Program), čikaški program otroško-starševskih centrov (The Chicago ChildParent Centres Programme) in turški program Obogatimo otroke zgodaj (the Turkish Early Enrichment Programme).
21
To velja tudi za pomoč romskim družinam v Grčiji, Romuniji in Sloveniji.
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V nacionalnih prispevkih Združenega kraljestva in Finske je prikazano partnerstvo med zaposlenimi v predšolski vzgoji in varstvu ter starši; opisani sta tudi vlogi vsake strani. V Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) Childcare Act iz leta 2006 zahteva, da starši sodelujejo pri načrtovanju, razvoju in zagotavljanju storitev.
Tudi na Škotskem morajo vzgojna okolja vzpostaviti učinkovito partnerstvo in redno komunikacijo s starši.22
Na Finskem so strokovni delavci po zakonu dolžni pomagati pri vzgoji v družini in sodelovati s starši, tako da
ugotovijo, kakšne so specifične potrebe vsake družine. Vzgojitelji skupaj s starši zgodaj odkrijejo potrebe in
probleme vsakega otroka ter pripravijo njihovim potrebam prilagojeno vzgojo.23 Brez dvoma partnerski način
dela naznanjajo tudi mreže za zagotavljanje pomoči za družine. Tak način dela so ubrale nekatere države, kot
so Estonija in zlasti Irska, kjer mreža zajema različne storitve za majhne otroke. Ti primeri kažejo povečano skrb
posameznih držav za celovito pomoč staršem in otrokom.
Tudi prispevek Schweinharta in Weikarta (1985, 1993 in 1997) o dolgoročnih pozitivnih učinkih prepletanja
predšolske vzgoje in varstva v vrtcih s pomočjo staršem je nadvse zanimiv. Poročala sta, da so otroci, pripadniki
etničnih manjšin, v šoli uspešnejši, če so bili pred tem v predšolski vzgoji; žal, učinki takšnih kompenzacijskih
vplivov na IQ hitro zbledijo. Kljub temu sta raziskovalca oblikovala hipotezo, da ima tudi časovno omejeno
izboljšanje kognitivnih sposobnosti učencev pozitivne socialne učinke in nedvomno vpliva na njihov uspeh
v šoli. Prikrajšani otroci, ki so obiskovali predšolski program, imajo ob vstopu v primarno šolo boljši odnos do
nje. Tak odnos naredi vtis na njihove učitelje, zato v primerjavi s prikrajšanimi sovrstniki, ki niso bili v predšolski
vzgoji, od njih več pričakujejo. Ker se otroci pričakovanj odraslih zavedajo, se bolj trudijo. Na kratko, otroci, pripadniki etničnih manjšin, ki začnejo primarno šolo z višjimi kognitivnimi sposobnostmi, bodo s sodelovanjem v
razredu spodbujali pozitivna pričakovanja učiteljev. Zavedali se bodo, da imajo učitelji o njih pozitivno mnenje,
zato se bodo lepše vedli, tudi njihov odnos do šole bo pozitivno naravnan. Pozitivna podoba, ki jo imajo o teh
učencih učitelji, bo vplivala še na pričakovanja staršev.
Iz navedenega sledi logičen sklep, da vzgoja majhnih otrok prinaša dolgoročne učinke. Neposredno vpliva na
otrokove kognitivne sposobnosti, motivacijo in neposredno ali posredno vpliva na odnos staršev do vzgoje.
Posredno pa vpliva tudi na kakovost interakcij, ki bodo otrokom pomagale v osnovni in srednji šoli.
»Zmagovalna formula« je kombinacija institucionalne predšolske vzgoje in varstva ter programov pomoči staršem. A raziskave, v katerih bodo raziskovalci natančno določili, kakšna naj bo narava pomoči staršem in katere značilnosti naj ima, bodo v evropskih državah še potrebne. Prav gotovo se bo treba ukvarjati z njihovim pogledom na
predšolsko vzgojo, da bodo razumeli njeno vlogo in pomen. Čeprav rezultati raziskav ne dajejo popolnoma konsistentne slike, se zdi prihodnost obetavna. Strokovnjaki so identificirali dva glavna sistema prepričanj: »tradicionalno kolektivistično« in »moderno individualistično« (Palacios et al., 1992; Triandis, 1995, kakor ju citira Leseman v 1.
poglavju). Zdi se, da so starši, ki so zvesti »tradicionalnim kolektivističnim« prepričanjem, to je vzorcu razumevanja,
ki ga označuje dejstvo, da so interesi otroka podrejeni interesu večje socialne enote – (razširjene) družine in lokalne
skupnosti, pri razvoju otroka manj spodbudni kot starši, ki imajo nasprotno stališče. Toda kljub temu moramo šele
odkriti, kateri tip starševske pomoči potrebujemo in kako jo v evropskih državah usmerjati.
Ob koncu tega poročila se moramo spomniti še ene trditve iz 1. poglavja:
»Če je kakovost institucionalnega varstva dobra, če so otroci v njem daljši čas pred vstopom v šolo in intenzivneje – če
torej dobijo večji »odmerek« – in gre poleg tega za otroke iz družin, v katerih je vsakdanja domača vzgoja šibka, so
učinki večji.«

22
Zanimivo je, da imajo v Angliji starši glavno vlogo v lokalnih programih Sure Start. Gre za partnerstvo, v katerem je 50 odstotkov
staršev in 50 odstotkov članov lokalne skupnosti. Eksperimentalna narava tega programa bo verjetno vplivala na širšo politiko v
prihodnosti.
23
Tudi predšolski vzgojitelji na Madžarskem morajo v intervjujih s starši zbirati informacije o otrocih in poročati o razvoju posameznega otroka.
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V bistvu ta navedek definira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za učinkovito predšolsko vzgojo in varstvo, in
odpira tri vprašanja:
r dostopnost storitev,
r usposabljanje zaposlenih v predšolski vzgoji in varstvu,
r izboljšanje delovnih razmer.
Da bi zagotovili daljše in redno obiskovanje vrtcev, morajo biti ti dostopni vsem, zlasti majhnim otrokom iz
ogroženih družin. Eden izmed problemov dostopnosti je odpiralni čas – ta mora biti usklajen z delovnim časom
staršev. Z obsegom ponudbe za 5-letne otroke smo na splošno lahko zadovoljni, to pa nikakor ne velja za otroke
do 3. leta, v nekaterih državah celo do 4. Omenili smo že, da je v večini držav vključenost 4- in 5- letnih otrok
v predšolsko vzgojo in varstvo visoka, čeprav ne maksimalna. Poraja pa se vprašanje, zakaj nekaterih otrok v
vrtcih ni – domnevamo, da manjkajo prav otroci iz ogroženih družin. Če je to res, moramo ukrepati in ta problem rešiti. V nekaterih evropskih državah se taki ukrepi že izvajajo (3. poglavje). Pomembno pa je torej vnovič
opozoriti, da v mnogih evropskih državah obseg ponudbe za otroke do 3. leta ni zadosten. Iz podatkov tega
poročila tako vidimo, da so potrebne velike finančne naložbe in vzpostavljanje novih vzgojno-varstvenih okolij.
Države, ki so to pripravljene narediti, lahko vzpostavijo enoviti sistem zgodnje vzgoje in varstva, v katerem so
otroci vseh starostnih skupin (od rojstva do 5. ali 6. leta).
Najboljši način za zagotavljanja kakovosti v vzgojno-varstvenih okoljih je čim kakovostnejše usposabljanje strokovnih delavcev; vsebovati mora didaktiko, kulturno ozaveščenost in vprašanja, ki zadevajo zdravje ter higieno.
5. poglavje kaže, da moramo na tem področju še veliko narediti, zlasti pri tistih, ki delajo z mlajšo starostno
skupino. Izboljšanje kakovosti z začetnim izobraževanjem in stalnim strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih
delavcev je odločilnega pomena za kakovostno ponudbo in njeno učinkovitost.24
Na kakovostno vzajemno sodelovanje vzgojiteljev in otrok pomembno vpliva tudi ugodno razmerje med številom odraslih in otrok v oddelku. Razmerje pomaga vzpostaviti ozračje čustvene varnosti, vzgojiteljem omogoča
boljše odzivanje na potrebe otrok, tako da so jim v oporo in tolažbo, kadar imajo težave ali so žalostni, spodbuja
pogovor z otroki in njihovo otroško intelektualno radovednost ter nenazadnje omogoča nevsiljivost vzgojiteljev. Različne študije,25 ki smo jih obravnavali v 1. poglavju, tem sklepom pritrjujejo. Vnovič moramo opozoriti,
da to razmerje v vseh evropskih državah ni primerno (4. poglavje, 1. razdelek), saj so odločitve o tem pogosto
prepuščene pristojnim lokalnim organom (nacionalnih standardov pa ni).
Raziskave o predšolski vzgoji in varstvu nedvoumno dokazujejo pomen dostopnosti in kakovosti. Še pomembneje, prinašajo sporočilo upanja: z zagotavljanjem najkakovostnejše institucionalne predšolske vzgoje in varstva se je mogoče spoprijeti z neenakimi izhodiščnimi možnostmi.
Sklepne ugotovitve iz raziskav se postopoma prenašajo v vzgojne politike evropskih držav. Te kažejo jasno željo, naj se »ciljne skupine« ne ločujejo od preostale populacije, ampak naj se vsem otrokom skupaj, ne glede na
njihov izvor, omogoči predšolska vzgoja in varstvo v okoljih (glej preglednico 4.5), v katerih so strokovni delavci
usposobljeni za delo s celo paleto otrokovih individualnih potreb.

24
Vpliv predšolske vzgoje in varstva je nekoliko šibkejši v prevladujočih, splošno razširjenih programih kot v eksperimentalnih. Večina avtorjev to pojasnjuje s tem, da je kakovost splošno razširjenih programov slabša in da ti programi ne zagotavljajo optimalnih
pogojev za vzgojo in varstvo. Glavni problem je usposobljenost in supervizija strokovnih delavcev.
25
Zlasti Cost, Quality in Child Outcomes Study Team, 1995; Howes, Phillips in Whitebook, 1992; NICHD Early Child Care Network, 2002;
Phillips, Mekos, Scarr, McCartney in Abott-Shim, 2000.
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POJMOVNIK
Oznake držav
EU-27

Evropska unija

AT
BE
BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU

Avstrija
Belgija
Belgija – francoska skupnost
Belgija – nemško govoreča skupnost
Belgija – flamska skupnost
Bolgarija
Češka republika
Danska
Nemčija
Estonija
Grčija
Španija
Francija
Irska
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska

Statistične oznake
:

Ni podatkov
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MT
NL
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
UK-SCT
UK-WLS
UK-NIR
UK-ENG

Malta
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Združeno kraljestvo
Škotska
Wales
Severna Irska
Anglija

Države EFTA/EEA

Tri države Evropskega združenja za
prosto trgovino, ki so članice Evropskega
gospodarskega prostora

IS
LI
NO

Islandija
Lihtenštajn
Norveška
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Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED 1997)
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED 1997) je orodje za zbiranje in prikazovanje mednarodnih statistik o izobraževanju. Vsebuje dve glavni, navzkrižni spremenljivki: raven in področje izobraževanja, ter
dopolnilni merili: naravnanost izobraževanja – splošnoizobraževalno, predpoklicno ali poklicno-strokovno – in
vrsto izobraževanja – za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev. Sedanja različica, ISCED 97,26 pozna sedem ravni
izobraževanja (od ISCED 0 do ISCED 6). ISCED namreč predvideva, da je mogoče z naštetimi in pomožnimi merili
(značilna kvalifikacija, ki se zahteva za vpis, minimalni vpisni pogoji, starost, pri kateri se je mogoče vpisati v program, kvalifikacije učnega osebja itd.) programe razvrščati po ravneh v urejen sistem. Ravni izobraževanja so:
r ISCED 0 – predšolska ali predprimarna vzgoja
r ISCED 1 – primarno izobraževanje
r ISCED 2 – nižje sekundarno izobraževanje
r ISCED 3 – višje sekundarno izobraževanje
r ISCED 4 – posekundarno predterciarno izobraževanje
r ISCED 5 – terciarno izobraževanje (prvo obdobje)
r ISCED 6 – terciarno izobraževanje (drugo obdobje)
V tem poročilu sta upoštevani raven ISCED 0 in ISCED 1. Natančneje to pomeni:
ISCED 0: predšolska ali predprimarna vzgoja
Predšolska vzgoja je definirana kot začetno obdobje organizirane vzgoje v šolah ali predšolskih institucijah in je
namenjena otrokom od tretjega leta naprej.
ISCED 1: primarno izobraževanje
Ta raven izobraževanja se začne pri petih do sedmih letih, je obvezna v vseh državah in navadno traja štiri do
šest let.

26

http:/unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm

134

KAZALO PREGLEDNIC
2. poglavje: Socialno-ekonomski kazalniki
Preglednica 2.1:

Število gospodinjstev z najmanj enim otrokom, starim od 0 do 2 let,
od 3 do 5 let in od 0 do 5 let kot odstotek vseh gospodinjstev, 2005

Preglednica 2.2:

Razporeditev gospodinjstev z najmanj enim otrokom, mlajšim od 6 let,
glede na število otrok, mlajših od 15 let, 2005

Preglednica 2.3:

Odstotek enostarševskih gospodinjstev z najmanj enim otrokom,
starim od 0 do 2 let ali več, od 3 do 5 let ali več in od 0 do 5 let ali več, 2005

Preglednica 2.4:

Delež otrok, mlajših od 6 let, brez državljanstva v celotni populaciji otrok,
mlajših od 6 let, v primerjavi s celotno populacijo (vse starosti), v odstotkih, 2005

Preglednica 2.5:

Delež gospodinjstev z otroki, starimi od 0 do 2 let, od 3 do 5 let in od 0 do 5 let,
ki živijo na pragu revščine, v odstotkih, 2005

Preglednica 2.6:

Stopnja delovne aktivnosti po spolu staršev/skrbnikov vzdrževanih otrok
(najmanj en otrok, star od 0 do 2 leti, najmanj en otrok od 3 do 5 let,
od 6 do 11 let in od 12 do 14 let), v odstotkih, 2005

Preglednica 2.7:

Stopnja brezposelnosti staršev/skrbnikov po spolu z najmanj enim otrokom,
starim od 0 do 2 let ali več in od 3 do 5 let ali več, v odstotkih, 2005

Preglednica 2.8:

Stopnja brezposelnosti po spolu v enostarševskem gospodinjstvu
z najmanj enim otrokom, mlajšim od 15 let, glede na celotno populacijo, 2005

Preglednica 2.9:

Vpis otrok od 3. do 6. leta starosti v predšolsko vzgojo (ISCED 0), 2005/06

Preglednica 2.10: Vpis 3-letnih otrok v programe na ravni ISCED 0 v letu 2004/05
in zaposlenost mater 3-letnih otrok v letu 2005
Preglednica 2.11: Trendi deležev vpisa 3- in 4-letnih otrok v predšolsko vzgojo (ISCED 0),
niso razvrščeni po ravneh ISCED, med letoma 2000/01 in 2005/06
Preglednica 2.12: Skupni javni izdatki v predšolski vzgoji (ISCED 0); niso razvrščeni
po ravneh ISCED, kot odstotek BDP med letoma 2001 in 2004
Preglednica 2.13: Skupni javni izdatki na otroka v predšolski vzgoji (ISCED 0); niso razvrščeni
po ravneh ISCED, v tisočih EUR SKM, med letoma 2001 in 2004
3. poglavje: Dostop do predšolske vzgoje in varstva
Preglednica 3.1:

Organizacija subvencionirane in akreditirane predšolske vzgoje in varstva
za otroke različnih starosti, 2006/07

Preglednica 3.2:

Sredstva za večjo dostopnost do predšolske vzgoje in varstva, 2006/07

4. poglavje: Organizacija predšolske vzgoje in varstva ter načini vzgoje
Preglednica 4.1:

Glavni modeli (akreditirane in subvencionirane) predšolske vzgoje
in varstva glede na starost otroka, 2006/07
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Preglednica 4.2a: Standardi za razmerje med številom otrok in odraslih ter velikost skupine
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke,
starejše od 2 ali 3 let, 2006/07
Preglednica 4.2b: Standardi za razmerje med številom otrok in odraslih ter velikost skupine
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke,
mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
Preglednica 4.3:

Zdravstveni in varnostni standardi za akreditirano in subvencionirano
predšolsko vzgojo in varstvo, 2006/07

Preglednica 4.4a: Kurikulumi in vzgojni načini
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke,
starejše od 2 do 3 let, 2006/07
Preglednica 4.4b: Kurikulumi in vzgojni načini
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke,
mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
Preglednica 4.5a: Ukrepi, namenjeni socialno, kulturno oziroma jezikovno prikrajšanim otrokom
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke,
starejše od 2 do 3 let, 2006/07
Preglednica 4.5b: Ukrepi, namenjeni socialno, kulturno oziroma jezikovno prikrajšanim otrokom
Akreditirana in subvencionirana predšolska vzgoja in varstvo za otroke,
mlajše od 2 do 3 let, 2006/07
5. poglavje: Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter poklicni profil
Preglednica 5.1:

Minimalno trajanje in ravni začetnega izobraževanja ter usposabljanja
strokovnih delavcev, ki delajo z otroki, mlajšimi od 2 do 3 let, 2006/07

Preglednica 5.2:

Razmerje med splošnimi, strokovnimi oziroma poklicnimi vsebinami ter prakso
v programih začetnega izobraževanja, ki se zahtevajo kot minimalni pogoj
za delo z otroki, mlajšimi od 2 do 3 let, 2006/07

Preglednica 5.3:

Struktura strokovnih delavcev v okoljih za otroke, mlajše od 2 do 3 let, 2006/07

Preglednica 5.4:

Raven in minimalno trajanje začetnega izobraževanja za predšolsko vzgojo (ISCED 0)
in obvezni minimalni delež strokovnega oziroma poklicnega usposabljanja, 2006/07

Preglednica 5.5:

Usposabljanje strokovnih delavcev za delo z ogroženimi otroki
(starimi 2 do 3 leta ali več, ISCED 0), 2006/07

Preglednica 5.6:

Položaj in organizacija stalnega strokovnega izpopolnjevanja
za strokovne delavce, ki delajo z otroki, mlajšimi od 2 ali 3 let, 2006/07

6. poglavje: Financiranje predšolske vzgoje in varstva
Preglednica 6.1:

Financiranje predšolske vzgoje in varstva v javnih in javno subvencioniranih
zasebnih institucijah: centralna in lokalna raven ter družinski prispevki, 2006/07

Preglednica 6.2:

Strategije za zagotavljanje dodatne finančne pomoči za »ogrožene«
skupine, 2006/07
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DODATKI
Dodatek 1
Preglednica A:
JAVNI ORGANI, ODGOVORNI ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN VARSTVO
2006/2007
Starostni razpon je omejen na otroke od rojstva do 6 let, tudi kadar je organ hkrati pristojen za starejše otroke.

BE
(fr)

BE
(de)

BE
(nl)

BG

CZ

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za oblikovanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Parlament in vlada francoske skupnosti:
– Kabinet Ministra za otroke, mladino in zdravje (za
otroke od rojstva do 12. leta)
– Kabinet Ministra, pristojnega za obvezno šolstvo
(za otroke od 2. do 6. leta in pol)
– Ministrstvo francoske skupnosti
Parlament in vlada nemško govoreče skupnosti:
– Kabinet Ministra za socialne zadeve v sodelovanju
z oddelkom ministrstva (za otroke od rojstva do 3.
leta in od 3. do 6. leta, vendar večinoma za mlajšo
starostno skupino)
– Minister za šolstvo v sodelovanju z oddelkom
ministrstva (za otroke od 3. do 6. leta)

Flamsko ministrstvo za socialne zadeve, zdravje
in družino
– odgovorno za varstvo otrok pred vpisom v vrtec in
za zunajšolsko varstvo otrok, ki obiskujejo vrtec (za
otroke od rojstva do 6. leta)
Flamsko ministrstvo za izobraževanje in
usposabljanje
– odgovorno za izobraževanje (za otroke od 2. leta in
pol do 6. leta)
Ministrstvo za zdravje
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in znanost
– (za otroke od 3. do 7. leta)

Ministrstvo za zdravje
– (za otroke od rojstva do 3. leta)

Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport

DK

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za izvrševanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Ministrstvo francoske skupnosti:
– Generalni direktorat za obvezno šolstvo
– Generalni direktorat za mladino
Vladna agencija: Urad za rojstvo in otroštvo
Ministrstvo nemško govoreče skupnosti:
– Dienst für Kind und Familie z oddelkom ministrstva
Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales.
Zasebne organizacije ali posamezniki, ki ponujajo
PVV.
– Oddelek ministrstva Unterricht und Ausbildung
– Organizacijski odbori predšolskih institucij in
subvencioniranih oddelkov za vzgojo (komune ali
zasebni organi)
Agencija »Kind en Gezin«
– odgovorna za otroško varstvo
Šolski odbori s podporo svojih mrež
– odgovorni za izobraževanje

Ministrstvo za izobraževanje in znanost
Regionalni inšpektorati
– odgovorni za izobraževanje
Regionalni inšpektorati
– odgovorni za nadzorovanje zdravstvenih, sanitarnih
in higienskih zadev
Občine
Občine
Občine in regionalna oblast

– odgovorno za predšolsko vzgojo, tudi za vzgojo
socialno prikrajšanih otrok (za otroke od 3. do 6.
leta)
Ministrstvo za delo in socialne zadeve
– odgovorno za socialno varstvo ogroženih otrok
Ministrstvo za socialno varstvo
– (za otroke od rojstva do 6. leta)
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Občinske oblasti
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DE

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za oblikovanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Zvezno ministrstvo za družine, starejše občane,
ženske in mladino
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Skupnosti
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Dežele (Länder) in skupnosti

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za izvrševanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Dežele (Länder) in skupnosti

– (za otroke od 3. do 6. leta)

EE

IE

EL

ES

FR

Ministrstvo za mladino in socialne zadeve
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstva za izobraževanje in kulturne zadeve
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstvo za socialne zadeve
– odgovorno za socialno skrbstvo; oblikovanje
zdravstveno-varstvenih zahtev za otroške
varstvene institucije (za otroke od rojstva do 7. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje
– odgovorno za oblikovanje okvirnega kurikuluma
za predšolsko vzgojo; varstvenim institucijam
za otroke izdaja izobraževalne licence; sodeluje
pri državnem nadzoru izobraževanja in šolanja,
ki ga zagotavljajo predšolske otroške varstvene
institucije (za otroke od rojstva do 7. leta)
Oddelek za socialne, družinske in skupnostne
zadeve (DSFCA)
– odgovoren za socialno varstvo
Oddelek za zdravje in otroke
– program zdravstvene oskrbe
Urad ministra za otroke in mladinske zadeve
– zagotovi varstvena mesta
– otroško varstvo in socialno skrbstvo
Oddelek za izobraževanje in znanost
– »nacionalni strateški okvir za vzgojo«
– nacionalni okvir za kakovost vzgoje
– zagotavlja vzgojo za otroke od 4. leta naprej
Občine
– (za otroke od 18. meseca do 5. leta)
Ministrstvo za nacionalno izobraževanje in verske
zadeve
– (za otroke od 4. do 5. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in znanost
– odgovorno za splošne smernice pri odpravljanju
neenakosti
Ministrstvo za delo in socialne zadeve
– odgovorno za otroško varstvo in skrbstvo
Avtonomne skupnosti
– odgovorne za razvijanje nacionalne zakonodaje in
prilagoditve za svoja območja
Občine
– tudi odgovorne za oblikovanje ukrepov za varstvo
ogroženih otrok (vsi organi, odgovorni za otroke od
rojstva do 6. leta)
Ministrstvo za socialne zadeve
– (za otroke od rojstva do 2. leta )
Ministrstvo za nacionalno izobraževanje
– (za otroke od 2. do 6. leta)
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Lokalne oblasti

Oddelek za socialne, družinske in skupnostne
zadeve (DSFCA)
Uprava za zdravstveno varstvo
Mestni in okrožni odbori otroškega varstva
Uprava za zdravstveno varstvo
Nacionalni svet za kurikulum in ocenjevanje
Oddelek za izobraževanje in znanost
Oddelek za izobraževanje in znanost
Občine
Ministrstvo za nacionalno izobraževanje in verske
zadeve
Avtonomne skupnosti
Občine

Regionalne in lokalne oblasti
(collectivités territoriales, communes, départements)
Državne službe na regionalni ravni

Dodatki

IT

CY

LV

LT
LU

HU

MT

NL

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za oblikovanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Ministrstvo za javno izobraževanje
– (za otroke od rojstva do 6. leta)

Ministrstvo za delo in socialne službe
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo
– (za otroke od 3. do 5. leta)
Ministrstvo za otroke in družinske zadeve
– odgovorno za državni program za izboljšanje
položaja otrok in družin ter za koordiniranje
sodelovanja državnih in lokalnih vladnih institucij
pri varovanju pravic otroka in družine; (za otroke
od rojstva do 6. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in znanost
– odgovorno za politiko izobraževanja otrok
in za zagotavljanje dostopnosti in kakovosti
izobraževanja; (za otroke od 1. do 6. leta)
Ministrstvo za socialno skrbstvo
– odgovorno za državno politiko otroške in družinske
socialne varnosti, socialnega zavarovanja in
podpor, socialne pomoči in skrbstva; zagotavlja in
koordinira socialne storitve, službe in pomoč; (od
rojstva do 6. leta)
Ministrstvo za zdravje
– odgovorno za politiko, organizacijo in koordinacijo
otroške zdravstvene oskrbe; (za otroke od rojstva
do 6. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in znanost
(za otroke od rojstva do 7. leta)
Ministrstvo za družino
– odgovorno za jasli (javne in zasebne)
(za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za nacionalno izobraževanje in
poklicno usposabljanje
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Komunski svet, politični organ, ki ga podpira Šolska
komisija
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstvo za socialne zadeve in delo
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, mladino in
šport
– odgovorno tako za otroško-varstvene centre (za
otroke od rojstva do 3. leta) in za otroške vrtce (za
otroke od 3. do 4. leta)
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost
– odgovorno za splošne smernice
Občine
– odgovorne za posebne politike
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Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za izvrševanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Občine
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Izobraževalne oblasti in šole z obrobnih območij
– (za otroke od 3. do 6. let )
Oddelek socialnega skrbstva
Ministrstvo za izobraževanje in kulturo
Lokalne vlade
– zagotavljajo pomoč in podporo družinam z otroki;
urejajo primarno zdravstveno varstvo mater in
otrok; skrbijo za predšolske institucije; zagotavljajo
zunajdružinsko oskrbo tistim otrokom, ki so trajno
ali začasno brez svoje družine ali zaradi svojih
interesov v njej ne morejo živeti.
Institucije, ki so podrejene ustreznim ministrstvom
– odgovorne za izvedbo in organizacijo socialnih
storitev.

Občine/lokalne izobraževalne oblasti
Ministrstvo za družino
– (za otroke od rojstva do 3. leta )
Ministrstvo za nacionalno izobraževanje in
poklicno usposabljanje
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Komune (administracija in upravljanje predšolskega
izobraževanja in organizacija zunajšolskih dejavnosti)
Lokalne oblasti

Otroške vrtce
– upravljata državni in zasebni sektor
Otroške dnevno-varstvene centre
– upravlja zasebni sektor.
Večinoma lokalne oblasti
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AT

PL

PT

RO

SI

SK
FI

SE

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za oblikovanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Zvezno ministrstvo za izobraževanje, umetnost in
kulturo
– odgovorno za usposabljanje pedagogov v otroških
vrtcih
Zvezno ministrstvo za zdravje, družino in mladino
– odgovorno za zakone o mladinskem skrbstvu, za
politike, ki opredeljujejo vlogo varuhov, družinske
podpore in otroške varstvene dodatke
Deželne vlade
– odgovorne za zakone o vrtcih in jaslih
(za otroke od 1. do 6. leta)
Občine, cerkve in drugi zasebniki
– odgovorni za ustanavljanje in vzdrževanje otroških
vrtcev in jasli (za otroke od 1. do 6. leta)
Ministrstvo za zdravje
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za nacionalno izobraževanje
– (za otroke od 3. do 7. leta)

Ministrstvo za delo in socialno solidarnost
– (za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za pravosodje
– (za otroke od rojstva do 6. leta)
Ministrstvo za izobraževanje
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti
– odgovorno za socialno varstvo
Ministrstvo za izobraževanje, raziskovanje in
mladino
– odgovorno za izobraževanje
Ministrstvo za javno zdravje
– odgovorno za varstvo in prehrano (vse navedeno
velja za otroke od rojstva do 3. leta)
Ministrstvo za izobraževanje, raziskovanje in
mladino
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstvo za šolstvo in šport
– (za otroke od 1. do 6. leta)

Ministrstvo za izobraževanje
– (za otroke od 2. ali 3. do 6. leta)
Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje
– odgovorno za dnevne varstvene storitve;
(za otroke od rojstva do 6. leta)
Ministrstvo za izobraževanje – odgovorno za
predšolsko vzgojo izobraževanje;
(za otroke od 6. do 7. leta)

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za izvrševanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Ministrstvo za izobraževanje in socialne zadeve
Dežele (Länder): Kindergartenfachberater
Občine
Ravnatelji otroških vrtcev

Institucije za zdravstveno varstvo (Zakłady Opieki
Zdrowotnej)
Lokalne izobraževalne oblasti (gminy = »organi, ki
vodijo šole«) in Regionalne izobraževalno-nadzorne
službe (Zakłady Opieki Zdrowotnej)
Ministrstvo za delo in socialno solidarnost –
Inštitut za socialno varnost
Ministrstvo za izobraževanje – Regionalni
direktorati za izobraževanje in skupnosti šol
Občine
Oddelki za delo in socialno varstvo
– odgovorni za socialno varstvo
Okrajni šolski inšpektorati
– odgovorni za izobraževanje
Okrajni oddelki za javno zdravje
– odgovorni za varstvo in prehrano (vse navedeno
velja za otroke od rojstva do 3. leta)
Okrajni šolski inšpektorati
– (za otroke od 3. do 6. leta)
Ministrstvo za šolstvo in šport
– odgovorno za predšolske programe, inšpekcijo,
inkluzivno predšolsko izobraževanje, predšolsko
izobraževanje etničnih manjšin, romskih otrok
Občine ravnatelji in sveti predšolskih institucij
– odgovorni za vpis otrok, delovna mesta, osebje,
prostore, opremo in samoevalvacijo
Občine
Občine
– večina odgovornosti
Finski nacionalni odbor za izobraževanje in
raziskave in Razvojni center za socialno skrbstvo in
zdravje (Stakes) od januarja 2009
– odgovorna za razvijanje nacionalnega jedrnega
kurikuluma in koordinacijo nacionalnih razvojnih
projektov
Občine

Ministrstvo za izobraževanje in raziskave
– (za otroke od 1. do 6. leta)
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Dodatki

UK–
ENG
UK–
WLS
UK–
NIR

UK–
SCT

IS
LI

NO

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za oblikovanje politik predšolske vzgoje
in varstva
r Oddelek za otroke, šole in družine
r Oddelek za delo in pokojnine
r Lokalne oblasti, otroški skladi
r Vlada Walesa
r Lokalne oblasti, otroška in mladinska
partnerstva lokalnih oblasti
r Oddelek za izobraževanje
r Oddelek za zdravje, socialne zadeve in javno
varnost
r Oddelek za zaposlovanje in učenje
r Oddelek za družbeni razvoj
r Izobraževalni in knjižnični odbori, lokalna
otroško-varstvena partnerstva
Škotska uprava
Starostni razpon v otroškem varstvu je od rojstva
do 5. leta in od 3. do 4. leta za predšolsko vzgojo.
Primarna šola se začne s 5. letom starosti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo
– (za otroke od rojstva do 5. leta)
Ministrstvo za izobraževanje
(za otroke od 4. do 6. leta)
Urad za izobraževanje
– (za otroke od 4. do 6. leta)
Ministrstvo za izobraževanje in raziskave
– odgovorno za barnehage (otroške vrtce) in posebno
izobraževanje
Ministrstvo za otroke in enakost
– odgovorno za otroško socialno skrbstvo, shemo
denarnih dodatkov, družinskih podpor in
starševskih ter posvojitvenih podpor
Ministrstvo za zdravje in nego
– odgovorno za zdravje
Ministrstvo za finance
– odgovorno za davčne olajšave (vsi organi so
odgovorni za otroke od rojstva do 5. leta)

Odgovorni organi in ravni odgovornosti
za izvrševanje politik predšolske vzgoje
in varstva
Odgovornost si delijo nacionalna in lokalne vlade
ter zunanji partnerji.
Odgovornost si delijo nacionalna in lokalne vlade
ter zunanji partnerji.
Odgovornost si delijo nacionalna in lokalne vlade
ter zunanji partnerji.

Lokalne oblasti
– večinoma odgovorne za izvajanje programa Sure
Start, predšolske vzgoje in drugih politik v zvezi z
zgodnjim otroštvom
Prostovoljni organi
Občine
Urad za izobraževanje (posebej Inšpektorat)

Občine
– odgovorne za otroške vrtce (barnehage), posebno
izobraževalno pomoč, otroško skrbstvo, zdravstvene
storitve za matere in otroke
Lokalni uradi za delo in socialne zadeve
– odgovorni za starševske in posvojitvene podpore,
družinske podpore in za shemo denarnih podpor

Preglednica B: NACIONALNE DEFINICIJE OGROŽENIH OTROK
Belgija - francoska skupnost
Posebne definicije, ki bi opisovala »ogrožene« otroke, ni. Kljub temu je francosko govoreča skupnost vpeljala,
uradno potrdila in subvencionirala nekatere ukrepe, ki zagotavljajo enak dostop do predšolske vzgoje in varstva. Natančneje, oblikovali so postopke, ki opredeljujejo denarni prispevek staršev glede na njihov premoženjski položaj, tako da je otrokom iz socialno-ekonomsko prikrajšanih družin laže zagotoviti dostop do institucij
za predšolsko vzgojo in varstvo ali varstvo na domu. V izobraževanju se izvajajo ukrepi pozitivne diskriminacije;
šole prejmejo nadomestna sredstva za osebje in materialne stroške. Institucije torej prejmejo finančno nadomestilo, kadar oskrbujejo otroke od 3. in 6. leta starosti iz prikrajšanih okolij (otroke, ki živijo v soseskah z nizkimi
dohodki na prebivalca, nizko stopnjo kvalificiranosti in visoko brezposelnostjo staršev ter s slabimi stanovanjskimi razmerami).
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Belgija - nemško govoreča skupnost
Posebne definicije, ki bi opisovala »ogrožene« otroke, ni. Kljub temu je nemško govoreča skupnost vpeljala, uradno potrdila in subvencionirala nekatere ukrepe, ki zagotavljajo enak dostop do predšolske vzgoje in varstva.
Natančneje, oblikovali so postopke, ki opredeljujejo denarni prispevek staršev glede na njihov premoženjski
položaj, tako da je otrokom iz socialno-ekonomsko prikrajšanih družin laže zagotoviti dostop do institucij za
predšolsko vzgojo in varstvo ali varstvo na domu.
Belgija - flamska skupnost
Posebne definicije, ki bi opisovala »ogrožene« otroke, ni. Kljub temu pa so bili uvedeni nekateri ukrepi, ki zagotavljajo enak dostop do formalne ponudbe predšolske vzgoje in varstva (pravilnik o starševskem prispevku, prednostna obravnava nekaterih prijav za otroško varstvo, prožno in občasno potrebno otroško varstvo in drugi).
Bolgarija
Za »ogrožene« veljajo tisti otroci, katerih materni jezik ni bolgarščina. Druga merila so povezana z družinskimi okoliščinami ter psiho-fizično dobrobitjo otroka in upoštevajo: ali je otrok sirota ali ločen od staršev; žrtev nasilja, zlorabe
ali izkoriščanja (v družini ali zunaj nje); ali odrašča v okoliščinah, ki so pojmovane kot škodljive za njegovo fizično,
mentalno, moralno ali socialno počutje; in navsezadnje, ali je otrok fizično ali mentalno nezmožen ali kronično bolan.
Češka republika
Čeprav se zdi, da splošne definicije »ogroženih« otrok od rojstva do tretjega leta ni, se lahko v to skupino umestijo družbeno izključeni ali ogroženi otroci in družine priseljencev. Med otroki, starejšimi od treh let, so po Zakonu
o izobraževanju »socialno ogroženi« prosilci za azil oziroma azilanti, otroci, za katere je odrejeno izobraževanje
v institucijah, ali tisti, katerih družinsko okolje je socialno in kulturno prikrajšano. Kar nekaj nacionalnih strategij
se ukvarja z raznovrstnimi »ogroženimi« skupinami, npr. Koncept nacionalne družinske politike, Nacionalni delovni načrt družbene inkluzije, Strategija oskrbe ogroženih otrok in otrok, ki živijo zunaj svojih družin, Koncept
integracije Romov in Koncept integracije priseljencev na ozemlju Republike Češke.
Danska
Formalne definicije ni, vendar pa v dnevnih varstvenih institucijah posvečajo pozornost življenjskemu okolju
otrok, in sicer skozi učne načrte in z ocenitvijo vplivov otrokovega okolja, da bi po tej poti spodbudili razvoj
socialno prikrajšanih otrok in se zoperstavili družbenemu izključevanju.
Nemčija
Formalne definicije ni, vendar je eden izmed ciljev Stalne konference »Okviri za zgodnje predšolsko izobraževanje« prav »posebna spodbuda razvojno prikrajšanim otrokom, ki jim pretijo razne oblike nezmožnosti.«
Estonija
Čeprav uradne opredelitve »ogroženosti« ni, so bile opredeljene ciljne skupine oziroma ogroženi otroci, ki za
razvoj potrebujejo dodatno podporo. To so skupine otrok, ki živijo v revščini, otrok brez starševske oskrbe in
otrok, ki pripadajo narodnim manjšinam oziroma drugim manjšinskim skupinam.
Irska
Ogroženost je opredeljena z revščino in družbeno izključenostjo. Opredelitev iz leta 1997 navaja, da »ljudje
revno živijo takrat, kadar so njihovi prihodki in sredstva (materialna, družbena in kulturna) tako neustrezni, da
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jim onemogočajo življenjski standard, kakršnega irska družba v splošnem pojmuje kot sprejemljivega. Ljudje so
lahko zaradi nezadostnih prihodkov in sredstev marginalizirani in izključeni iz sodelovanja v tistih dejavnostih,
ki so drugim ljudem v družbi praviloma na voljo.«
Grčija
Posebno izobraževanje je zagotovljeno osebam s slabšo šolsko uspešnostjo, ker grščina ni njihov materni jezik, otrokom, ki so socialno-ekonomsko prikrajšani (priseljenci, otroci enostarševskih družin, otroci nekdanjih
izseljencev, otroci brez staršev in drugi), otrokom z mentalnimi ali telesnimi nezmožnostmi ali celo otrokom s
posebnimi kognitivnimi sposobnostmi in nadarjenostmi, ki posebne obravnave niti ne potrebujejo.
Španija
Med ogrožene otroke spadajo skupine: posvojeni mladoletniki ali mladoletniki v rejništvu; mladoletniki, ki se
privajajo na delovno življenje; zlorabljeni mladoletniki; kaznovani mladoletniki; mladoletniki, ki jim preti socialna prikrajšanost in izključenost; mladoletniki, nagnjeni k šolskemu izostajanju in neuspehu; priseljenci; mladoletni tujci brez spremstva; zasvojeni mladoletniki; otroci enostarševskih družin ali tisti iz razdrtih družin; otroci z
nezmožnostmi; hospitalizirani ali kronično bolni mladoletniki in otroci manjšin. Dokument Ministrstva za delo
in socialne zadeve, imenovan ‘Temelji za oblikovanje integralne strategije za ogrožene in socialno prikrajšane
otroke in mladoletnike’, povzema jasne cilje, postavljene za vse te skupine. Kraljevi dekret iz leta 1996 opredeljuje otroke, ki jim preti šolski neuspeh; to so: otroci, ki imajo zaradi socialnih ali geografskih razlogov težave z
rednim dostopom in obiskovanjem šole; otroci, ki pripadajo prikrajšanim etničnim ali kulturnim manjšinam, in
otroci, ki zaradi osebnih, družinskih ali socialnih razlogov ne morejo normalno živeti kot šolarji.
Francija
Izraz »ogrožen« se skoraj ne uporablja in se v uradnih dokumentih nikdar ne pojavlja, razen v povezavi z zdravjem. Uporablja pa se tako imenovana kategorija IV – ta ustreza mednarodni pojmovni kategoriji »ogroženi«, kot
jo definira OECD. V to skupino spadajo usposobljeni in neusposobljeni delavci, kmetijski delavci, upokojeni delavci ali osebje, nezaposleni, ki še niso nikdar delali, in poklicno nedejavne osebe. Izraz se kolektivno uporablja
za opisovanje vseh otrok, katerih starši večinoma spadajo v to skupino ali živijo v soseskah ali predelih, v katerih
je poprečno število ljudi iz te skupine bistveno višje.
Italija
»Ogroženost« se navadno navezuje na okoliščine s socialno in kulturno prikrajšanostjo.
Ciper
»Ogroženi« otroci so opredeljeni tako: otroci, katerih telesno, mentalno, družbeno in čustveno zdravje ter počutje sta zaradi neugodnega socialno-ekonomskega ozadja in omejenih zgodnjih izobraževalnih izkušenj ogroženi; otroci, ki izhajajo iz domov s socialnimi težavami, ki jih nadzorujejo socialne službe (na primer domovi, v
katerih starši prejemajo državno socialno pomoč, so mentalno bolni, so v zaporu, so se razšli, pa tudi domovi
enostarševskih družin); otroci prosilcev za politični azil in otroci iz prikrajšanih skupin (kot so ekonomski priseljenci z drugačnim kulturnim, verskim, jezikovnim in etničnim poreklom).
Latvija
Izraz »otrok iz ogrožene skupine« se nanaša na otroka, katerega blaginja, zdravje ali način življenja so v kritičnem položaju. Med »ogrožene skupine« spadajo torej otroci iz družin z nizkimi prihodki, prikrajšanih družin,
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tistih, kjer kršijo zakon, in drugi. Izraz ‘prikrajšane družine’ se nanaša na tiste družine, katerih okoliščine zaradi
neprimernega ravnanja staršev ali zapostavljanja le stežka omogočajo otrokov razvoj.
Litva
Opredeljene so naslednje ogrožene skupine: otroci, ki odraščajo v socialno ranljivih ali družbeno izključenih
družinah; otroci staršev, katerih pravice so omejene; sirote in otroci iz podeželskih okolij; otroci priseljencev in
migrantov ter otroci narodnih manjšin (na primer Romi).
Luksemburg
»Ogroženi« otroci so predvsem otroci priseljenskega porekla, katerih materni jezik ni luksemburščina.
Madžarska
Pojem »prikrajšanih otrok« se v splošnem navezuje na ekonomski ali izobrazbeni položaj njihovih staršev, čeprav
se v razvojnih programih in strateških poročilih upoštevajo tudi drugi (kulturni) dejavniki. V madžarskih zakonskih
predpisih je socialno-ekonomsko oziroma kulturno prikrajšanim otrokom namenjena znatna pozornost. Opredeljeni sta dve vrsti socialne, ekonomske in kulturne prikrajšanosti: prikrajšani otroci in večkratno prikrajšani otroci.
Med prve spadajo otroci, katerih družine za njihovo izobraževanje prejemajo denarno pomoč (dodeljeno po dohodku na prebivalca) ali tisti, ki so pod varstvom sodišča. Med druge spadajo otroci, ki so večkrat prikrajšani: poleg
težav, značilnih za prvo skupino, imajo hkrati starše z največ primarno izobrazbo ali pa so otroci v rejništvu.
Malta
Uradna definicija »ogroženosti« se ne nanaša neposredno na otroke, so pa prepoznana in opredeljena močno
ogrožena socialno-ekonomska področja. V državnem šolstvu socialni delavci prikrajšanim otrokom iz takih okolij primerno pomagajo, kadarkoli prepoznajo resne težave (v zgodnjih letih). Posebna podpora, ki bi upoštevala
kulturne oziroma jezikovne dejavnike, ki prizadenejo otroke etničnih skupin, uradno ni zagotovljena.
Nizozemska
Nacionalna definicija opredeljuje izobrazbeno stopnjo staršev kot edino merilo za določitev »ogroženosti« otrok.
Prej je bilo med merili tudi etnično poreklo, vendar se je definicija nedavno spremenila. Natančneje, v uporabi je
dvostopenjsko ocenjevanje ogroženosti, tako da ocena 0,3 pomeni največ nižjo sekundarno poklicno (LBO/VBO)
izobraženost obeh staršev, ocena 1,3 pa se dodeli, kadar ima eden izmed staršev le primarno izobrazbo in drugi nič
več kot LBO/VBO. Občinske oblasti in šolski odbori svobodno odločajo o tem, kateri otroci, ki jim preti izobraževalna prikrajšanost, bodo sprejeti v predšolsko vzgojo in varstvo. Večinoma se ravnajo po nacionalni definiciji.
Avstrija
Uradne nacionalne opredelitve »ogroženih otrok« ni. Pojem se v splošnem nanaša na otroke iz družin z nizkim
socialno-ekonomskim standardom (upošteva se revščina, nezaposlenost, razbite družine, zapostavljanje in drugo) in na otroke priseljenskega porekla.
Poljska
Formalne definicije ni. Med dejavnika tveganja, ki lahko škodujeta otrokovemu razvoju, spadata revščina in
brezposelnost, ki posledično zaostrita družinske konflikte in tako pripomoreta k družbeni izključenosti in drugim socialnim težavam.
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Portugalska
Formalne definicije ni. Kažejo se težnje, da bi razširili pojem »ogroženih otrok« in s tem povezane politike (npr.
zgodnje posredovanje) na otroke iz skupin, ki se spoprijemajo s socialno-ekonomsko, kulturno oziroma jezikovno prikrajšanostjo.
Romunija
Uradne nacionalne opredelitve »ogroženih otrok« ni, čeprav se izraz pogosto uporablja v različnih ukrepih, ki
so namenjeni podpori otrokom v težkem položaju ali otrokom iz ranljivih skupin. »Ogroženi otroci« se povezujejo z vrsto okoliščin, izraz »ogroženost« pa bolj s skupinami kot s posamezniki, saj se merila zanjo nanašajo na
okoliščine družine ali staršev.
Slovenija
Splošno uporabne operativne nacionalne definicije »ogroženosti« ni, čeprav so v strokovni literaturi opredelitve
posameznih konceptov. V uporabi so tudi izrazi, kot so »prikrajšane«, »ranljive« in »manjšinske« skupine. Med
»ogrožene« predšolske otroke spadajo tisti s posebnimi potrebami, otroci iz italijanske in madžarske manjšine
in romski otroci. Hkrati so v Programu za otroke in mladino 2006–2016 tudi ukrepi za socialno prikrajšane otroke, žrtve zanemarjanja in nasilja, otroke s posebnimi potrebami, romske otroke, otroke brez spremstva in tiste
z vedenjskimi težavami.
Slovaška
Formalne definicije ni. Strokovnjaki soglašajo, da lahko raznovrstne težave, povezane s čustveno neuravnovešenostjo, nevrozami, apatijo, pomanjkljivo oskrbo, brezposelnostjo staršev, romskimi družinami, priseljenci in z
drugim, izvirajo iz zgodnjih stopenj otrokovega razvoja. V takšnih primerih lahko ugodno ozračje v predšolski
vzgoji občutno nadomesti nezadostno družinsko oskrbo.
Finska
Nacionalne opredelitve »ogroženosti« ni. Ustvarjanje enakih možnosti ni vprašanje uporabe ene ali druge posebne prakse, temveč je zapletena mreža ravnanj, ki delujejo vzajemno in se medsebojno dopolnjujejo. Vendar
pa Jedrni kurikulum za predšolsko vzgojo na Finskem (2000) in Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko
vzgojo in varstvo (2003) navajata, da je treba zagotoviti podporo nekaterim otrokom, kot so Laponci, Romi
in otroci priseljencev, čeprav se potrebna podpora določa individualno. Strokovnjaki za otroško varstvo torej
obravnavajo otroke kot posameznike, za podporo vsakemu izmed njih pa je na voljo skupina strokovnjakov z
različnih področij.
Švedska
Posebne definicije ni, vendar pa Zakon o izobraževanju (1997: 1212) določa: »Predšolska vzgoja in socialna podpora bosta temeljili na potrebah vsakega posameznega otroka. Otroci, ki zaradi fizičnih, mentalnih ali drugih
razlogov pri razvoju potrebujejo posebno podporo, bodo oskrbovani, kot zahtevajo njihove posebne potrebe.«
Med otroke, ki potrebujejo posebno podporo, lahko spadajo tisti, ki imajo psiho-socialne ali druge težave, kot
so težave s pozornostjo, in imajo v sistemu otroškega varstva posebne pravice. Drugače so posamezne ciljno
usmerjene politike za posebne skupine otrok v predšolskih dejavnostih redke.

145

Predšolsk a vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti

Združeno kraljestvo – Anglija, Wales in Severna Irska
V Angliji pozornost posvečajo prepoznavanju otrok, ki jim grozi neuspešnost pri uresničevanju kateregakoli
izmed petih ciljev programa Vsak otrok je pomemben (Every Child Matters): biti zdrav, ostati varen, uživati in
biti uspešen, pozitivno prispevati in doseči ekonomsko blaginjo. Every Child Matters je obsežen medresorski
program vlade za prenovo storitev za otroke in zajema zdravstvene in izobraževalne storitve, podporo družini in
otroško varstvo. Njegov namen je izboljšanje uspeha za vse otroke in hkrati zmanjševanje razlik med uspešnimi
in neuspešnimi. Program torej združuje storitve z različnih področij in hkrati omogoča večjo podporo tistim
otrokom, ki jo najbolj potrebujejo; posebna pozornost je namenjena varovanju ranljivih otrok, s čimer zagotovijo, da nekateri ne zdrsnejo skozi mrežo.
V Walesu ima vlada (Welsh Assembly Government) sedem jedrnih ciljev za vse otroke: zagotoviti, da imajo vsi
otroci v življenju »dober začetek«; široke možnosti za izobraževanje, usposabljanje in učne priložnosti; da bodo
čimbolj zdravi in varni pred zlorabo, mučenjem in izkoriščanjem; da imajo dostop do igralnih, sprostitvenih,
športnih in kulturnih dejavnosti; da se obravnavajo spoštljivo in se jim pripoznava rasna in kulturna identiteta;
da imajo varen dom in skupnost ter da niso prikrajšani zaradi revščine. Za vsak posamezni cilj so opredeljeni
številni izidi, pozornost pa je usmerjena na prepoznavanje tistih otrok, ki jim preti, da jih ne bodo dosegli. Kot v
Angliji, je tudi v Walesu poleg splošnih storitev z različnih področij večja podpora namenjena tistim, ki jo najbolj
potrebujejo, zlasti ranljivim otrokom; tem je treba zagotoviti, da ne zdrsnejo skozi mrežo.
Na Severnem Irskem skuša desetletna strategija za otroke in mladino zagotoviti, da: so otroci in mladi zdravi,
zadovoljni, da se učijo in so uspešni; živijo v varnem in ustaljenem okolju; izkusijo ekonomsko in okoljsko blaginjo; pozitivno prispevajo skupnosti in družbi ter živijo v družbi, ki spoštuje njihove pravice. Namen strategije je
izboljšanje uspeha za vse otroke in hkrati zmanjševanje razlik med najmanj in najbolj uspešnimi. Strategija bo
uveljavljena z organiziranjem splošnih služb, te pa bodo posebej dovzetne za to, da zaščitijo otroke, ki pomoč
najbolj potrebujejo.
Združeno kraljestvo - Škotska
Nacionalne definicije ogroženosti, kot je pojmovana v tem poročilu (na primer grožnja izključenosti zaradi socialne prikrajšanosti), ni. So pa zakonske definicije, ki jih je mogoče uporabiti pri oskrbi otrok, ki veljajo za ogrožene. Škotski Zakon o otrocih iz leta 2005 lokalnim oblastem nalaga nekatere dolžnosti do »prikrajšanih« otrok.
To so tisti, ki do zdaj niso bili zdravi in se niso primerno razvijali ter se domnevno ne bodo, če jim ne bodo zagotovljene ustrezne storitve; otroci, ki so kakorkoli nezmožni ali jim močno škodijo nezmožnosti drugih. Oblasti
pri odločanju o dostopu do predšolske vzgoje in varstva uporabljajo določena merila. V splošnem upoštevajo
dejavnike, kot so otrokove posebne potrebe, jemanje nedovoljenih snovi v družini, družinsko nasilje, mentalno
zdravje otrok in staršev in ustreznost oskrbe otrok.
Islandija
Posebne definicije ogroženih otrok od rojstva do petega leta starosti, v kateri bi bila upoštevana prikrajšanost,
povezana s socialno-ekonomskimi, kulturnimi ali jezikovnimi dejavniki, ni. Zakon o predšolski vzgoji določa,
da so otroci, ki potrebujejo posebno podporo, v predšolskem obdobju upravičeni do potrebne pomoči, zanjo
poskrbi strokovni svetovalec.
Lihtenštajn
Uradne definicije ni. V javnih otroških vrtcih spadajo med »ogrožene« skupine otroci priseljencev.
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Norveška
Posebne definicije »ogroženosti« ni, vendar se pojem navadno nanaša na otroke revnih staršev in tiste, za katere
starši ne morejo skrbeti, pa tudi na otroke etničnih in kulturnih manjšin. Po določilih iz 5. do 7. člena Zakona
o izobraževanju (zakon, sprejet 17. julija 1998, št. 61, ki se nanaša na primarno in sekundarno izobraževanje)
so otroci s posebnimi potrebami zakonsko upravičeni do posebnega izobraževanja (posebne učne pomoči),
preden so primerno stari za vstop v šolo. Najsplošnejši povod za posebno učno pomoč so sporazumevalne in
jezikovne težave, čeprav imajo mnogi izmed teh otrok tudi gibalne težave, težave zaradi pomanjkanja pozornosti ali mentalne in psiho-socialne težave.

Dodatek 2
Nacionalni sistemi predšolske vzgoje in varstva
(Za vsebino so odgovorne nacionalne enote Eurydice.)
Avtorji nacionalnih opisov so navedeni v zahvali ob koncu poročila.

Kratki opisi so na voljo za:
Belgijo – flamsko skupnost

Litvo

Bolgarijo

Malto

Češko republiko

Nizozemsko

Nemčijo

Avstrijo

Estonijo

Poljsko

Španijo

Slovenijo

Francijo

Finsko

Ciper

Združeno kraljestvo – Anglijo, Wales in Severno Irsko

Latvijo

Norveško

Belgija – flamska skupnost
Med otroškim varstvom in vzgojo je jasna ločnica. Otroško varstvo je odgovornost agencije Kind en Gezin,
ta spada v pristojnost ministra za socialne zadeve, oddelek za predšolsko vzgojo pa v pristojnost flamskega
ministra za izobraževanje in usposabljanje in je odgovoren za skoraj vse vidike izobraževalne politike. Tako sta
predšolska vzgoja in varstvo ločeni na dve področji: na varstvo otrok od rojstva do 3. leta in zunajšolsko varstvo
za otroke od drugega leta in pol do 12. leta na eni strani ter na predšolsko vzgojo za otroke od drugega leta in
pol naprej na drugi. Obvezno šolanje se začne s 6. letom in konča pri 18.
Sistem otroškega varstva je enoten, brez ločene izvedbe za ogrožene otroke. V letu 2007 se je v socialno
ogroženih družinah rodilo približno 7,3 odstotka otrok (4 828 otrok). Na Flamskem je prikrajšanost predvsem
mestna težava in večinoma so prikrajšane priseljenske družine. Skoraj 60 odstotkov otrok iz socialno ogroženih
družin se je rodilo materam, ki niso belgijske narodnosti. Otroci etničnih manjšin in socialno ogroženih družin,
ki so mlajši od 3 let, so veliko redkejši uporabniki otroškega varstva, kot kaže odstotek uporabnikov med celo-
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tnim prebivalstvom (2004). Tudi otroci enostarševskih družin uporabljajo otroško varstvo manj kot prebivalstvo
nasploh (2004).
Raziskave so pokazale, da pri tem nima vloge samo cena otroškega varstva, temveč tudi formalne in neformalne (»kulturne«) ovire, na katere naletijo socialno ranljive skupine. Med formalne ovire spadajo čakalni
seznami, obvezna redna navzočnost in spoštovanje pravil o varstvu. Tudi neformalne (»kulturne«) ovire imajo
določeno vlogo. Mednje spada način javne predstavitve varstva, pogovorni jezik v institucijah otroškega varstva in kulturno poreklo osebja. Zaradi vseh teh ovir etnično manjšinske in socialno ogrožene družine varstvo
pogosto dojemajo kot »nekaj, kar ni za nas«.
Med različne ukrepe za večjo vključenost ogroženih otrok v otroško varstvo spada:
r QSBWJMOJLPTUBSØFWTLFNQSJTQFWLVWTVCWFODJPOJSBOJIWBSTUWFOJIJOTUJUVDJKBITUBSØJQMBǊBKPQSJTQFWFL LJKF
sorazmeren z njihovimi prihodki;
r [BHPUBWMKBOKF QSFEOPTUJ EPMPǊFOJN QSPØOKBN ESVßJOBN [ OJ[LJNJ QSJIPELJ  PUSPLPN FOPTUBSØFWTLJI ESVžin…);
r TLVQOPTUOFJOTPTFETLFVTMVHFEBCJPNFKJMJOFGPSNBMOFPWJSF[BDJMKOFTLVQJOF QSJIBKBQPMPWJDBPTFCKBJ[
ogroženih skupin samih, delovna metoda pa zelo izrazit pomen daje soudeležbi staršev, otrok in skupnosti;
r QSPßOPWBSTUWPJOWBSTUWP PSHBOJ[JSBOPQPTFCFK[BPHSPßFOFPUSPLF
r SFPSHBOJ[BDJKBPUSPØLFHBWBSTUWBWQSJIPEOKJIOFLBKMFUJIEBCJVHPUPWJMJ LBLPMBILPCPMKØFMPLBMOPBMJSFHJPnalno sodelovanje zagotavlja dostopno otroško varstvo, je bilo odobrenih 16 pilotnih projektov.
Predšolska vzgoja (nursery education) je del osnovnega izobraževanja in poteka od 2. leta in pol do 12. leta (primarno izobraževanje pa od 6. do 12. leta). Starost je edini splošni pogoj za predšolsko vzgojo. Otroci s posebnimi
potrebami lahko obiskujejo posebne predšolske institucije (special nursery schools). Udeležba ni obvezna, je pa
bistvenega pomena za to, da se povečajo možnosti za šolsko uspešnost. Zato si zelo prizadevajo, da bi spodbudili
starše k vpisovanju otrok v predšolske institucije. Sprejem v predšolsko vzgojo na Flamskem je brezplačen. Predšolske institucije ne morejo zahtevati vpisnine, vse, kar je potrebno za uresničevanje razvojnih ciljev, morajo ponuditi brezplačno. Za vse dodatne postavke (med drugim revije, dodatne dejavnosti…) smejo od staršev zahtevati
plačilo, največ 20 evrov letno. Prikrajšanim staršem pomagajo s sistemom denarnih pomoči.
Predšolske institucije same odločajo o tem, kako razdeliti predšolske otroke v skupine. Večina jih razvršča po
starosti. Višina vladne subvencije, obseg vzgojnega dela in proračunski denar za delovanje predšolske institucije so odvisni od števila otrok. Vlada je oblikovala tudi razvojne cilje. To so minimalni cilji, ki zadevajo znanje, razumevanje, vedenje in spretnosti, ki naj bi si jih po pojmovanju izobraževalnih oblasti otroci pridobili do konca
predšolske vzgoje. Oblikovani so bili razvojni cilji za gibalno in glasbeno vzgojo, nizozemščino, okoljevarstvene
vsebine in za uvod v matematiko. Predšolska institucija lahko te razvojne cilje preoblikuje v konkretne kurikulume (dejansko pa to večinoma naredijo izobraževalne mreže). Večina otrok napreduje iz vrtca v osnovno šolo
pri šestih letih (natančneje, prvega septembra tistega leta, ko dopolnijo šesto leto), čeprav lahko to po presoji
staršev storijo tudi pri petih ali sedmih letih.
Bolgarija
Bolgarija je republika s parlamentarnim sistemom oblasti. Ozemlje Republike Bolgarije se deli na 28 regij in 264
občin. V sistem javnega izobraževanja spadajo vrtci (detska gradina), šole in izobraževalne storitve. V vrtcih je
uradni jezik bolgarščina.
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Vrtci so državni, občinski in zasebni. Državni veljajo za nacionalno pomembne institucije, zato jih neposredno financirajo centralne oblasti, Ministrstvo za izobraževanje in znanost ali druga ministrstva in organi. Občinski vrtci se lahko ustanavljajo, preoblikujejo in zapirajo z županovo odredbo na podlagi odločitve občinskega
sveta. Denarna sredstva za zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva za občinske vrtce razdeljujejo občine.
Javni skladi ne subvencionirajo zasebnih jasli (detska yasla – za otroke od 10 mesecev do 3 let) in vrtcev.
Vrtci so celodnevni, poldnevni in tedenski. Namenjeni so otrokom od 3. do 6. oziroma 7. leta, to je do vpisa v
primarno šolo. V celodnevnih in tedenskih vrtcih so lahko tudi jaslične skupine za najmlajše otroke, stare od 10
mesecev do 3 let, torej dokler se ne umestijo v prvostopenjske skupine (enotna ureditev, skupna za vse 3- do
6-letnike). Državni in občinski vrtci se financirajo iz državnega in občinskih proračunov. Starši plačujejo tolikšno
šolnino, kot jo določi občinski svet v skladu z Zakonom o lokalnih dajatvah in pristojbinah.
Vpis otrok v vrtce je odvisen le od izbire in želje staršev ali skrbnikov. Vrtec, ki ga bo njihov otrok obiskoval, si
lahko tudi prosto izberejo. V šolskem letu 2007/08 je bilo (po podatkih Nacionalnega statističnega inštituta)
v vrtcih 74,8 odstotka otrok od 3. do 6. leta. Po Zakonu o izobraževanju je od šolskega leta 2003/2004 naprej
obvezno, da se vsi otroci (stari 6 let) vpišejo v pripravljalne skupine (podgotvitelna grupa) ali v vrtcu ali primarni šoli, kjer sta jim zagotovljena predšolska vzgoja in varstvo, posebej namenjeni pripravi otrok na šolo.
Učno vsebino predšolske vzgoje določajo državna izobraževalna pravila za predšolsko vzgojo, usposabljanje in
varstvo. Ministrstvo za izobraževanje in znanost je za vzgojo in varstvo v obveznih pripravljalnih skupinah v
vrtcih razvilo in vpeljalo različne module: enega za otroke, ki so že obiskovali vrtec, drugega za tiste, ki ga niso
nikdar obiskovali, in posebnega za tiste otroke, katerih materni jezik ni bolgarščina. Posebni zakonski predpis
navaja, da morajo otroci od 3. do 6. leta, ki bolgarskega jezika ne obvladajo dovolj dobro, obiskovati dopolnilni
pouk, da bi tako osvojili jezik. Dopolnilno usposabljanje za bolgarski jezik se izvaja po posebnih metodičnih
načelih.
Otroci s posebnimi potrebami so upravičeni do predšolske vzgoje in varstva v splošnih vrtcih. Ravnatelji vrtcev so zakonsko obvezani, da otroke s posebnimi potrebami in domnevno »ogrožene« otroke vpisujejo skupaj
z drugimi otroki. Izjema od tega pravila, ta pa otrokom omogoča vpis v »posebne« institucije, ki zagotavljajo
predšolsko vzgojo in varstvo, je mogoča samo v redkih primerih:
r ǊFTPßFJ[ǊSQBOFWTFESVHFNPßOPTUJ[BWQJTUFIPUSPLWTQMPØOFKBWOFWSUDF DFOUSBMOFBMJMPLBMOF 
r ǊFTUBSØJQJTOPJ[SB[JKPUBLØOPßFMKP
Pedagoško osebje, zaposleno za predšolsko vzgojo in varstvo otrok v vrtcih in jaslih, mora končati najmanj
štiriletno visokošolsko izobraževanje in usposabljanje. Začetno izobraževanje in usposabljanje zagotavljajo visokošolske institucije in prihodnji učitelji si morajo pridobiti vsaj kvalifikacijo Professional bachelor in education
ali Bachelor degree (4-letni študij stopnje ISCED 5A). Za učitelje, ki delajo z mlajšimi, domnevno »ogroženimi«
otroki, so tudi centri za usposabljanje ob delu, ki jih je kot posebne enote ustanovilo Ministrstvo za izobraževanje in znanost, ter hkrati drugi centri, ki delajo na univerzah in ponujajo programe usposabljanja.
Češka republika
V Republiki Češki se predšolska vzgoja in varstvo v akreditiranih institucijah za najmlajše otroke (do treh let)
in za tiste v starostni skupini od 3 do 5 let (predšolska vzgoja) razlikujeta. Za te otroke sta dve vrsti institucij, ki
jih upravljata različna sektorja: jasli (jesle) in vrtci (mateřské školy). Predšolska vzgoja spada med odgovornosti
Ministrstva za šolstvo, mladino in šport in zanjo velja Zakon o izobraževanju iz leta 2004. Varstvo v jaslih spada
med odgovornosti Ministrstva za zdravje. Pogoji, ki jih je treba izpolniti za predšolsko vzgojo in varstvo, so enaki
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za javne in druge institucije (npr. zasebne in cerkvene); razlika pa je v financiranju. Večina institucij je javnih in
večinoma so jih ustanovile občine.
Po letu 1989 se je število institucij in mest v jaslih za najmlajše otroke do tretjega leta znatno zmanjšalo. V letu
2006 je bilo 48 jasli s 1537 mesti (npr. za 0,5 odstotka otrok v tej starostni skupini). Država z materinskimi in starševskimi ugodnostmi in dopusti spodbuja predvsem varstvo v družini. Jasli ne financira centralna vlada: stroške
poravnavajo organizacije in starši (prispevki). Centralna vlada ne določa omejitve za višino prispevkov. Vzgoja
je osredinjena na osebnostni razvoj. Večina osebja so otroške negovalke.
Vzgoja v vrtcih pred šestim letom, ko se začne obvezno izobraževanje, ima dolgo tradicijo in je zelo razvita. Ni
obvezna, vendar vrtce obiskuje 79,2 odstotka triletnikov, 92,6 odstotka štiriletnikov in 95,8 odstotka petletnikov
(podatki za leto 2007/08). Sprejeti so lahko tudi mlajši otroci (v razmerju s skupino dveletnikov jih je približno 20
odstotkov). Zdaj so v vrtcih tudi starejši otroci (v razmerju s skupino šestletnikov jih je približno 20 odstotkov),
katerih šolanje je bilo, praviloma na prošnjo staršev, odloženo. Učitelji imajo pedagoško kvalifikacijo stopnje
ISCED 3A (splošno srednjo šolo) ali 5A/B (univerzitetna ali strokovna izobrazba). Starše otrok, ki obiskujejo javne
vrtce, se sme prositi za plačilo največ 50 odstotkov tekočih (neizobraževalnih) stroškov, ki jih poravnava organizacija. Zadnje leto pred začetkom obveznega izobraževanja je zagotovljeno in brezplačno. Celodnevna storitev,
ta je tudi najpogostejša oblika, ponavadi obsega 6 ur in pol do 12 ur, odvisno od lokalnih razmer. Vzgoja temelji
na Okvirnem programu za predšolsko vzgojo, sprejetem leta 2004, in je za vrtce od leta 2007/08 naprej obvezen. Vsak vrtec ima svoj lastni vzgojni program. Predšolska vzgoja ima naslednje glavne cilje: otrokov razvoj in
njegova zmožnost za učenje, pridobivanje osnovnih socialnih vrednot, na katerih temelji družba, tako da otroci
postanejo samostojni in so se sposobni kot posamezniki odzivati na okolje.
Otroci (stari 3 leta in starejši) s posebnimi potrebami in prikrajšani otroci (tudi socialno prikrajšani ali ogroženi otroci) obiskujejo splošne vrtce ali pa vrtce, ki so posebej namenjeni tem otrokom, na primer slabovidnim.
Za socialno prikrajšane otroke je v osnovnih šolah (základní školy, ISCED 1+2) od leta 2001 naprej mogoče v letu
pred začetkom obveznega šolanja uvesti pripravljalne razrede (přípravné třídy). Približno 2 odstotka učencev,
ki vstopajo v obvezno izobraževanje, je bilo v teh razredih. V vrtcu in pripravljalnem razredu lahko za pomoč
otrokom s posebnimi potrebami in ogroženim otrokom zaposlijo pomočnika učitelja.
Nemčija
Danes velja zunanje varstvo v dnevno-varstvenih centrih oziroma pri varuhinjah na domu (Tagesmütter) za bistveni del predšolske vzgoje in varstva. Po Zakonu o varstvu otrok in mladine iz leta 1990 morajo dnevnovarstveni centri spodbujati otrokov razvoj v odgovornega in avtonomnega člana skupnosti. Ta dolžnost vsebuje
usmerjanje, poučevanje in skrb za otroka in se nanaša na otrokov socialni, čustveni, fizični in mentalni razvoj.
Zakon o varstvu otrok in mladine je bil dopolnjen v okvirnem Zakonu o materinskem varstvu in varstvu družine
iz julija leta 1992 (sprejet 1. januarja 1996 in brez pridržka uveljavljen od 1. januarja 1999 naprej), in sicer tako,
da uzakonja pravico do mesta v vrtcu za vse otroke od 3. leta do začetka šole.
Na podlagi tega zakona naj bi si dnevno-varstveni centri prizadevali za podpiranje in dopolnjevanje otrokovega vzgajanja v družini in za pomoč staršem pri lažjem usklajevanju zaposlitve in vzgajanja otrok. V pedagoškem
in organizacijskem pogledu morajo biti ponujene storitve skladne s potrebami otrok in njihovih staršev. Kvalificirano osebje naj bi usposobilo otroke za odkrivanje sveta skozi igro in razvijalo njihove sposobnosti in spretnosti. Vrtec naj bi bil odgovoren za to, da se izboljša prehod otrok v primarno šolo skladno z njihovim razvojem.
Zvezna vlada v sodelovanju z deželami in lokalnimi oblastmi prav zdaj pospešuje širitev dnevnega varstva za
otroke do 3. leta starosti. Po Zakonu o napredovanju otrok – uveljavljen bo najpozneje v začetku leta 2009
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– naj bi bilo dnevno varstvo otrok do 3. leta do leta 2013 tako razširjeno, da bi zadostilo dejanskim potrebam
staršev in njihovih otrok. Do leta 2013 naj bi bilo vsakemu tretjemu otroku do 3 let zagotovljeno mesto v dnevno-varstveni instituciji. Trideset odstotkov novih dnevno-varstvenih mest bo zagotovljenih pri varuhinjah na
domu. Hkrati bo uveljavljena zakonska pravica do dnevno-varstvenih institucij. Po tem zakonu morajo dežele v
svoji zakonodaji splošni zakon konkretizirati, na primer glede kakovosti in količine.
Poleg količinske širitve naj bi bila skozi pedagoške koncepte in evalvacijska merila zagotovljena in nadalje razvita tudi kakovost dela v dnevno-varstvenih centrih in kvalifikacije varuhinj na domu. Prav zdaj je posebna
pozornost posvečena ukrepom, s katerimi naj bi že od začetka predšolske vzgoje, torej od 3 let naprej, izboljševali jezikovne sposobnosti otrok. Razvoj in izvedba vzgojnih načrtov in konceptov (zlasti za spodbujanje
jezikovne sposobnosti) za predšolske oddelke dnevno-varstvenih centrov sta v vseh deželah ali v pripravi ali pa
sta bila že izpeljana. V večini dežel je posebna pozornost namenjena izboljševanju jezikovnih sposobnosti otrok
s priseljenskim poreklom. V približno polovici dežel ukrepi vključujejo tudi starše otrok priseljenskega porekla.
Naslednja prednostna naloga je izboljšava povezav med institucijami predšolske vzgoje in varstva in primarnimi šolami; cilj je namreč večja prožnost ob vstopu v šolo. Natančneje, namen je okrepitev sodelovanja
med dnevno-varstvenimi centri in primarnimi šolami. Da bi zagotovili kontinuiteto med predšolsko vzgojo in
izobraževanjem v primarnih šolah, so leta 2004 v Stalni konferenci ministrov za izobraževanje in kulturne zadeve in Konferenci ministrov za mladino sprejeli skupne okvire za predšolsko vzgojo in priporočilo za krepitev in
nadaljnji razvoj vsesplošnih vezi med izobraževanjem, vzgajanjem in varstvom.
Estonija
V Estoniji so oblikovali sistem otroškega varstva, ki je namenjen vsem otrokom. Sistem deluje na dveh ravneh: državni in občinski. Država skrbi za zakonodajne, investicijske in nadzorne dejavnosti, te so za otroško
zdravstveno varstvo, izobraževanje, delo, odmor, rekreacijo in skrbstvo financirane iz državnega proračuna in
socialnega sklada. Dejavnosti države, ki se nanašajo na otroško varstvo, usklajuje Ministrstvo za socialne zadeve. Lokalne oblasti zagotavljajo otroško varstvo tako, da ga organizirajo in nadzorujejo ter pomagajo lokalnim
oddelkom socialnih služb.
Od leta 1990 naprej družinam z otroki pomagajo z delnimi nadomestili stroškov za oskrbo, vzgajanje in izobraževanje otrok (univerzalni sistem družinskih podpor). Poznajo šest vrst podpor: materinsko, očetovsko, starševsko, univerzalno družinsko podporo, davčne odbitke in dopustniške ugodnosti.
Predšolske institucije sicer izvajajo dnevno varstvo otrok, kot tudi vzgojo in šolanje, vendar niso del formalnega šolskega sistema. Udeležba otrok v predšolskih institucijah ni obvezna. Predšolska vzgoja lahko poteka tudi
doma, kjer so zanjo odgovorni starši ali skrbniki.
Lokalne oblasti so zavezane, da vsem otrokom od 1. do 7. leta zagotovijo možnost za udeležbo v predšolski instituciji. Ta dolžnost se nanaša na fizično, govorno, čutno ali intelektualno prikrajšane ali tiste, ki potrebujejo posebno pomoč ali nego. To otrokom iz družin s socialno-ekonomskimi težavami omogoča predšolsko
vzgojo, zgodnje odkrivanje posebnih potreb in pomoč pri razvoju ter zagotavlja vsem otrokom enake možnosti
za gladek prehod v šolo. Zato, da bi bila možnost predšolske vzgoje zagotovljena vsem otrokom, občine iz državnega proračuna prejemajo podporo za odpiranje mest v vrtcih (lasteaed) in modernizacijo otroško-varstvenih institucij, pa tudi za plače vzgojiteljev v vrtcih, primerljive s plačami osnovnošolskih učiteljev.
Otroci, ki so dovolj stari za obvezen vpis v šolo, so vanjo sprejeti brez izbirnih preizkusov znanja: šola mora zagotoviti možnost šolanja vsakemu šoloobveznemu otroku v svojem okrožju.
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Otroško varstvo in z njim povezana pravila so opredeljeni v Zakonu o socialnem skrbstvu. Storitve se naslavljajo
na osebo, ki otroka vzgaja, se pravi starše, skrbnike ali varuhe v družini. Pojmovane so kot dodatna možnost varstva
za otroke, ki ne dobijo mesta v predšolski vzgoji ali iz različnih razlogov varstvu dajejo prednost. Kadar potrebe po
predšolski vzgoji in varstvu presežejo razpoložljiva mesta v predšolski instituciji, občine pri urejanju varstva za otroke starše finančno podprejo. Skrb za popolnoma nezmožne otroke je plačana iz državnega proračuna.
Španija
Ker v Španiji predšolska vzgoja (Educación Infantil) velja za izobraževalno stopnjo s prepoznavno preventivno
in kompenzacijsko naravo, jo v zadnjih desetletjih močno promovirajo. Predšolska vzgoja je prva stopnja v
španskem izobraževalnem sistemu. Deli se v dve obdobji (od rojstva do 3. leta in od 3. do 6. leta), torej obsega
starostno skupino otrok vse od prvih mesecev življenja do šestega leta, ko se začne obvezno šolanje. Vzgojna
naravnanost v posameznem obdobju se v več pogledih razlikuje (zahtevane kvalifikacije za učitelje, kurikulum,
zagotovljenost prostih mest le v drugem obdobju in drugo). Vendar imata tudi mnogo skupnih točk (nekatere
splošne cilje, splošno vsebino, izkustvena področja in drugo).
Predšolsko vzgojno politiko, njena splošna načela in cilje za celotno obdobje (od rojstva do 6. leta) oblikuje
centralna vlada. Za obdobje od 3. do 6. leta imajo nacionalni okvirni kurikulum in nacionalne predpise o organiziranosti in delovanju šol, ustanovljenih na centralni ravni. Po drugi strani pa od sprejetja Zakona o izobraževanju iz leta 2006 naprej tako kurikulum kot organiziranost prvega obdobja (od rojstva do 3. leta) spadata med
odgovornosti Avtonomnih skupnosti.
Vključenost otrok od 3. do 6. leta v izobraževalnem sistemu je skoraj 100-odstotna, delež vključenosti otrok
od rojstva do 3. leta pa narašča (v letu 2007 je bil poprečno 18-odstoten). Institucije so večinoma javne ali javno
financirane zasebne. Od leta 2005 naprej je predšolska vzgoja za vse otroke v drugem obdobju (od 3. do 6. leta)
brezplačna, ne pa tudi v prvem (od rojstva do 3. leta). V Španiji tisti, ki zagotavljajo predšolsko vzgojo in varstvo, organizirajo »celodnevne programe«. Z dolgim odpiralnim časom upoštevajo potrebe zaposlenih staršev.
Španija je uveljavila splošno predšolsko vzgojo in varstvo za vse otroke (čeprav ju ne zagotavlja zmeraj na enak
način), ker se zaveda, da je to prvi korak na izobraževalni poti.
Lei Orgánica de Educación (LOE) iz leta 2006 določa, da morajo v prvem obdobju predšolske vzgoje in varstva
delati učitelji, specializirani za predšolsko vzgojo, strokovnjaki z enakovredno visokošolsko diplomo prve stopnje (bachelor’s degree) ali drugo primerno kvalificirano osebje, kot so višji predšolski tehniki (advanced preprimary technicians). V vseh primerih pa mora biti priprava in spremljanje učnega načrta odgovornost usposobljenega učitelja, specializiranega za predšolsko vzgojo, ali osebja z enakovredno prvostopenjsko diplomo. Po
drugi strani pa morajo v drugem obdobju delati učitelji, specializirani za predšolsko vzgojo, ali osebje, ki ima
enakovredno prvo visokošolsko diplomo (bachelor’s degree). Tem učiteljem lahko, kadar je potrebno, pomagajo
predšolski učitelji, specializirani za druga področja.
Za lažji dostop do predšolske vzgoje in večjo vključenost otrok od rojstva do 6. leta je bilo izpeljanih kar nekaj
ukrepov, na primer: povečanje števila prostih mest; uravnoteženje razporeditve otrok iz socialno in kulturno prikrajšanih skupin med javnimi in javno financiranimi zasebnimi šolami; štipendije za predšolske učence
(zneski so odvisni od družinskih prejemkov); prednostni dostop do javno financiranih predšolskih institucij za
otroke zaposlenih staršev; prednostni dostop do javno financiranih predšolskih institucij za otroke iz družin z
nizkimi prihodki; zagotovljena mesta in znižanje stroškov za vzgojo ogroženih otrok od rojstva do 3. leta. Na
šolah, ki jih obiskuje visok odstotek prikrajšanih otrok, uveljavljajo kompenzacijske ukrepe. Posebni ukrepi se
nanašajo tudi na otroke, ki ne morejo obiskovati rednega programa (hospitalizirani otroci, otroci potujočih delavcev). Poleg tega so oblikovane tudi prožne organizacijske rešitve za predšolske učence iz podeželskih okolij.
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Predšolska vzgoja in varstvo se financirata z več različnih upravnih ravni: centralne, regionalne, lokalne in z
družinskimi prispevki. Hkrati obstajajo še druge oblike pomoči učencem iz ogroženih skupin, tudi z dodatnimi
finančnimi oziroma človeškimi viri.
Francija
V Franciji je politika otroškega varstva hkrati del družinske politike, socialne in zaposlitvene ter izobraževalne politike. Demografsko rast, ta je opazna že nekaj let, in razmeroma visoko stopnjo zaposlenih žensk je mogoče razložiti z že 40-letno državno družinsko politiko in posebej s politiko otroškega varstva; zanju se namenja
1,8 odstotka bruto domačega proizvoda.
Kar zadeva otroke do 3. leta, je cilj, kolikor je le mogoče, spodbujati svobodo odločitve staršev, kar pomeni,
omogočiti staršem, da sami skrbijo za otroka in kadar je treba, prenehajo delati ali zaupajo otrokovo varstvo
drugim in nadaljujejo delo. Širši načrti politike so torej:
r PNPHPǊJUJQBSPN EBJNBKPUPMJLPPUSPL LPUTJKJIßFMJKPSB[JTLBWFLBßFKP EBKFØUFWJMPPUSPLOFLPMJLPNBOKØF 
kot bi si starši želeli, in da so pri tem možnosti za otroško varstvo bistvenega pomena;
r QSPNPWJSBUJFOBLPWSFEOPTUNPØLJIJOßFOTL ßFOTLFHBEFMBJOSBWOPUFßKBNFEESVßJOP EFMPNJOßJWMKFOKFNW
skupnosti;
r QSPNPWJSBUJSB[WPKPUSPLJOOKJIPWPTPDJBMOPJOLVMUVSOP[BWFEBOKF
r QPNBHBUJTUBSØFNQSJOKJIPWJW[HPKOJWMPHJ
r TQPQSJKFNBUJTF[J[LMKVǊFOPTUKPJOQSJQPNPǊJLFOBLJNNPßOPTUJNJOESVßCFOFNVSB[WPKV
Cilj, ki zadeva otroke od 3. do 6. leta, je vsem zagotoviti mesto v vrtcu (ecole maternelle). Ta zagotavlja ugodno okolje za razvoj vseh prvin otrokove osebnosti – čustvene, socialne, intelektualne, fizične itd. – in hkrati
pomeni nepogrešljivo stopnjo v šolanju, tisto, ki je odločilna za uspešen začetek. Starši cenijo vrtce kot priložnost za svoje otroke in hkrati kot obliko brezplačnega otroškega varstva. Vrtci pripomorejo k enakopravnosti, v
njih je čas in prostor, kjer se lahko opazijo in preprečijo večje težave, ki bi lahko ovirale izobraževanje, pomenijo
odločilno stopnjo pri odpravljanju jezikovnih vrzeli še preden se otrok nauči brati, hkrati pa otroke socializirajo
ter jim tako omogočijo postati šolarji še preden vstopijo v primarno šolo.
Nekaj številk:
Socialno-demografski položaj v Franciji:
r DFMPUOPQSFCJWBMTUWP NJMJKPOB
r ØUFWJMPSPKTUFWMFUBMFUBMFUB
r SPEOPTU 
r TUPQOKBßFOTLF[BQPTMFOPTUJWTUBSPTUOJTLVQJOJPEEPMFUBPETUPULPW
r PETUPUFLPUSPLEPMFUB[PCFNB[BQPTMFOJNBTUBSØFNBTLPSBKPETUPULPW
Za približno 2,4 milijona otrok od rojstva do 3. leta:
r NFTUWKBTMJI PUSPL TUBSJINBOKLPUMFUJ PCJTLVKFWSUDF
r NFTUWPUSPØLJIWBSTUWFOJIDFOUSJI W[HPKJUFMKF[BQPTMVKFESßBWBJOOBE[PSVKFSBWOBUFMKJDB 
rWBSVIPWPUSPL EFMBKPOBTWPKJIEPNPWJI 
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r MKVEJ LJKJITUBSØJOBKBNFKP EBQB[JKPOKJIPWFPUSPLFEPNB4LVQBKKFPETUPULPWPUSPLWOFLJPCMJLJ
varstva z državno pomočjo (54 odstotkov z dvema letoma v vrtcu). Vendar pa skoraj 10 odstotkov staršev ne
najde zadovoljive rešitve za varstvo otrok.
Za približno 2,4 milijona otrok od 3. do 6. leta:
r WSUDFW LJPUSPLPNQPOVKBKPQSPTUBNFTUB
Viri:
Education et accueil des jeunes enfants, stran 14 in 15:
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/rapport.pdf
Za številke: Uvod v Plan petite enfance, stran 4 :
http://www.lagazette-sante-social.com/complementsWeb/GSS_nov06/plan_petite_enfance.pdf
Ciper
Zaradi naraščajočega spoznanja o pomenu zgodnjih let za poznejši razvoj in izobraževanje otrok sta se predšolska vzgoja in varstvo na Cipru od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pospešeno razvijala. Pospešen razvoj je
hkrati pomenil pomoč in podporo tistim begunskim družinam in otrokom izmed 200 000 ljudi, ki so bili s turško
invazijo v letu 1974 razseljeni.
Čeprav bi morala koncepta varstva in vzgoje soobstajati in biti integrirana v vse oblike predšolskega pouka,
sta na Cipru zaradi britanskega vpliva (Ciper je bil več kot pol stoletja britanska kolonija) na eni strani ter tradicije in upravnih struktur na drugi ločena. Tako so dnevne jasli (Nipiokomikoi Paidokomikoi Stathmoi) večinoma
zasebne in delajo pod pristojnostjo Ministrstva za delo in socialno zavarovanje. Otrokom, starim od 0 do štirih
let in osem mesecev, ponujajo oskrbo in varstvo. Vrtci (nipiagogia) so javni, zasebni ali jih upravlja skupnost in
spadajo pod nadzor Ministrstva za izobraževanje in kulturo. Za otroke, stare od 3 do 5 let in 8 mesecev, so v
vrtcih tudi vzgojni programi. Če so v vrtcih prosta mesta, jih ponudijo tudi malčkom. Prednost imajo ogroženi
otroci iz družin z izredno nizkimi prihodki, iz družin s štirimi otroki ali več, otroci prosilcev za politični azil in
beguncev ter otroci s posebnimi potrebami. Ti so, ob upoštevanju okoliščin posameznega primera, upravičeni
tudi do znižanega plačila ali brezplačnih storitev.
Otroci, stari od 3 do 4 leta in 8 mesecev, lahko glede na odločitev staršev obiskujejo ali vrtce ali dnevne
varstvene centre. Čeprav so v zasebnih dnevnih varstvenih centrih in zasebnih vrtcih razširjeni programi, ki
ustrezajo zaposlenim staršem, Ministrstvo za izobraževanje in kulturo razvija in preizkuša pilotni program celodnevnih javnih vrtcev, ki bodo za otroke iz starostne skupine, za katero je šolanje obvezno, brezplačni, in cenejši
za otroke od 3. do 4. leta in osem mesecev.
Na Cipru je od septembra 2004 naprej predšolska vzgoja za otroke od 4. leta in osem mesecev do 5. leta in
osem mesecev obvezna in brezplačna (za otroke od 3. do 4. leta in osem mesecev pa izbirna). Vpeljava tega
zakona je mejnik v razvoju predšolske vzgoje na otoku. Ne le zaradi zagotavljanja akreditiranih programov za
otroke v občutljivih zgodnjih letih, temveč tudi kot zagotavljanje enakih vzgojnih priložnosti za vse otroke, ne
glede na njihovo socialno-ekonomsko in etnično poreklo.
Z zgodnjo pomočjo in Prednostnimi vzgojnimi dejavnostmi akreditirani predšolski programi skrbijo za posebne
učne potrebe in individualne razlike, hkrati pa kompenzirajo pomanjkljive vzgojne izkušnje ogroženih otrok.
Nadaljnji korak naprej, uzakonjen in s šolskim letom 2008/2009 uveljavljen v praksi, je zmanjšanje števila otrok
v razredu s 30 na 25. Otroci s posebnimi potrebami, socialno prikrajšani in ogroženi otroci se udeležujejo splošnega šolanja, vendar obiskujejo prilagojene programe, ki jih izvajajo za to usposobljeni vzgojitelji,
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in razrede z manjšim številom otrok (20 v Prednostnih dejavnostih in do 6 v posebnih razredih na običajnih
šolah). Otrokom drugih nacionalnosti so zagotovljene dodatne jezikovne ure. Skupnostni vrtci (vzpostavljeni
leta 1989) lahko v sodelovanju z Zvezo staršev ustanavljajo vrtce s subvencijami Ministrstva za izobraževanje
in kulturo. Njihov namen je promovirati enake izobraževalne možnosti in kakovostne vzgojne programe za
predšolske otroke v majhnih, odročnih podeželskih skupnostih in na ogroženih območjih, kjer je naseljen visok
odstotek beguncev in zaposlenih mater.
Cilj in vizija na novo izvoljene vlade Cipra je razširitev brezplačne in obvezne predšolske vzgoje tudi za otroke
od 3. leta in osem mesecev naprej. Hkrati se ukvarjajo z akreditacijo vzgojiteljskih kvalifikacij, izboljšanjem delovnih prostorov in opreme ter kakovostnejšimi programi v dnevnih varstvenih centrih.
Latvija
Zakonodaja o predšolski vzgoji posebno pozornost posveča »pripravljenosti za šolo« (Zakon o izobraževanju
iz leta 1999). To je še posebej poudarjeno pri neobvezni predšolski vzgoji in varstvu od 1. do 5. leta, kjer zakon
govori o »pripravi pet- in šestletnih otrok za pridobivanje osnovne izobrazbe« (dopolnitve zakona iz leta 2002).
Po drugi strani pa javno mnenje pojmuje predšolske institucije oziroma vrtce kot sredstvo pomoči zaposlenim staršem. Od tedaj, ko se je v Latviji začela demografska kriza (konec osemdesetih – začetek devetdesetih let prejšnjega
stoletja), se je število rojstev vsako leto zmanjševalo, razen v zadnjih nekaj letih, ko se je število novorojenčkov spet
počasi začelo večati; to je povzročilo pomanjkanje prostih mest v varstvenih institucijah za otroke. Vendar pa
strokovnjaki predvidevajo, da se naraščanje števila rojstev v prihodnosti ne bo nadaljevalo in da Latviji preti zmanjšanje števila prebivalcev. Vseeno je po njihovem mnenju za ohranitev postopnega povečevanja števila rojstev nujno potrebno dejavno razvijati mrežo predšolskih institucij, saj njihov nadaljnji razvoj pripomore k izboljšanju zaposlovanja in vzgajanja otrok. Če bosta staršem dostopni obe področji, potem bodo družine verjetno vzgojile več kot
enega otroka in za ohranjanje populacije so potrebne družine z dvema otrokoma ali tremi.
Poleg pomanjkanja prostih mest v vrtcih je še drug problem, in sicer pomanjkanje učiteljev. Od leta 2007
naprej lahko usposobljeni osnovnošolski učitelji delajo tudi v predšolskih institucijah. Redno se morajo udeleževati tečajev za stalni strokovni razvoj (72 ur), za katere so pooblaščene ustrezne visokošolske institucije,
ki izvajajo študijske programe za predšolske učitelje. Za zagotavljanje institucionalne predšolske vzgoje so v
Latviji odgovorne občine. Plače se učiteljem, ki delajo v obveznih programih za pet- in šestletnike, izplačujejo
iz centralnega proračuna. Ministrstvo za izobraževanje in znanost je nedavno predlagalo, da bi se plače za celotno učiteljsko osebje v predšolskih institucijah (za otroke od prvega do šestega leta) izplačevale iz državnega
proračuna. Vendar je vlada to reformo za zdaj odložila.
Omejene možnosti za predšolsko vzgojo in nezadostna priprava na šolo sta tipični težavi otrok iz ogroženih
družin. Otroci iz družin, kjer so starši (eden ali oba) alkoholiki ali odvisniki od drog, kjer imajo starši nizko stopnjo izobrazbe, in otroci iz družin z nizkimi prihodki pogosto ne obiskujejo vrtcev. V mnogih občinah imajo pri
vpisu v institucije za splošno predšolsko vzgojo prednost otroci iz ogroženih družin. Občine se odločajo glede
na prijave socialne službe ali družinskega sodišča. Tisti, ki vzgojo zagotavljajo, se zlahka odzivajo tudi na zahteve po občutljivosti do etničnih in jezikovnih razlik. Mnoge skupine so integrirane, še posebej v prestolnici Rigi.
Latvijski Nacionalni razvojni načrt 2007–2013 določa: »Naloga države je, da v vseh latvijskih regijah vsakemu
posamezniku zagotovi dostop do predšolske vzgoje.« Dokument poudarja, da je treba vsem skupinam prebivalcev zagotoviti enako priložnost za predšolsko vzgojo. Na centralni ravni je bilo odločeno, da je spodbujanje
razvoja mreže predšolskih vzgojnih in varstvenih institucij ter alternativnih otroških varstvenih storitev
nacionalna naloga.
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Litva
Predšolska vzgoja in varstvo sta ponujeni otrokom od 1. do 7. leta in sta integralni, čeprav ne obvezni del izobraževalnega sistema. Čeprav je ta stopnja definirana kot predšolska vzgoja, sestoji iz dveh delov z različnima
namenoma:
r predšolske vzgoje za otroke od 1. do 5. ali 6. leta: pomaga jim uresničiti njihove notranje, kulturne (tudi
etnične, socialne in kognitivne) potrebe;
r priprave na šolo za otroke od 6. do 7. leta: pomaga jim pri pripravah na uspešno šolanje v skladu s kurikulumom primarnega izobraževanja.
Zagotavljanje predšolske vzgoje in priprave na šolo je v pristojnosti občin; te so pri tem samostojne. Zato se
lahko izkaže, da je dostopnost (še posebej za otroke iz močno ogroženih skupin) in kakovost v različnih občinah
precej različna.
Leta 2006 je bilo v programih predšolske vzgoje 19,3 odstotka otrok od 1. do 3. leta in 64,2 odstotka otrok od 3.
do 6. leta. Na nacionalni ravni se izvajajo ukrepi, s katerimi se spodbuja udeležba ogroženih otrok v predšolski
vzgoji in pripravah na šolo. Skupine otrok iz podeželskih okolij za predšolsko vzgojo in pripravo na šolo dobivajo denarno pomoč, hkrati pa so bila odprta nova delovna mesta za psihologe, socialne pedagoge, učitelje otrok
s posebnimi potrebami in za psihološke storitve pri delu z ogroženimi otroki. Otroci iz prikrajšanih družin imajo
brezplačno prehrano. Omogočen je prožen pouk (npr. nekaj ur na dan, nekaj dni v tednu, ob koncu tedna in
druge oblike) in raznovrstne prilagojene storitve za otroke in njihove družine. Občine izvajajo mnoge ukrepe v
povezavi z ogroženimi otroki.
Izvaja se Nacionalni program integracije manjšin v litvansko družbo. Za otroke potujočih delavcev in priseljenskih družin je organizirano jezikovno usposabljanje in programi družbenega in kulturnega vključevanja.
Poseben nacionalni projekt je namenjen družbenemu, kulturnemu in izobraževalnemu vključevanju romskih
otrok. Načrtovano je, da bi podporo, pridobljeno iz evropskih strukturnih skladov v obdobju 2007–2013, namenili za uresničitev teh ciljev.
Na nacionalni ravni se kakovost predšolske vzgoje zagotavlja z naslednjimi ukrepi:
r določena so bila največja velikost skupine glede na odraslega, higienska pravila in pravila za varno okolje;
r ponudba predšolske vzgoje je skladna s Programom splošne predšolske vzgoje in upošteva Standarde za
predšolsko vzgojo, kot jih je odobril minister za izobraževanje in znanost;
r programe predšolske vzgoje in priprave na šolo izvajajo učitelji, ki imajo višjo strokovno ali visokošolsko
pedagoško izobrazbo ter obvezno skrbijo za stalni strokovni razvoj (pet dni na leto); njihovo delo se ocenjuje
na vsakih pet let.
Nacionalne statistike dajejo le splošne ocene o predšolski vzgoji in pripravah na šolo. Načrtovano je, da naj bi
do leta 2009 oblikovali indikatorje, nato pa z njimi vsake tri leta spremljali predšolsko vzgojo in priprave na
šolo v občinah.
Malta
Predšolska vzgoja za štiriletne otroke, ki je v vrtcih zagotovljena od poznih sedemdesetih let naprej, se je leta
1988 razširila na triletnike in nato, leta 2007, še na otroke, stare 2 leti in devet mesecev. Varstvo otrok, starih do
36 mesecev, v otroških dnevno-varstvenih centrih je najnovejše dopolnilo vzgojnih storitev. Za izboljšanje dejavnosti na vseh področjih sta bila objavljena dva dokumenta, ki usmerjata politiko predšolske vzgoje, in sicer
»Nacionalni standardi za otroške dnevno-varstvene institucije« in »Predšolska vzgoja in varstvo«.
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Čeprav udeležba na tej izobraževalni stopnji ni obvezna, večina staršev svoje otroke pošilja v vrtce. Starši lahko
med vrtci (državnimi ali zasebnimi) prosto izbirajo in ker je tovrstna oskrba v državnih in cerkvenih institucijah
brezplačna, ni pri dostopu do predšolske vzgoje in varstva nobenih ovir. Državni vrtci so na voljo vsem otrokom, v vsakem mestu in vasi, tako je zagotovljena lahka dostopnost. Trajanje pouka se v državnih in zasebnih
institucijah razlikuje.
Udeležba otrok v vrtcih je več kot 95-odstotna, v otroških dnevno-varstvenih centrih pa ni tako visoka.
Eden izmed razlogov za to je dejstvo, da zaposlene matere raje zaupajo varstvo zelo majhnih otrok članom
družine. Drugi razlog je finančni, čeprav imajo zaposleni starši in delodajalci različne ugodnosti, ki pripomorejo
k poravnavanju varstvenih stroškov. Zdaj so koncesije za zaposlene v zasebnem sektorju odvisne od odločitev
delodajalcev. K sodelovanju staršev spada predstavništvo v svetih šole, udeležba na dnevih odprtih vrat in priložnostna srečanja s šolskim kolektivom.
Za kakovostno izvedbo predšolske vzgoje in varstva izobraževalne oblasti določajo razmerje med številom
osebja in otrok v vrtcih ali otroških varstvenih institucijah. Na državnih institucijah se nadzorujejo zdravstvene
in varnostne zadeve; po potrebi se nadzor razširi tudi na zasebne institucije. Kurikulum za obe skupini otrok je
holistično naravnan. Navedeni so tudi pomembni mejniki v razvoju otrok.
Prilagajanje vzgoje za ogrožene otroke se za zdaj še ni uveljavilo, izvajajo pa se programi, pri katerih sodelujejo
tudi starši in naj bi predšolskim otrokom pomagali pri pripravah na učno in družbeno uspešnost v šoli. Za pomoč otrokom s posebnimi potrebami je zaposleno podporno osebje. Pomočniki v vrtcih in vzgojitelji se morajo
za delo z otroki od rojstva do 5. leta poklicno usposabljati na višji šoli (diploma level). Vendar bo od šolskega
leta 2015/16 naprej zahtevana prva visokošolska stopnja (first degree) s tega področja. Sprejeta je odločitev o
visokošolskih kvalifikacijah, ki so ustrezne za delo v vrtcih.
Zato, da so pomočniki v vrtcih in starši na tekočem z aktualnimi učnimi metodami in strategijami, se prirejajo tečaji usposabljanja na delovnem mestu, seminarji, šolske razvojne konference učiteljskega osebja in
srečanja staršev. Organizirane so tudi tečajne ure za starševske spretnosti, na katerih predavajo strokovnjaki za
različna področja.
Predšolsko vzgojo in varstvo v državnih institucijah financira centralna vlada. Državljani Malte, EU in tuji otroci,
ki izpolnjujejo določene pogoje, v državnih šolah ne plačujejo šolnin, drugi otroci tujci pa plačujejo šolnino
vsake tri mesece. Tudi cerkvene šole so lahko brezplačne, ker jih subvencionira država. Vsi otroci, ki obiskujejo
zasebne (od države finančno in programsko neodvisne) šole, plačujejo šolnine, ki jih odobri minister za izobraževanje. Otroški dnevno-varstveni centri so zasebni in razen starševskih prispevkov nimajo dodatnega financiranja. Trije posebni centri zagotavljajo otroško varstvo (za otroke od 18. meseca do 3. oziroma 5. leta), ki je za
tiste s socialno podporo ali minimalnimi prihodki brezplačno, za tiste z višjimi prihodki pa plačljivo.
Državni vrtci so pridruženi k primarnim šolam, kar pripomore h gladkemu prehodu otrok iz vrtca v obvezno
šolanje. Otroci v zasebnem sektorju so lahko v povsem drugačnem okolju, čeprav v nekaterih primerih ti centri
sodelujejo z jaslimi.
Od vpeljave vrtcev (centrov) naprej sta se udeležba in investiranje v predšolsko vzgojo znatno povečala. Otroško varstvo je v malteški družbi relativno nov pojav in ga je treba na vseh področjih še razvijati. Vendar se hitro
razvija, izvajajo pa se tudi ukrepi, da bi ga lahko zagotovili vsem staršem, ki ga potrebujejo.
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Nizozemska
Na Nizozemskem se otroško varstvo in predšolsko izobraževanje izvajata ločeno. Za otroke od rojstva do 4. leta
varstvo zagotavljajo otroški varstveni centri in varuhi. Glavni cilj je omogočiti staršem združevanje zaposlitve
in vzgajanja otrok. Za varstvo otrok od 4. do 12. leta so organizirani zunajšolski centri. Predšolska vzgoja je dostopna za otroke od 2. do 6. leta, še posebej za tiste iz prikrajšanih družin (npr. otroke staršev z nizko stopnjo
izobrazbe). Zagotavljajo jo peuterspeelzalen27 (za dve- in triletne otroke) in Schoolen voor basisonderwijs28 (za
otroke, stare 4 in 5 let).
Otroško varstvo je skupna odgovornost (centralne) vlade, delodajalcev in staršev. Vendar ne spada med naloge
centralne vlade. Ta poskrbi le za zakonodajne okvire za kakovost, nadzor in financiranje. Lokalna vlada je odgovorna za vzdrževanje kakovosti, za kar pooblašča občinsko zdravstveno oblast (GGD). Starši lahko centralno vlado
zaprosijo za denarno pomoč. Sistem predvideva prispevek delodajalca (obvezen od leta 1997 naprej). Staršem
se izplačuje kot del otroškega dodatka. Posebne ciljne skupine (npr. študentje, iskalci zaposlitve, novi priseljenci)
lahko za dodatno pomoč zaprosijo tudi občino. Vsa denarna pomoč je povezana z višino dohodkov.
Otroško varstvo je določeno z Zakonom o otroškem varstvu (Wet kinderopvang); najpomembnejši cilji so:
r boljše možnosti staršev pri združevanju dela in vzgajanja otrok;
r financiranje s starševskimi prispevki, tako da bi institucije spodbudili k večjemu zavedanju o cenah in kakovosti;
r poenoten nacionalni sistem financiranja, kakovosti in nadzora, zato da bi se izognili razlikam v izvedbi med
posameznimi občinami.
OBLIKE IN ZNAČILNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA LAHKO LOČIMO NA FORMALNE IN NEFORMALNE.
Formalne oblike
Formalno otroško varstvo, opredeljeno v Zakonu o otroškem varstvu, obsega:
r dnevne vrtce (imenovane tudi »jasli«) za otroke, stare od 6 mesecev do 4. leta; odprti so od 8. do 18. ure,
s povprečnim deseturnim dnevnim varstvom. Številni med njimi ponujajo varstvo še za daljša časovna obdobja in imajo prilagodljiv odpiralni čas ali celo 24-urno varstvo. Največje število otrok na skupino ali na
usposobljenega člana osebja narašča s starostjo otrok: za otroke, stare do 12 mesecev, velja, da jih je lahko v
skupini največ 12, in največ 16 otrok v skupinah z otroki do 4. leta (te ne smejo imeti več kot 8 otrok, mlajših
od 12 mesecev); 4 otroci, stari do 12 mesecev, na kvalificiranega člana osebja; 5 otrok od 1. do 2. leta; 6 otrok
od 2. do 3. leta in 8 otrok od 3. do 4. leta na usposobljenega vzgojitelja;.
r zunajšolsko varstvo za otroke od 4. do 12. leta, ki obiskujejo primarno šolo,
r PEEPMFUBWTLVQJOJ[OBKWFǊPUSPLJJOOBKWFǊPUSPLJOBLWBMJñDJSBOFHBǊMBOBPTFCKB
r PEEPMFUBWTLVQJOJ[OBKWFǊPUSPLJ[FOJNLWBMJñDJSBOJNǊMBOPNPTFCKBJOQPNPǊOJLPNP[JSPNB
drugo odraslo osebo;
r registrirane varuhe za otroke od rojstva do 12. leta; ti varujejo skupine z največ štirimi otroki (lastni otroci niso
upoštevani) in so na voljo tudi ob večerih, ponoči in ob koncu tedna. Izbrani so po ustaljenih pravilih in s posredovanjem med varuhi in starši. Varstvo prek registriranih institucij je urejeno z Zakonom o otroškem varstvu;
r jasli s soudeleženimi starši, v katerih starši sodelujejo pri varstvu otrok. Te jasli morajo ustrezati predpisom.
27
28

Igralne skupine s poldnevnim varstvom.
Institucije, ki zagotavljajo osemletno redno primarno izobraževanje za otroke od 4. do 12. leta.
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Oblika formalnega otroškega varstva, ki pa v Zakonu o otroškem varstvu ni opredeljena, so igralne skupine
(peuterspeelzalen) za otroke od 2. do 4. leta, s poprečno 12 do 15 otroki na skupino. Odprte so za vse otroke za
dve ali tri ure dvakrat tedensko; vodi jih usposobljeno osebje. Glavni cilj teh skupin je vzgojne narave; namenjene so spodbujanju socialno-čustvenega in motoričnega razvoja otrok. Občinska pravila lahko dajejo prednost
otrokom s socialno-medicinskimi razlogi ali (potencialno) razvojno prikrajšanim otrokom.
Neformalne oblike zajemajo varstvo med kosilom ali neformalno starševsko varstvo otrok v družinah.
Predšolsko varstvo in izobraževanje pred vstopom v obvezno šolo sta usmerjena k otrokom od 2. do 5. leta,
ki bi bili lahko vzgojno prikrajšani. Ta ciljna skupina sestoji iz otrok, ki imajo slabo izobražene starše (med njimi je
tudi večina otrok iz etničnih manjšin). Njen namen je spoprijeti se z vzgojno prikrajšanostjo že v zgodnjem obdobju. Vzgojne programe za otroke do 4. leta zagotavljajo predšolske igralne skupine. Predšolsko izobraževanje
se nadaljuje v prvih dveh letih primarnega izobraževanja. Od avgusta 2006 so za predšolsko vzgojo in varstvo
odgovorne občinske oblasti, odgovornost za nadaljnje predšolsko izobraževanje pa morajo prevzeti šole.
Ločevanje med varstvom otrok in predšolskim izobraževanjem ni več tako dosledno, kot je bilo nekdaj.
Od leta 2004 naprej mora imeti vsak otroško-varstveni center svoj pedagoški načrt. Nekateri otroški varstveni
centri so začeli izvajati programe predšolskega izobraževanja. Julija 2007 je vlada napovedala, da bo predpise
za varstvo otrok in predšolsko izobraževanje »uskladila«. To ne pomeni nujno popolne integracije. Pomemben
cilj je namreč ta, da bi razširili dostopnost predšolskega izobraževanja za vse otroke, ki ga potrebujejo, tudi za
otroke v otroških varstvenih centrih.
Avstrija
Avstrija je zvezna država, sestavljena iz devetih zveznih dežel oziroma Bundesländer, vsaka ima svoj parlament
in vlado. Za organizacijo, ureditev in financiranje predšolske vzgoje in varstva so v celoti odgovorne deželne vlade. Deželni zakoni določajo pravila za poglavitne otroške varstvene institucije in urejajo zadeve, kot so
odpiralni čas, zaposlovanje usposobljenega osebja, standardi za stavbe in opremo ter drugo. Avstrijski sistem
predšolske vzgoje in varstva je torej zelo decentraliziran.
Za avstrijski odnos do mlajših otrok je značilna močna socialna pedagoška tradicija s širokim in vključevalnim pojmovanjem predšolske vzgoje in varstva. Vseh devet deželnih zakonov o vrtcih zahteva socialno-pedagoški način »učenja skozi igro«, za cilj pa postavlja dopolnjevanje družinske vzgoje. Tako sta najpomembnejša
koncept »prostega igranja« (otroci odločajo o tem, kako želijo določen del dneva preživeti svoj čas) in »na otroka osredinjen« odnos (ki ustreza individualnim potrebam, razvoju in sposobnostim posameznega otroka). Za
pedagoško delo v predšolski vzgoji in varstvu ni nikakršnega izrecnega zveznega kurikuluma, temveč je veliko
raznovrstnih konceptov, osnovanih na tradicionalnih delovnih metodah v vrtcih in jaslih, pa tudi na novejših
pogledih.
Za spremljanje strukturnih in procesnih meril v institucijah so odgovorni ravnatelji centrov. Skladno z določbami deželnih zakonov vrtce in jasli spremljajo in nadzorujejo deželni nadzorniki. Deželni zakoni ali občinski
predpisi urejajo tudi pedagoške zadeve in usposabljanje na delovnem mestu. Večina deželnih vlad zagotavlja
brezplačno usposabljanje na delovnem mestu.
Sistem predšolske vzgoje in varstva je večinoma javen ali neprofiten. Po podatkih Statistike Avstrije (2007) zasebniki zagotavljajo samo 4,6 odstotka vseh tovrstnih storitev. Institucionalno varstvo poteka v glavnem v Krippen (jaslih) za otroke do 3 let, Kindergärten (vrtcih) predvsem za otroke od 3. do 6. leta in mešanih starostnih
skupinah (te so povečini umeščene v vrtce) za otroke od 1. do 6. leta (občasno tudi do 10. leta). Število vpisanih
otrok od 3. do 6. leta se je v zadnjih desetih letih močno povečalo.
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Storitve so močno subvencionirane in cenovno dostopne staršem; ti v poprečju plačujejo 15 odstotkov
stroškov (skupaj s stroški za otroško varstvo). Prispevki se navadno zaračunavajo glede na neto dohodek gospodinjstva. Višina prispevkov se med deželami razlikuje in je odvisna od obsežnosti oskrbe. Znatna deželna
nadomestila za varstvo otroka in ukrepi, povezani s starševskim dopustom, so pomembne poteze avstrijske
socialne politike. Družinam z majhnimi otroki je namenjeno 3,3 odstotka BDP, kar po podpori otrokom in družinam Avstrijo umesti takoj za nordijske države (OECD, 2006).
V Avstriji splošne definicije »ogroženih otrok«, ki bi po merilih OECD ustrezala definiciji kategorije C, ne uporabljajo. Vse dežele so uvedle programe za otroke in starše s priseljenskim poreklom. Finančni viri, ki jih
zagotavljajo deželne vlade, se uporabljajo za dodatno osebje v okoljih z večjim številom otrok, ki ne govorijo
nemško, za osebje, ki obvlada jezik priseljencev, ali za osebje, ki je posebej usposobljeno za spodbujanje učenja
nemškega jezika, prav tako pa za pomembnejša usposabljanja predšolskih pedagogov.
Leta 2005 je bila sprejeta Zvezna medministrska pobuda za izboljšanje znanja nemškega jezika pri otrocih
nenemškega porekla. Od tedaj se morajo otroci prijaviti za vpis v šolo eno leto pred dejanskim začetkom obveznega primarnega šolanja. Ob zgodnji prijavi se preveri tudi njihovo jezikovno znanje in, če je potrebno, jim
med rednim poukom omogočijo brezplačno posebno pomoč. Od leta 2008 naprej je ta ukrep razširjen in vključuje vse otroke z jezikovnimi težavami. Vpeljani so bili tudi nacionalni kurikulum za zgodnje spodbujanje jezika,
posebni moduli usposabljanja za predšolske pedagoge in pripomočki za ocenjevanje jezikovne sposobnosti v
vrtcih.
Viri:
OECD Country Note, 2006. http://www.oecd.org/dataoecd/14/57/36472878.pdf
Statistic Austria. (2007) Kindertagesheimstatistik 2006/07, Wien
http://www.sprich-mit-mir.at
Poljska
Na Poljskem je predšolska vzgoja in varstvo od rojstva do vstopa v obvezno šolsko izobraževanje (pri 7 letih)
zagotovljena v jaslih (złobki) za otroke od rojstva do 3. leta, in v vrtcih (przedszkole) za otroke od 3. leta do vstopa
v primarno šolo. Jasli in vrtci so lahko javne ali zasebne institucije. V nekaterih vrtcih so tudi jaslični oddelki.
Jasli so del sistema zdravstvenega varstva. To so institucije, ki ponujajo zdravstveno-varstvene storitve in preventivne zdravstvene dejavnosti ter zagotavljajo varstvo otrok do tretjega leta, medtem ko njihovi starši ali
skrbniki delajo. V jasli so sprejeti le otroci zaposlenih staršev. So samo v mestih, še posebej v velikih. Leta 2005
je bil v jaslih le majhen delež otrok, starih do 3 leta, približno 2 odstotka.
Jasli skladno s standardi, ki ustrezajo otrokovi starosti, zagotavljajo naslednje storitve: prehrano, varstvo in
nego, higieno pred spanjem in počitkom, organizacijo notranjih in zunanjih vzgojnih in učnih iger, preventivne
zdravstvene ukrepe, dejavnosti za promocijo zdravja in korektivne dopolnilne ukrepe ter nujno zdravstveno
oskrbo. Jasli organizirajo samo dejavnosti, povezane z nego in varstvom, ne izvajajo pa učnih programov.
Dejavnosti, ki spodbujajo razvoj otrok, in učno naravnane dejavnosti vzgojitelji izvajajo občasno in niso del
kakršnegakoli načrtovanega programa.
Poljska je imela ob koncu 2005. leta 371 jasli; 356 javnih, te upravljajo lokalne vlade, in 15 zasebnih. V vrtcih je
bilo še 130 oddelkov jasli, 118 v javnih in 12 v zasebnih. Leta 2005 je obiskovalo jasli 22 913 otrok, od tega 1 381
otrok, starih do 1 leta, 5 962 enoletnih, 10 833 dveletnih in 3 913 triletnih otrok; 824 jih je obiskovalo zasebne
jasli. Povpraševanje po tej vrsti varstvenih storitev vsako leto narašča.
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Vrtci so del izobraževalnega sistema. Vrtec je poglavitno okolje za zagotavljanje predšolske vzgoje. Mrežo vrtcev dopolnjujejo oddelki vrtcev v primarnih šolah. Predšolska vzgoja je namenjena otrokom od 3. do 5. leta.
Šestletni otroci morajo končati program priprave na šolo, ki se izvaja v vrtcu ali ustreznem oddelku v šoli. Javne
vrtce, tudi oddelke v šolah in posebne vrtce, ustanavljajo in upravljajo komune (najnižja raven lokalne vlade).
Predšolska vzgoja zajema dejavnosti, ki omogočajo razvoj in vzgojo otrok od 3. leta do vstopa v primarno izobraževanje. Učne dejavnosti v vrtcu organizirajo skladno z jedrnim kurikulumom za predšolsko vzgojo, ki ga uvede
minister za nacionalno izobraževanje: vrtec teži k spodbujanju in usmerjanju razvoja otrok, skladno z njihovimi
sposobnostmi in zmožnostjo razvoja in v povezavi z družbeno-kulturnim in naravnim okoljem. Vrtci in oddelki
vrtcev v primarnih šolah ustvarjajo pogoje, ki otrokom omogočajo doseči »pripravljenost za šolo«. Za prikrajšane
otroke je predšolska vzgoja ključnega pomena. Spodbudno izobraževalno okolje je zanje edina priložnost, da se
izognejo škodljivim vplivom revščine. Velika razlika je pri zagotavljanju dostopnosti do predšolske vzgoje: v velikih
mestih je ta široko dostopna, v podeželskih okoljih pa je dostopnost precej omejena. Gledano v celoti, je bil delež
otrok od 3. do 5. leta v predšolski vzgoji v šolskem letu 2005/2006 41,0-odstoten. Vendar je bil v mestnih okoljih
58,4-odstoten in mnogo nižji na podeželskih območjih, in sicer 19,1-odstoten. Dodatna ovira, ki otrokom iz družin
s težkim finančnim položajem omejuje dostop do predšolskega izobraževanja, so obvezna plačila.
Odločitve o številu javnih vrtcev in številu mest v njih sprejemajo posamezne komune. Nesorazmerje med majhnim številom vrtcev in povpraševanjem po tovrstni ponudbi je zelo razširjena težava. V vrtce in oddelke vrtcev v
primarnih šolah so lahko sprejeti vsi otroci, ne glede na to, ali so njihovi starši zaposleni. Omejitve so samo zaradi
premajhnega števila mest v primerjavi s povpraševanjem. V tem primeru imajo prednost šestletniki, nato otroci
enostarševskih družin in invalidi. V šolskem letu 2005/2006 je bila predšolska vzgoja v celoti zagotovljena le za
šestletne otroke, ki so se vpisali v obvezni program priprave na šolo. Število jasli in vrtcev ni usklajeno s povpraševanjem. Vendar je Ministrstvo za nacionalno izobraževanje predlagalo znižanje starosti za začetek primarnega
izobraževanja, tako da bi se obvezno izobraževanje v primarnih šolah začelo že za otroke, stare šest let. Šolsko leto
2008/09 je imenovano Leto otroka v vrtcu in je ponudilo nove oblike predšolske vzgoje in varstva (otroške klube
in predšolske centre). Otrokom od 3. do 5. leta bo zagotovljen boljši dostop do predšolske vzgoje. Od šolskega
leta 2009/2010 naprej bodo imeli pravico do predšolske vzgoje tudi vsi 5 let stari otroci. Od šolskega leta 2010/11
naprej pa bodo morali vsi petletniki obiskovati enoletni program priprave na šolo.
Slovenija
Slovenija ima poenoten in integriran sistem predšolske vzgoje in varstva; vzgojo in varstvo zagotavlja otrokom
od 1. (po končanem porodniškem dopustu) do 6. leta (ko se morajo otroci vpisati v obvezno šolo). Hkrati ima
relativno zgoščeno in zlahka dostopno mrežo predšolskih institucij. Predšolska vzgoja je utemeljena na načelih demokracije, pluralizma, avtonomije, strokovne in poklicne usposobljenosti in odgovornosti vzgojiteljskega
osebja, enakih možnostih za vse otroke in starše s sočasnim upoštevanjem medsebojne različnosti, pravice
do izbire in pravice do različnosti, pa tudi ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in
duševnega razvoja in rasti.
Sistem predšolske vzgoje urejata Zakon o vrtcih (sprejet leta 1996, nazadnje dopolnjen leta 2008) in Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (sprejet leta 1996, nazadnje dopolnjen leta 2008). Starši
imajo pravico izbrati institucije in programe, ki ustrezajo njihovim osebnim interesom in potrebam. V Sloveniji
velika večina predšolskih otrok obiskuje javne vrtce; preostalih 1,7 odstotka jih je v programih predšolske vzgoje, ki jih zagotavljajo zasebni ponudniki.
V zadnjem desetletju so bile vpeljane pomembne konceptualne spremembe in sistemske reforme, zato da
bi spodbudili raznovrstnost programov predšolske vzgoje, hkrati pa omogočili ustanavljanje zasebnih vrtcev.
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Potrjeno je, da je najkakovostnejša predšolska vzgoja in varstvo modra in zelo donosna naložba v prihodnost.
Zato je bilo z novo ureditvijo znižano največje število otrok v skupini in na odraslega, s tem pa so bile zagotovljene tudi boljše prostorske razmere. Hkrati so strožji minimalni izobrazbeni pogoji predšolskih vzgojiteljev;
zdaj se zahteva končan visokošolski strokovni (ali univerzitetni) študijski program. Prejšnji kurikulum za predšolsko vzgojo je bil podrobno strukturiran in osnovan na standardizirani skupinski dejavnosti, novi kurikulum je
dosti prožnejši in ustreznejši za prilagajanje posebnim razvojnim potrebam vsakega posameznega otroka.
Javne institucije za predšolsko vzgojo in varstvo – vrtce ustanavljajo lokalne skupnosti, financirajo pa se iz
sredstev lokalne skupnosti in prispevkov staršev. Ti so glede na dohodkovni razred različni, od 0 do 80 odstotkov celotnih stroškov. Družine so upravičene do dodatne podpore – davčnih odbitkov, otroških dodatkov in znižanega plačila vrtca za drugega otroka. Vrtci so organizirani kot samostojne institucije ali kot enote v osnovnih
šolah. Druga možnost za otroško varstvo je v vzgojno-varstveni družini ali na otrokovem domu. Tudi zasebni
vrtci so upravičeni do sofinanciranja iz javnega proračuna.
Javni in zasebni vrtci s koncesijo morajo upoštevati »Nacionalni kurikulum za vrtce«, sprejet leta 1999. Glavni
namen vrtcev je zagotavljati razvojno-spodbudno vzgojo in socializacijo. Zatorej kurikulum poudarja, da je
izredno pomembno prepoznati in upoštevati razvojne zmožnosti posameznega otroka in ohraniti posebne
značilnosti zgodnjega učenja in poučevanja.
Predšolski kurikulum je oblikovan za otroke dveh starostnih skupin. V prvi so otroci od 1. do 3. leta (največ
12 otrok na skupino), v drugi otroci od 3. do 6. leta (največ 22 otrok na skupino). Skupine so ali homogene ali
združene (sestavljene iz predšolskih otrok vseh starosti, od 1. do 6. leta). Vsako skupino vzgaja in vodi predšolski
vzgojitelj, ki mora imeti vsaj visokošolsko prvostopenjsko diplomo (ali ima višjo stopnjo izobrazbe), v sodelovanju s pomočnikom vzgojitelja; ta mora imeti dokončan vsaj štiriletni srednješolski program predšolske vzgoje.
V vzgojnem procesu pomagajo tudi drugi člani usposobljenega in predanega strokovnega osebja (specializiranega za svetovanje, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, prehrano, zdravje in osebno higieno).
Velika večina otrok (95,2 odstotka v letu 2007) je v celodnevnih programih s 6 do 9 urami dnevnih dejavnosti;
vmes je čas za počitek in spanje, otroci dobijo tudi štiri obroke hrane. Drugi zagotovljeni programi so poldnevni
ali krajši. Vrtci so praviloma odprti od 9 do 12 ur dnevno, 5 dni na teden in skozi celo leto. Delež otrok, vključenih v programe predšolske vzgoje in varstva, se nenehno veča. Leta 1980 je vrtce obiskovalo le 38,4 odstotka
vseh predšolskih otrok, delež v letu 2007 pa se je povečal na 64,8 odstotka.
Finska
Na Finskem v predšolski vzgoji in varstvu poskušajo doseči enakost z vrsto interaktivnih in medsebojno podpornih praks in politik. Najpomembnejše poteze so zgodnje prepoznavanje individualnih potreb, kurikulumi
in smernice, partnerstva in večdisciplinarno osebje. Vsak otrok ima pravico do dnevnega varstva in predšolske
vzgoje. Lokalne oblasti morajo otroku zagotoviti prosto mesto v predšolski vzgoji in varstvu, kadar starši tako
želijo. Poglavitna usmerjevalna dokumenta sta Jedrni kurikulum za predšolsko vzgojo in Nacionalne kurikularne smernice za predšolsko vzgojo in varstvo.
Skrbniki, vzgojitelji in drugo osebje ter v nekaterih primerih tudi zunanji strokovnjaki za vsakega otroka oblikujejo individualni načrt predšolske vzgoje in varstva. So tudi projekti, ki dopolnjujejo osnovno metodiko
vzgoje in so usmerjeni k raznim skupinam, vendar so manj pomembni kot vsakdanje individualno delo. Med
ukrepe, ki omogočajo dostop do predšolske vzgoje in varstva za vse, spadajo: sistem plačil za dnevno varstvo,
ta temelji na družinskih dohodkih, družinski dodatek za vrtce in brezplačna priprava na šolo za šestletne otroke,
skupaj z brezplačnima prehrano in prevozom.
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O tem, kakšno pomoč otrok potrebuje, skupaj presodijo starši in vzgojno osebje, pri čemer upoštevajo tudi
poprejšnje ocene o potrebni pomoči. Otrok lahko potrebuje podporo na različnih področjih, kot so psihologija, informacije, spretnosti, čustveni in socialni razvoj. Otroci v predšolski vzgoji in varstvu so upravičeni do
brezplačnih socialnih storitev. Potreba po podpori lahko izhaja tudi iz okoliščin, kjer v okolju, v katerem otrok
odrašča, ogrožajo ali ne skrbijo za njegovo počutje in razvoj. V načrtu predšolske vzgoje in varstva ali otrokovem
vzgojnem načrtu so otrokove potrebe opredeljene in urejene tako, da mu omogočajo kar se da polno sodelovanje v skupinskih dejavnostih, saj otrok navadno ne ločujejo v različne skupine. Otroku lahko pomaga pomočnik,
posebni otroški vzgojitelj ali posebni učitelj.
Osebje v predšolski vzgoji in varstvu je skupnost strokovnjakov z različnih področij; naloge niso jasno razčlenjene po njihovih izobrazbah. Pomočniki sodelujejo pri izvedbi istih nalog, vendar tako, da pomagajo posameznim otrokom. Strokovnjaki za predšolsko vzgojo pri delu ne sodelujejo le med seboj, pač pa tudi s socialnimi delavci, delavci zdravstvenega sistema in sistema duševnega zdravja ter, kadar je potrebno, z drugimi
strokovnjaki.
Koncept »vzgojnega partnerstva«, v katerem je poudarjena vloga skrbnikov, je eno izmed poglavitnih načel
v predšolski vzgoji in varstvu; zagotavlja, da so skrbniki in vzgojno osebje z dialogom, zaupanjem in medsebojnim spoštovanjem predani otrokovemu odraščanju, razvoju in učenju. Ob vstopu v dnevno varstvo v sodelovanju s starši za vsakega otroka oblikujejo načrt predšolske vzgoje in varstva. Oblikovanje osebnega načrta
je splošna praksa tudi med pripravo na šolo. Skrbniki sodelujejo tudi pri pripravi kurikulumov in smernic. Vse
našteto pritrjuje spoznanju, da je partnerstvo v multikulturnih okoliščinah zelo pomembno.
Poleg otrok s posebnimi potrebami, uradni dokumenti o predšolski vzgoji in varstvu opredeljujejo 4 skupine
otrok, ki jim je treba nameniti posebno pozornost; to so otroci Laponcev, romski otroci, otroci, ki uporabljajo
znakovni jezik, in otroci priseljencev. Med cilje njihove vzgoje spadajo večjezičnost in multikulturnost, osebnostno in kulturno zavedanje. Med cilji, ki zadevajo vse otroke, je utrjevanje njihovih kulturnih identitet, razumevanje njihove kulturne dediščine in kulturne raznolikosti. Priprava na šolo priseljenskih otrok je lahko urejena
skupaj s preostalo predšolsko vzgojo ali kot pripravljalni pouk za osnovnošolsko izobraževanje ali kot kombinacija obojega. Izraz »ogrožen otrok« se nikdar ne uporablja, saj se o potrebni pomoči zanj presoja individualno.
Združeno kraljestvo
Anglija
Do nedavnega je bilo zagotavljanje javno financirane predšolske vzgoje in varstva pred vstopom v obvezno
šolanje (pri petih letih) stvar lokalne odločitve. Mnoge lokalne oblasti so zagotavljale vrtce in oddelke predšolske vzgoje za otroke, stare več kot 3 leta, ali so v primarne šole sprejemale štiriletne otroke, vendar to ni bilo
obvezno in zato precej neenakomerno. Zunaj javnega sektorja so nekateri otroci obiskovali zasebne plačljive
vrtce in oddelke predšolske vzgoje. Še več jih je obiskovalo prostovoljne igralne skupine; zanje so bili prispevki
nizki, saj so temeljile na podpori skupnosti in prostovoljnem delu. Kjer je bilo celodnevno varstvo dostopno, so
ga zagotavljali predvsem zasebniki, financirali pa starši. Prostovoljska in zasebna ponudba varstva je bila regulirana in nadzorovana po kakovostni plati, glede vzgojnih programov pa ne.
V letu 1998 je bilo lokalnim oblastem z zakonom naloženo, da zagotovijo predšolsko vzgojo in varstvo na svojem območju. Leta 1999 je bila objavljena še Nacionalna strategija predšolskega varstva, zato da bi se povečalo
število prostih varstvenih mest, izboljšala dostopnost in cenovna sprejemljivost otroškega varstva ter kakovost
varstvenih storitev v raznovrstnih okoljih. Uvedene so bile tudi davčne olajšave za starše z nizkimi ali srednje
visokimi dohodki.
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Od leta 1999 so vsi štiriletniki upravičeni do delne (ne celodnevne) predšolske vzgoje in varstva, od leta 2004
naprej pa tudi vsi triletniki. Od tedaj se je brezplačna vzgoja razširila tudi na nekatere dveletnike iz prikrajšanih
okolij. Število prostih mest so vsaj delno povečali s financiranjem mest v prostovoljskem in zasebnem sektorju.
Financiranje so spremljale tudi nove nacionalne usmeritve za otroke, stare več kot tri leta; tako so zagotovili, da
so javne ter financirane prostovoljske in zasebne institucije začele težiti k istim nacionalnim kurikularnim ciljem.
Taka ureditev je zaposlenim staršem zagotovila prosto mesto za brezplačno predšolsko vzgojo in možnost za
dodatne, plačljive vzgojne ure. Prosta mesta so lahko tudi skupna s tistimi za otroke, stare manj kot tri leta, podobno kot v »enotnem organizacijskem modelu«, opisanem v 3. poglavju.
Od aprila 2008 naprej imajo lokalne oblasti novo obveznost; zagotoviti morajo zadostno varstvo za otroke zaposlenih staršev. Pričakuje se, da bodo obveznost izpolnile v glavnem tako, da bodo pomagale zasebnim in
prostovoljskim institucijam in ne, da bodo otroško varstvo zagotovile same (čeprav lahko v določenih okoliščinah naredijo tudi to).
Od septembra 2008 je treba obvezno upoštevati nov okvirni pravilnik o kakovosti predšolske vzgoje in varstva
(Early Years Foundation Stage). Ta združuje učne, razvojne in socialne zahteve, ki jih morajo institucije izpolnjevati, ne glede na njihovo vrsto, velikost ali vir financiranja. V njem je hkrati oblikovan enotni okvir zahtev za otroke
od rojstva do 5. ali 6. leta, s čimer se ukinja razlikovanje med vzgojo in varstvom ter med programoma za otroke
od rojstva do 3. leta in od 3. do 5. leta.
Novosti v predšolski vzgoji in varstvu so del širšega programa reform; njihov namen je povezati in izboljšati vse
storitve, namenjene otrokom in družinam, zlasti zdravstveno varstvo, družinske pomoči, pa tudi izobraževanje
in otroško varstvo. S prenovo želijo izboljšati uspeh vseh otrok in hkrati ožiti vrzeli med tistimi, ki so uspešni,
in tistimi, ki niso. Za to je nujno združevanje splošno razširjenih storitev z večjo podporo tistim otrokom, ki jo
najbolj potrebujejo. Posebna pozornost je namenjena varovanju ranljivih otrok; poskrbeti je treba, da jih ne bi
prezrli. Te cilje našteva vladni okvirni program Vsak otrok je pomemben (Every Child Matters) in za vse otroke
načrtuje pet zaželenih ciljev: biti zdrav, ostati varen, uživati in biti uspešen, pozitivno prispevati in doseči ekonomsko blaginjo. K uresničevanju teh ciljev naj bi pomembno pripomogel načrt, imenovan Sure Start (Gotov
začetek); mreža tako imenovanih otroških centrov Sure Start namreč zagotavlja vrsto povezanih storitev, zasnovanih ob upoštevanju lokalnih razmer, njeni bistveni elementi pa so predšolska vzgoja, zdravstvene storitve in
podpora družinam.
Wales
Razločevalna poteza pouka v Walesu je velški jezik; velška vlada (Welsh Assembly Government) meni, da je velški jezik bistveni del nacionalne identitete, zato si je treba za cilj postaviti dvojezično družbo, zakoreninjeno že
v izobraževanju v zgodnjih letih. Tisti izvajalci, ki lahko zagotovijo predšolsko vzgojo in varstvo v dveh jezikih ali
deloma v velškem, dobijo dodatno podporo.
Podobno kot v Angliji, je bilo do nedavnega zagotavljanje javno financirane predšolske vzgoje in varstva pred
vstopom v obvezno šolanje (pri petih letih) stvar lokalne odločitve. Mnoge lokalne oblasti so zagotavljale vrtce
in oddelke predšolske vzgoje za otroke, stare več kot 3 leta, ali so v primarne šole sprejemale štiriletne otroke,
vendar to ni bilo obvezno in zato precej neenakomerno. Zunaj javnega sektorja so nekateri otroci obiskovali
zasebne plačljive vrtce in oddelke predšolske vzgoje. Še več jih je obiskovalo prostovoljne igralne skupine; zanje so bili prispevki nizki, saj so temeljile na podpori skupnosti in prostovoljnem delu. Kjer je bilo celodnevno
varstvo dostopno, so ga zagotavljali predvsem zasebniki, financirali pa starši. Prostovoljska in zasebna ponudba
varstva je bila regulirana in nadzorovana po kakovostni plati, glede vzgojnih programov pa ne.
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Leta 1998 je bila objavljena Nacionalna strategija otroške vzgoje in varstva v Walesu. Njen namen je bil, da bi z zagotavljanjem kakovostnega, cenovno dostopnega varstva otrok v vsaki skupnosti koristili otrokom in pomagali
zaposlenim staršem. Strategija za Wales je bila uvedena skupaj z drugimi vladnimi pobudami (kot so davčne
olajšave za starše z nizkimi ali srednje visokimi dohodki) v Združenem kraljestvu.
V letu 1998 je bilo lokalnim oblastem z zakonom naloženo, da zagotovijo predšolsko vzgojo in varstvo na svojem območju. Od leta 1999 so vsi štiriletniki upravičeni do delne (ne celodnevne) predšolske vzgoje in varstva,
od leta 2005 naprej pa tudi vsi triletniki. Od tedaj se je brezplačna vzgoja razširila tudi na nekatere dveletnike iz
prikrajšanih okolij. Število prostih mest so vsaj delno povečali s financiranjem mest v prostovoljskem in zasebnem sektorju. Financiranje so spremljale tudi nove nacionalne usmeritve za otroke, stare več kot 3 leta; tako so
zagotovili, da so javne ter financirane prostovoljske in zasebne institucije začele težiti k istim nacionalnim kurikularnim ciljem. Taka ureditev je zaposlenim staršem zagotovila prosto mesto za brezplačno predšolsko vzgojo
in možnost za dodatne, plačljive vzgojne ure. Ta prosta mesta so lahko tudi skupna s tistimi za otroke, stare manj
kot 3 leta, podobno kot v »enotnem organizacijskem modelu«, opisanem drugje v tem poročilu.
Vendar je zagotavljanje otroškega varstva kljub temu ostalo neenako. Velška vlada je v svoji strategiji predšolske
vzgoje in varstva iz leta 2005 določila akcije, s katerimi bi te težave odpravili in se v koalicijskem načrtu za Wales,
tako imenovanem One Wales (En Wales), iz leta 2007 zavezala k »pospešenemu razvijanju splošnega, cenovno
dostopnega otroškega varstva… skupaj z razširjenim, brezplačnim, zelo kakovostnim otroškim varstvom za
dveletnike iz območij, kjer ga najbolj potrebujejo.« Od aprila 2008 naprej imajo lokalne oblasti novo obveznost;
zagotoviti morajo zadostno varstvo za otroke zaposlenih staršev.
Od septembra 2008 je vse učenje otrok od 3. do 7. leta združeno v enem, s statutom predpisanem kurikulumu,
imenovanem Kurikulum temeljnega obdobja (Foundation Phase curriculum). Novi kurikulum poudarja učenje
skozi igro in izkustvene dejavnosti ter dopušča otrokom čas, da svoje znanje utrdijo, preden preidejo k naslednji
stopnji razvoja.
Novosti v predšolski vzgoji in varstvu so del širšega programa reform; njihov namen je povezati in izboljšati vse
storitve, namenjene otrokom in družinam, zlasti zdravstveno varstvo, družinske pomoči, pa tudi izobraževanje
in otroško varstvo. S prenovo želijo izboljšati uspeh vseh otrok in hkrati ožiti vrzeli med tistimi, ki so uspešni, in
tistimi, ki niso. Za to je nujno združevanje splošno razširjenih storitev z večjo podporo tistim otrokom, ki jo najbolj
potrebujejo. Posebna pozornost je namenjena varovanju ranljivih otrok; poskrbeti je treba, da jih ne bi prezrli.
Dva programa, ki imata pri zagotavljanju teh izidov za predšolske otroke pomembno vlogo, sta Cymorth (Sklad
za podporo otrok in mladine od rojstva do 25. leta) in tako imenovani Flying Start (Dober začetek) – iniciativa za
najmlajše otroke (od rojstva do 3. leta), prek katere se intenzivno investira na najbolj prikrajšana področja.
Severna Irska
Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva na Severnem Irskem je v nekaterih potezah podobno tistemu v Angliji in Walesu. Na Severnem Irskem so, podobno kot v Angliji in Walesu, v zadnjem desetletju povečali število
mest za delno (ne celodnevno) predšolsko vzgojo in varstvo, in sicer z vladnim financiranjem teh mest v vrsti
institucij, tudi prostovoljskih in zasebnih. Od vseh, ki so tako financirani, se pričakuje, da upoštevajo iste kurikularne smernice, za vse je predviden nadzor. Tudi na Severnem Irskem, tako kot v preostalem Združenem kraljestvu veljajo nekateri ukrepi, npr. davčne olajšave za starše z nizkimi ali srednje visokimi dohodki; uporabijo se
lahko za plačilo celodnevnega varstva otrok v zasebni instituciji.
Vendar obstajajo nekatere pomembne strukturne razlike. Otroci na Severnem Irskem začnejo obvezno šolanje
prej, pri štirih letih in dveh mesecih. Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva na Severnem Irskem ni zakonsko
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zahtevano. Vendar si je vlada zadala cilj, da zagotovi eno leto predšolskih izkušenj vsem otrokom, katerih starši
si tega želijo, in udeležba v zadnjem predšolskem letu je zdaj skoraj splošna.
Na najbolj prikrajšanih območjih so bili za otroke do 4. leta in za njihove starše ustanovljeni lokalni programi
Sure Start (Gotov začetek). Ti programi partnersko povezujejo z zakonom zapovedane, prostovoljske in skupnostne organizacije. Načrtovani so v skladu z lokalnimi potrebami, njihovi bistveni elementi pa so predšolska
vzgoja, zdravstveno varstvo in podpora družini. Ministrstvo za izobraževanje se prav zdaj ukvarja z razvojem
strategije za otroke od rojstva do 6. leta, v kateri bosta predšolska vzgoja in varstvo povezani.
Norveška
Glavni predpis o predšolski vzgoji in varstvu na Norveškem je Zakon št. 64; sprejet je bil 17. 6. 2005 in se nanaša
na vrtce (Zakon o vrtcih). Poglavitno storitev zagotavljajo vrtci za otroke od rojstva oziroma prvega do petega
leta (starševski dopust traja približno eno leto). Ponujajo celodnevno, delno ali družinsko dnevno varstvo pod
nadzorom usposobljenega vzgojitelja. Obvezno šolanje se začne pri 6 letih.
Leta 2006 je bilo v vrtcih skoraj 15 000 novih mest. Do konca leta 2007 je vrtce obiskovalo že skoraj 250 000
otrok. 84 odstotkov vseh otrok od 1. do 5. leta je imelo zagotovljeno mesto v vrtcu. Število prostih mest je zadoščalo za 69 odstotkov potreb za 1 in 2 leti stare otroke in 94 odstotkov potreb za 3 do 5 let stare otroke.29 Otroci
s posebnimi potrebami in ogroženi otroci so v sistemu splošne predšolske vzgoje in varstva. Če potrebujejo dodatno pomoč, jo navadno prejmejo v vrtcih. Posebne skupine za otroke s posebnimi potrebami so zelo redke.
Starši imajo v vseh vrtcih zakonsko pravico sodelovanja v svetu staršev, v vsakem vrtcu imajo predstavnika v
koordinacijskem odboru, ki sestoji iz staršev, ustanovitelja in osebja. Najvišji strošek, ki ga morajo plačati starši,
je 2 330 NOK (približno 270 evrov mesečno). Obstajajo nacionalni predpisi o najvišjem plačilu, znižanem plačilu
za sorojence in brezplačnih mestih za otroke družin z nizkimi prihodki.
Osebje v vrtcih sestavljajo ravnatelji, pedagoški vodje in pomočniki. Vrtci morajo imeti primerno pedagoško
in upravno vodstvo. Pedagoški vodje morajo biti usposobljeni vzgojitelji predšolskih otrok z diplomo triletnega univerzitetnega študija (bachelor). V vrtcih je bilo leta 2007 zaposlenih 75800 ljudi, kar je 6 145 več, kot
leta 2006. Dve tretjini vseh zaposlenih so pomočniki in pedagoški vodje, to sta dve poglavitni poklicni skupini.
35 911 zaposlenih je pomočnikov, 16 155 je pedagoških vodij. Med zaposlenimi v vrtcih je 91 odstotkov žensk.
Razmerja med številom otrok in osebjem so naslednja: za otroke od do 3. leta je normativ od 7 do 9 otrok
na usposobljenega vzgojitelja predšolskih otrok, za otroke od 3. do 6. leta je normativ od 14 do 18 otrok na
vzgojitelja. Poleg tega mora biti v vrtcu za ustrezno izvedbo pedagoških dejavnosti zaposlenega dovolj drugega osebja.
Okvirni načrt za vsebino in naloge vrtcev, dodaten predpis k Zakonu o vrtcih (ministrstvo ga je sprejelo
marca 2006), vsebuje smernice o vrednotah, vsebini in nalogah vrtcev. Načrt opisuje socialno vlogo vrtcev. Programi vrtcev morajo temeljiti na holistični filozofiji vzgoje, ki ima varstvo, igro in učenje v jedru dejavnosti. Za
vzgojno okolje so prav tako pomembne socialne in jezikovne spretnosti in sedem učnih področij.
Načrt poudarja pomembnost odnosa odraslih, njihovega znanja, sposobnosti povezovanja z otroki in razumevanja otrok, da bi lahko vzgojili otroke, ki bodo dejavni v demokratični družbi. Hkrati se ukvarja s sedanjostjo
in prihodnostjo. Okvirni načrt poudarja edinstveno naravo vzgojnih dejavnosti vrtcev. Konkretno delo vsakega
posameznega vrtca je posebej razčlenjeno v letnem načrtu, ki ga sestavi skupni skrbniški organ vrtca.
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Vir: Final figures. 2007. Statistics Norway and KOSTRA.
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I. Splošna predstavitev predšolske vzgoje in varstva in definicije »ogroženih« otrok
1.a Splošna predstavitev
V Sloveniji imamo enovit (kontinuiran) sistem vrtcev; namenjeni so otrokom od enega leta (konca porodniškega dopusta) do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja (spada v
Ministrstvo za šolstvo in šport), s čimer je zagotovljena tudi kontinuiteta med predšolsko vzgojo ter vzgojo in
izobraževanjem v obvezni osnovni šoli. Sistemsko to področje urejata dva ključna zakona (Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, in Zakon o vrtcih, 1996). Določata pogoje za ustanovitev, organizacijo in delovanje vrtcev. Pri pedagoškem delu javni vrtci in vrtci s koncesijo upoštevajo načela in usmeritve
nacionalnega Kurikuluma za vrtce (1999).
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka po načelih:
r demokratičnosti,
r pluralizma,
r avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
r enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki,
r pravice do izbire in drugačnosti in
r ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
r razvijanje sposobnosti za razumevanje in sprejemanje sebe in drugih,
r razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
r razvijanje sposobnosti za prepoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
r negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
r spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, pozneje pa tudi branja in
pisanja,
r spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
r posredovanje znanja z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
r spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
r razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Glede na visoko stopnjo zaposlenosti žensk v Sloveniji je pri odločitvi za vpis otroka v vrtec pomemben motiv
mnogih staršev zagotovitev varstva v času, ko so v službi. Vsekakor pa je poleg varstva in celovite skrbi za otroka
(nege, prehrane) temeljni cilj slovenskih vrtcev zagotoviti vsakemu otroku kakovostne ter razvojno primerne
učne in socializacijske izkušnje. Predšolska vzgoja pomeni dopolnitev družinske vzgoje, v kateri si otroci pridobivajo tudi izkušnje in znanje, ki si jih ni mogoče pridobiti v družini.
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Kurikulum za vrtce med načeli navaja kontinuiteto med vrtcem in osnovno šolo, pri čemer poudarja, da to ne
sme pomeniti pošolanja vrtca, ampak vztrajanje pri temeljnih specifičnostih razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju.

1.b Nacionalna definicija ogroženih otrok
Na ravni države splošno veljavne operativne definicije ogroženosti ni. So le opredelitve posameznih konceptov
v strokovni literaturi. V uporabi so še koncepti, kot so prikrajšane (deprivilegirane) skupine prebivalstva, ranljive
ter manjšinske skupine prebivalstva.
Na osnovi zakonodaje in drugih dokumentov, ki urejajo sistem predšolske vzgoje in kurikulum vrtcev, je mogoče sklepati, da se v skupino ogroženih predšolskih otrok v slovenskih vrtcih uvrščajo:
r socialno ogroženi otroci oziroma otroci iz materialno šibkih družin,
r otroci s posebnimi potrebami,
r otroci italijanske in madžarske tradicionalne (avtohtone) narodne skupnosti ter
r otroci romske etnične skupnosti,
Program vlade za otroke in mladino 2006 – 2016 (POM)30 v poglavju z naslovom Posebna družbena skrb posebej
opredeljuje politiko skrbi za naslednje skupine otrok:
r otroke, ki so socialno ogroženi,
r otroke, ki so žrtve zanemarjanja in nasilja,
r otroke s posebnimi potrebami,
r otroke romske etnične skupnosti,
r otroke brez spremstva ter
r otroke z odklonskim vedenjem.
Navedene skupine otrok lahko na osnovi programa POM prav tako označimo kot ogrožene.
Najmanj jasno je opredeljena politika ukrepov, namenjena otrokom priseljencev (s stalnim prebivališčem, z
začasnim prebivališčem oziroma zatočiščem). Ustava in zakonodaja otrokom t.i. novodobnim manjšinam (otrokom priseljencev iz držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije) zagotavlja 'rudimentarni model' ohranjanja kulturne identitete. V dokumentih in zakonodaji o predšolski vzgoji pa priseljenci niso izrecno omenjeni.
Kurikulum za vrtce priseljencev ne omenja v razlagi načela o zagotavljanja enakih možnosti. Prav tako ni podatkov o številu otrok v vrtcih, ki ne govorijo (oziroma katerih starši) slovensko. V nacionalnem programu POM so
priseljenci omenjeni le v cilju, ki se nanaša na prosti čas.
Najvišjo raven zaščite pravic – 'celovito zaščito' Ustava in zakonodaja zagotavljata t. i. avtohtonim manjšinam,
otrokom italijanske in madžarske tradicionalne narodne manjšine. Zakonodaja in dokumenti o predšolski vzgoji otroke teh manjšin izrecno uvrščajo med tiste, ki jim je treba zagotoviti enake možnosti za razvoj. Tudi Dodatek h kurikulumu za vrtce opredeljuje specifičnost vzgoje na narodno mešanih območjih.

Nacionalni cilji za prikrajšane oziroma ogrožene otroke
Nacionalni cilji za ogrožene skupine predšolskih otrok so zajeti v vladnem Programu za otroke in mladino
30
Čeprav otroci priseljencev izrecno niso omenjeni v zakonodaji, dokumentih ali ukrepih o predšolski vzgoji, jih v tem poročilu obravnavamo, saj gre za de facto ogroženo skupino. V skladu s priporočili pa predmet poročila niso otroci s posebnimi
potrebami. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/program_otroci_mladina_06_16.pdf
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2006 – 2016 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Splošnih cilji in strategije za uresničevanja ciljev so
namenjeni vsem otrokom in mladostnikom do 19. leta.
Cilji vzgojno-izobraževalne politike so:
r zagotavljati enake možnosti za vzgojo in izobraževanje ter krepiti dostopnost do izobraževanja; država bo
posebej skrbela, da bodo izpolnjeni sistemski pogoji za uspešnejše vključevanje otrok iz socialno ranljivih
skupin v sistem vzgoje in izobraževanja;
r zagotavljati kakovostno vzgojo otrok za medsebojno strpnost, zmanjševanje neenakosti v družbi in spoštovanje različnosti in človekovih pravic;
r uveljavljaviti vseživljenjsko učenje na vseh izobraževalnih ravneh; vsem otrokom po končani osnovni šoli je
treba zagotoviti možnost za nadaljevanje šolanja.
Cilji socialne politike so:
r zmanjšati revščino in socialno izključenost otrok in družin, v katerih živijo, ter oblikovati in zagotavljati učinkovite ukrepe, s katerimi jim je mogoče pomagati pri odpravljanju težav;
r zagotavljati socialne prejemke, ki bodo tudi v prihodnje usmerjeni v najbolj ogrožene skupine otrok in mladine ter bodo ustrezno visoki;
r spremljati in analizirati skupne učinke socialnih prejemkov na socialni položaj družin in njihovih članov ne le
na agregatni ravni, ampak tudi na individualni;
r izboljšati socialni položaj romskih otrok ter zagotoviti njihovo socialno vključenost v širše okolje in učinkovitejše vključevanje v šolski sistem; oblikovati mehanizme za spodbujanje in krepitev pozitivnih odnosov med
Romi in večinskim prebivalstvom; pridobivati romske pomočnike iz vrst pripadnikov romske skupnosti in
spodbujati ukrepe šolske politike za izboljšanje izobrazbene strukture Romov; zagotavljati možnosti za ohranjanja romskega jezika in kulture; usposabljati strokovnjake za izvajanje posebnih programov pomoči za
otroke romske skupnosti in zagotavljati ustreznejše in uspešnejše sodelovanje socialnih služb, ki se ukvarjajo
z Romi v različnih okoljih; vsem romskim otrokom omogočiti redne zdravstvene preglede ter cepljenje.
Cilj politike prostočasnih dejavnosti je:
r zagotavljati ponudbo za prosti čas, tako da bo posebna pozornost namenjena otrokom in mladim s posebnimi potrebami, socialno ogroženim otrokom in mladim, otrokom priseljencev in beguncev, otrokom brez
spremstva in otrokom in mladim iz drugačnih kulturno-etničnih okolij.
Cilji kulturne politike so:
r zagotoviti enake možnosti družbenega, kulturnega, umetniškega, duhovnega, razvedrilnega in prostočasnega udejstvovanja za vse otroke in mladino;
r uveljavljati pozitiven vpliv množičnih medijev, spodbujati medijsko politiko, ki bo opozarjala na probleme
diskriminacije in depriviligiranost nekaterih otrok, mladine in družbenih skupin, ki jim pripadajo.
Evalvacijo programa POM vodi Inštitut RS za socialno varstvo v okviru Programa otroške opazovalnice.31 V ta namen je izdelan seznam kazalnikov za spremljanje sprememb v prid otrok in mladine v Sloveniji in uresničevanje
ključnih političnih dokumentov s področja otrok in mladine.
Nacionalni cilji za otroke Romov so navedeni tudi v Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji iz leta 2004;32 sprejelo jo je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport maja 2004.
31

http://www.irssv.si/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=36
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/enake_moznosti/0721_
strategija_Romi.doc
32
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Najpomembnejša načela vzgoje in izobraževanja Romov so:
r zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogoča uresničevanje ciljev oziroma standardov znanja, kot so
opredeljeni v Kurikulumu za vrtce in v učnih načrtih (nesprejemljive so rešitve, po katerih bi se od ciljev odmikali oziroma jih ločevali na minimalne in najvišje ali minimalne imeli celo za edini in končni cilj);
r uveljavljanje pravice do ohranjanja in spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju;
r vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata prevzemanje funkcionalnih
pripomočkov družbe in obenem spoštovanje različnosti (ter identitete);
r vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje v kurikulumu zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi s socialno pravičnostjo (spopad s predsodki, približevanje univerzalnim vrednotam,
spoštovanje druge kulture in jezika).
Najpomembnejši cilji Strategije
r Zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem. Vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v
vrtcih vsaj dve leti pred začetkom osnovne šole, tj. najpozneje pri štirih letih. V vrtcih je treba posebno pozornost posvetiti predvsem učenju jezika (slovenskega in romskega) ter socializaciji v vzgojno-izobraževalni
instituciji, saj ta posreduje izkušnje in vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop v osnovno šolo.
r Romski pomočniki. Neznanje slovenskega jezika ter neuspešno vključevanje otrok lahko odpravljamo oziroma ublažimo tudi z uvedbo romskega pomočnika, ki bo otrokom pomagal prebroditi čustvene in jezikovne ovire in bo neke vrste most med vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo.
r Vsebinsko prilagajanje programov. Uvedba fakultativnega pouka romskega jezika v osnovni šoli, učenje
slovenskega jezika, identifikacija ciljev (npr. multikulturalnosti) oziroma standardov znanja v učnih načrtih, ki
se dosežejo z vsebinami romske kulture, zgodovine in identitete.
r Stalno strokovno izpopolnjevanje in doizobraževalni programi za strokovne delavce.
r Posebne oblike organizacije in materialne razmere. Ohraniti je treba že uveljavljene normative in finančno podporo oziroma pomoč ministrstva, pristojnega za šolstvo.
r Ne segregacija. Praviloma ne tvoriti homogenih oddelkov, uporabiti zakonsko že predpisane oblike individualizacije, notranje in fleksibilne diferenciacije, nivojskega pouka. Romski učenci niso učenci s posebnimi
potrebami; učenčeva šolska neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske kulture, ne more
biti razlog za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim standardom.
r Različne oblike učne pomoči.
r Vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov. Poseben načrt, s katerim šole določijo dejavnosti za sporazumevanje in sodelovanje s starši otrok Romov ter načrt zaznavanja in kontinuiranega odpravljanja stereotipov in predsodkov, ki se pri večinski populaciji pojavljajo v razmerju do učencev Romov.
Tretji dokument je Skupni memorandum o socialnem vključevanju (2003).33 Na podlagi soglasja med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo se država zavezuje, da bo dejavno pripomogla k uresničitvi nacionalnih
in skupnih evropskih ciljev pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti do leta 2010.
Dokumenti o predšolski vzgoji
Cilji (načela, teoretska in idejna izhodišča vzgoje) za ogrožene skupine predšolskih otrok so vsebovani tudi v
zakonodaji in dokumentih, ki urejajo sistem predšolske vzgoje.
Zakon o vrtcih in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljata optimalni razvoj
posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in
duševno konstrukcijo.
33

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/jim.pdf

170

Odpravljanje socialne in kulturne neenakosti v predšolski vzgoji in varstvu v Sloveniji

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji so opredeljena teoretska izhodišča in načela vzgoje
v vrtcih. Poglavje Enake možnosti in nediskriminiranost govori o zagotavljanju enakih možnosti za razvoj, pravici do drugačnosti, manj spodbudnem socialnem okolju ter izenačevanju začetnega položaja.
Kurikulum za vrtce med najpomembnejša načela uvršča enake možnosti; v interpretaciji tega načela izrecno omenja otroke Romov in otroke italijanske in madžarske narodne manjšine na narodno mešanih okoljih (v
interpretaciji niso omenjene druge neslovensko govoreče skupine otrok v vrtcu). Določa tudi specifične cilje
vzgoje za demokracijo in medkulturno izobraževanje.
Cilji v Dodatku h kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov so:
r odkrivanje in negovanje tistih kulturnih prvin, ki so skupne romski in slovenski kulturi,
r doseganje soglasja z Romi pri oblikovanju minimalnega programa medkulturnega kurikuluma,
r uvajanje romskih pomočnikov v vzgojno delo vrtca in
r uvajanje specifičnih pristopov pri sporazumevanju in sodelovanju s starši.
Dodatek h kurikulumu za vrtce na narodno mešanih območjih k splošnim ciljem predšolske vzgoje dodaja še:
r specifične cilje (na področjih, kot so družba, jezik in umetnost) za otroke italijanske in madžarske narodne
skupnosti,
r primere dejavnosti, ki izhajajo iz posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela na teh območjih.

II. Dostop do predšolske vzgoje in varstva
2.a Komu je namenjena in kakšne so zmogljivosti
2.a.i) Komu je namenjena
Vrtci so namenjeni vsem otrokom od prvega leta do vstopa v šolo. Upravičenost do vpisa je torej univerzalna
za vse predšolske otroke, razen če v vrtcu ni starostne skupine, v katero spada otrok, kar je zelo redko (nekateri
zasebni vrtci nimajo skupin otrok do 3. leta). Načeloma otroci obiskujejo vrtec v okolju, kjer prebivajo, če je
prostor, pa je mogoč tudi vpis v drug vrtec (npr. blizu delovnega mesta staršev).

2.a.ii) Zmogljivosti (v prevladujočem tipu predšolskih institucij)
Večina mest za predšolske otroke v Sloveniji je v javnih vrtcih, le 1,7 odstotka otrok je v zasebnih vrtcih. Starši
imajo pravico za svojega otroka izbirati program predšolske vzgoje v javnem in zasebnem vrtcu, ki je v skladu
z njihovimi interesi in potrebami. V Republiki Sloveniji imamo relativno široko in dostopno mrežo vrtcev, saj
že zakonodaja določa, da mora biti organizirana tako, da staršem in otrokom omogoča dostopnost in izbiro
programa. Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma v vrtcu ni prostih mest, zainteresiranih
otrok pa je vsaj za en oddelek, mora lokalna skupnost začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v
javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.
Vrtec lahko izvaja:
r dnevne programe: ti trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali
izmenično,
r poldnevne programe: ti trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično in
r krajše programe za otroke od 3. leta do vstopa v šolo: ti trajajo od 240 do 600 ur letno.
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Velika večina predšolskih otrok obiskuje dnevne programe; v šolskem letu 2006/07 je dnevne programe obiskovalo 95,2 odstotka vseh otrok v vrtcih. Ker je delavnik staršev različen, je odpiralni čas vrtcev daljši od trajanja
programa; navadno vrtci delajo od 11 do 12 ur. Večinoma se odpirajo od 5. ure 30 minut do 6. ure zjutraj, zapirajo pa od 16. ure 30 minut do 17. ure 30 minut popoldne, če delujejo izmenično, pa ob 21. uri. Vrtci so odprti vse
leto (tudi med poletnimi počitnicami), razen sobot, nedelj in praznikov. Posamezni vrtci organizirajo sobotna
dežurstva za otroke iz vseh vrtcev v lokalni skupnosti.
Za zdaj še ni sistema za evalvacijo dostopnosti in sistema za korekcijo razporeditve mest v vrtcih, ki bi se prožno in
sproti prilagajal aktualnim demografskim spremembam oziroma potrebam družin po vzgoji in varstvu otrok.

2.b Odpravljanje ovir pri vpisu in širjenje dostopa
2.b.i) Odpravljanje ovir pri vpisu
Značilnost slovenske mreže javnih vrtcev je, da zagotavlja visoko raven dostopnosti dnevnega programa predšolske vzgoje vsem otrokom od 1. leta do vstopa v osnovno šolo. Od sredine 80. let prejšnjega stoletja naprej
je razmerje med ponudbo vrtcev in povpraševanjem staršev relativno uravnoteženo. Delež odklonjenih otrok v
letu 2006 v razmerju do otrok, ki so bili vpisani v vrtec, je bil le 3-odstoten.
Visoka stopnja dostopnosti ustreza visoki stopnji zaposlenosti žensk v Sloveniji. Potencialne ovire v dostoposti
so:
r v regionalni dostopnosti vrtcev − kadar starši ne morejo vpisati otroka v vrtec v svojem kraju; starši pri izbiri
vrtca niso vezani na vrtec v občini prebivališča, ampak lahko izberejo katerikoli vrtec v katerikoli občini; občina njihovega stalnega bivališča pa jim je dolžna zagotoviti subvencijo pri plačilu, če jo potrebujejo;
r v omejeni pestrosti ponudbe predšolskih programov − kadar imajo starši specifične potrebe ali želijo otroka
vpisati v program z določenim pedagoškim konceptom, npr. Steinerjevim.
Ovire v regionalni dostopnosti za vse otroke vrtci odpravljajo s sodelovanjem v sprejemnih postopkih. Če v
kraju bivanja ni prostih mest ali vrtca, otrok, ki bi jih starši želeli vpisati, pa je vsaj za en oddelek, mora občina
poiskati alternativno možnost. Začeti mora postopek za zagotovitev dodatnih zmogljivosti.
Potencialne omejitve v pestrosti programov regulira država s spodbujanjem in sofinanciranjem programov zasebnih vrtcev.

2.b.ii) Širjenje dostopa
Socialno ogroženi otroci
Iz indikatorjev Statističnega urada Slovenije o socialni kohezije je mogoče sklepati, da so najbolj socialno ogroženi predšolski otroci, katerih starši so brezposelni oziroma neaktivni, in otroci, ki živijo v enostarševskih družinah in družinah z več otroki.
Leta 2004 je bilo v Sloveniji 12,1 odstotka prebivalcev pod mejo revščine. Najvišja stopnja revščine je bila med
brezposelnimi (25-odstotna), v enostarševskih gospodinjstvih z vsaj enim vzdrževanim otrokom (21-odstotna),
v družinah s tremi vzdrževanim otroki je bila nekoliko nad povprečjem. V družinah z dvema otrokoma ter med
aktivnim prebivalstvom od 25. do 49. leta pa je bila stopnja revščine med najnižjimi (9-odstotna).34
34

Vir: SURS, Statistika dohodkov in življenjskih razmer, 2005
http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?ID=708
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Po podatkih občin je bilo 1. 6. 2006 v vrtcih v Slovenji 3563 otrok ali 5,9 odstotka vseh otrok v vrtcih oproščenih
plačila; to so otroci, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali katerih starši oziroma družina ne more zagotoviti
sredstev, ki bi ustrezala ravni minimalnega dohodka.
Za zmanjševanje revščine so predvideni socialni prejemki za otroke:
r otroški dodatek,
r starševski dodatek,
r pomoč ob rojstvu otroka,
r dodatek za nego otroka,
r dodatek za veliko družino in
r starševska nadomestila.
Socialne dajatve znatno znižujejo raven revščine. V gospodinjstvih z otroki, ki živijo pod mejo revščine, so socialne dajatve v letu 2002 pomenile 30,8 odstotka vseh dohodkov.35 Trend kaže, da se ta delež povečuje.
Ukrepi za večjo dostopnosti vrtcev za socialno ogrožene skupine otrok
r Subvencionirano plačilo za vrtec. Po Zakonu o vrtcih se plačilo staršev za vrtec določi na podlagi lestvice,
ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana in premoženje družine. Starši za ostale
otroke plačujejo glede na dohodke in premoženje družine do največ 80 odstotkov cene programa. Razliko
med dejansko ceno programa ter prispevkom staršev plača občina.
r Oprostitev plačila. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so plačila vrtca oproščeni.
r Upoštevanje posebnih okoliščin. Lokalna skupnost lahko v izjemnih primerih na podlagi mnenja pristojnega davčnega organa ali socialne službe pri določitvi plačila staršev poleg dohodka in premoženja upošteva
tudi druga dejstva in okoliščine, ki izražajo dejanski socialni položaj družine.
r Manjše plačilo za naslednjega otroka. Če je v vrtcu več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke
plačujejo za en razred nižjo ceno.
Leta 2006 se kar nekaj manj kot polovica otrok uvršča v spodnje tri plačilne razrede. V zgornjih treh plačilnih
razredih pa je skupaj 14,2 odstotka otrok (preglednica 1).
Preglednica 1: Razporeditev otrok vseh programov vrtcev Slovenije v plačilne razrede, 2006
Plačilni razred
Oproščeni plačila
1. plačilni razred
2. plačilni razred
3. plačilni razred
4. plačilni razred
5. plačilni razred
6. plačilni razred
7. plačilni razred
8. plačilni razred
Skupaj

Število otrok
3 553
13 145
11 145
9 907
7 178
6 145
3 961
1 792
2 726
59 745

% otrok
5,9
22,0
19,0
16,6
12,0
10,3
6,6
3,0
4,6
100,0

Kumulativni %
5,9
27,9
46,9
63,5
75,7
85,8
92,4
95,4
100,0

Otroci Romov
Ob popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3 246 prebivalcev, 3 834 oseb
pa je kot materni jezik navedlo romski jezik. Po podatkih centrov za socialno delo iz leta 2003 naj bi bilo v Slove35

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
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niji 6 264 Romov, po podatkih občin (iz leta 2004), v katerih so Romi zgodovinsko poseljeni, pa v njih živi 6448
pripadnikov romske etnične skupnosti. Kljub uradnim podatkom popisa prebivalstva pa vlada ocenjuje, da v
Sloveniji živi od 7 000 do 10 000 Romov, največ v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju.
Predšolski otroci Romov so vpisani v 40 vrtcev po Sloveniji. Po podatkih za šolsko leto 2002/3 je bilo v vrtcih 157
romskih otrok, večina v dnevnih ali poldnevnih programih.
Vpisani so bili na tri načine. Največ je integriranih v navadne skupine, manj pa v romske (homogene) oddelke
in romske vrtce. V nekaterih delih Pomurja so možnosti za vpis otrok veliko večje; večji je tudi odstotek otrok v
integriranih oddelkih, razen v KS Pušča, kjer romski vrtec deluje že 45 let. Na Dolenjskem, v Beli Krajini in Posavju
v vrtcih ni ustreznega deleža otrok.
Ukrepi za večjo dostopnost vrtcev za otroke Romov
r Ugodnejši standardi in normativi, subvencije občin. Oddelki otrok Romov se financirajo iz občinskega
proračuna, državnega proračuna in plačil staršev. Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo višji stroški, ki nastanejo zaradi ugodnejših normativov. Oddelek otrok Romov se lahko namreč
oblikuje, ko je v vrtec vpisanih vsaj 5 otrok. (V ostalih oddelkih prvega starostnega obdobja mora biti najmanj 9 otrok v homogenih in 7 v heterogenih oddelkih, v oddelkih 2. starostnega obdobja pa najmanj 17
otrok v homogenih in 14 v heterogenih oddelkih.)
r Ugodnejše razmerje med številom otrok in strokovnih delavcev. V oddelkih otrok Romov, ki izvajajo vsaj
3 ure programa dnevno, se v 1. starostnem obdobju zagotovi razmerje 4 otroci na zaposlenega, v 2. starostnem obdobju pa 7 otrok na zaposlenega.
r Kadrovska okrepitev. V oddelkih 1. starostnega obdobja je pri izvajanju vzgojnega dela en pomočnik vzgojitelja, kadar je v oddelku najmanj 6 otrok, in naslednji pomočnik vzgojitelja, kadar je v oddelku najmanj 12
otrok. V oddelkih 2. starostnega obdobja je pri vzgojnem delu en pomočnik vzgojitelja, kadar je v oddelku
najmanj 11 otrok, in naslednji pomočnik vzgojitelja, kadar je v oddelku najmanj 21 otrok.
r Organiziran prevoz. Predšolski otroci Romov se vpisujejo v vrtce, ki so v neposredni bližini njihovega naselja
ali v naselju. Pri večji oddaljenosti vrtci organizirajo prevoz tako, da predšolske otroke ves čas spremlja strokovna delavka vrtca, v nekaterih primerih tudi otrok iz višjega razreda osnovne šole.

Otroci priseljencev
Glede na veljavno zakonodajo so otroci, ki se štejejo kot otroci priseljencev, razdeljeni na kategorije po bivalnem statusu, in sicer naslednje:
r otroci tujcev z dovoljenjem za stalno bivanje in
r otroci tujcev z dovoljenjem za začasno bivanje. Med te se uvrščajo:
r otroci z začasnim zatočiščem (ta status je veljal do 26. 7. 2002 in se je nanašal na nekdanje begunce iz BiH;
od takrat naprej so tudi ti otroci oziroma njihovi starši lahko prosili za dovoljenje za stalno bivanje;
r otroci – prosilci za azil in otroci, ki jim je priznana posebna oblika zaščite po Zakonu o azilu, so tujci od
takrat, ko izjavijo, da želijo zaprositi za azil oziroma ko vložijo prošnjo za azil; obravnavajo se kot prosilci za
azil. Ta status traja, dokler ne dobijo pravnomočne odločbe o ugodni razrešitvi oziroma zavrnitvi prošnje
za pridobitev statusa azilanta;
r otroci azilanti (v Republiki Sloveniji se daje tujcem beguncem azil in s tem dovoljenje za stalno bivanje
ob upoštevanju razlogov, določenih v Ženevski konvenciji o statusu beguncev in po Protokolu o statusu
beguncev, ter pravic, ki so jim zagotovljene s slovenskim Zakonom o azilu.
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Priseljene prebivalce v obdobju po osamosvojitvi Slovenije lahko uvrstimo v štiri skupine:
r priseljeni državljani RS, ki so se v Slovenijo vrnili zaradi razpada nekdanje Jugoslavije,
r priseljeni državljani RS, ki so se v Slovenijo vrnili po začasnem prebivanju v tujini,
r begunci z območij nekdanje Jugoslavije, ki so ostali v Sloveniji, ker se ne morejo več vrniti v svoje prejšnje
okolje, ter
r sodobni ekonomski imigranti, ki v Slovenijo še prihajajo, v glavnem iz držav, nastalih na območju nekdanje
Jugoslavije.
Po popisu iz leta 2002 so se prebivalci po etnični pripadnosti opredelili kot: Slovenci – 83,1 odstotka, Srbi – 2
odstotka, Hrvati – 1,8 odstotka, Bošnjaki – 1,1 odstotka ter drugi in neopredeljeni skupaj 12 odstotkov. Med priseljenci jih največ govori hrvaški jezik (2,8 odstotka), zatem srbsko-hrvaški (1,8 odstotka), srbski (1,6 odstotka)
in bosanski (1,6 odstotka). Po nekaj manj kot 1 odstotek pa je prebivalcev, ki govorijo romski, albanski, makedonski, nemški, italijanski ter madžarski jezik.
Leta 2006 je bilo v Sloveniji skupaj 53 555 priseljencev, od tega 31 097 tujcev s stalnim prebivališčem ter 22 458
z začasnim. Otrok priseljencev do 6. leta je bilo 1 825, od tega 1 183 s stalnim prebivališčem in 642 z začasnim.

Otroci italijanske in madžarske narodne manjšine
Narodno mešana območja v Republiki Sloveniji, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, so v občinah Koper, Izola in Piran. V šolskem letu 2006/2007 tri vrtce z italijanskim učnim na narodnostno mešanem območju
obalnih občin skupaj obiskuje 305 otrok. Narodnostno mešana območja, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske
narodne skupnosti, so v petih prekmurskih občinah: Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice. Po podatkih za šolsko leto 2006/2007 dvojezične vrtce na narodnostno mešanem območju v Pomurju obiskuje 263 otrok.
Ukrepi za izboljšanje dostopnosti za otroke v vrtcih na narodno mešanih okoljih.
r Poravnavanje višjih stroškov za oddelke. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo višjih
stroškov za oddelke javnih vrtcev, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik oziroma kjer vzgojno
delo poteka dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku, in za del sredstev za investicije v nepremičnine
in opremo na narodno mešanih območjih.
r Pravica do maternega jezika v vrtcu. Zakon o vrtcih in Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja določata, da:
r se v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku (na območjih, kjer živijo tudi pripadniki italijanske narodne skupnosti) otroci seznanjajo tudi z italijanskim jezikom; v vrtcih, v katerih poteka vzgojno
delo v italijanskem jeziku, pa se otroci seznanjajo tudi s slovenskim jezikom;
r na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti, poteka vzgojno delo dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku.

III. Kakovost predšolske vzgoje in varstva
3. a Organizacija predšolske vzgoje in varstva in načini vzgoje
3.a.i) Merila za delo
Vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
r prvo obdobje: otroci od enega do treh let in
r drugo obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.

175

Predšolsk a vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Po zakonu število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12 otrok, v oddelku drugega pa 22 otrok. Leta 2005 je bila sprejeta
dopolnitev Zakona o vrtcih, po kateri lahko pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca odloči, da
število otrok v oddelku presega število, ki ga določa zakon iz leta 1996, za največ dva otroka v oddelku. Namen
te dopolnitve je zmanjšati število odklonjenih otrok tam, kjer je premalo prostih mest.
Bolj natančno določa normative o številu otrok Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje:
r v oddelku prvega starostnega obdobja je lahko najmanj 9 in največ 12 otrok, če je oddelek starostno homogen (za otroke v starostnem razponu do enega leta), v starostno heterogenem oddelku (otroci od 1. do 3.
leta) pa je najmanj 7 in največ 10 otrok;
r v starostno homogenem oddelku 3- do 4-letnih otrok je najmanj 12 in največ 17 otrok, v starostno homogenem oddelku 4- do 5- in 5- do 6-letnih otrok pa najmanj 17 in največ 22 otrok; v starostno heterogenem
oddelku drugega starostnega obdobja (otroci od 3. do 6. leta) je najmanj 14 in največ 19 otrok;
r v starostno kombiniranem oddelku, v katerem so predšolski otroci obeh starostnih obdobij (od 1. do 6. leta),
je lahko najmanj 10 in največ 17 otrok.
Če so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku lahko zniža. V posamezni oddelek sta lahko usmerjena največ dva otroka s posebnimi potrebami. V razvojnem oddelku vrtca, kjer
se izvaja prilagojen program, so lahko najmanj 3 otroci s posebnimi potrebami in največ 6.
V bolnišničnih oddelkih opravlja delo samo vzgojitelj. Za oblikovanje oddelka se upošteva normativ za oblikovanje kombiniranih oddelkov. Osnova za ugotavljanje števila otrok je povprečno število hospitaliziranih otrok
v enem dnevu, ugotovljeno za preteklo leto. Če so v bolnišničnem oddelku vrtca ležeči otroci, opravlja vzgojno
delo en vzgojitelj za 10 otrok.
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja lahko minister določi posebne normative in
standarde tudi:
r na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
r na narodno mešanih območjih.
Slovenski vrtci morajo upoštevati relativno natančne in stroge predpise o prostorski ureditvi – Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Ureditev je pomembna je za zdravje in
varnost otrok.

3.a.ii) Učenje in razvoj
Slovenski javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo delajo po Kurikulumu za vrtce (1999). Nacionalni kurikulum je
dovolj okviren, da dopušča pedagoškim delavcem avtonomijo pri izbiri konkretnih ciljev, vsebin in metod dela.
V uvodnem delu dokumenta so načela, ki jih morajo upoštevati strokovni delavci oziroma delavke, ter temeljna
strokovna izhodišča, ki izražajo sodobne poglede na razvoj in učenje otrok, socialne odnose in socialno učenje.
Poudarjena je demokratizacija kurikuluma in rahljanje učinkov prikritega kurikuluma, ki se kaže zlasti v vsakodnevnih (rutinskih) dejavnostih v vrtcih. V tem delu so še izhodišča za pripravo in uporabo prostora ter za sodelovanje s starši. Drugi del Kurikuluma za vrtce predstavi področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost,
družba, narava, matematika. Za vsako področje dejavnosti so navedeni cilji in zgledi dejavnosti (ločeno za obe
starostni skupini otrok) ter vloga odraslih. Kurikulum temelji na razvojno-procesnem načinu dela, pri katerem je
kakovostno načrtovan, izvajan in evalviran proces učenja, ki upošteva individualne značilnosti in razvoj vsakega
otroka, pomembnejši od doseganja vnaprej določenih rezultatov.
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Prikrajšani otroci praviloma niso ločeni od drugih otrok niti nimajo posebej usposobljenega osebja; izjema so
otroci Romov.
Za delo s temi otroki sta posebej pomembni naslednji načeli Kurikuluma za vrtce (1999; 12):
r načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,
r načelo omogočanja izbire in drugačnosti.
Za delo z otroki na narodno mešanih območjih ter Romi se poleg Kurikuluma za vrtce uporabljata že omenjena
dodatka k kurikulumu za vrtce.
V Republiki Sloveniji so nekateri strukturni kazalniki kakovosti dela v vrtcih določeni že v zakonodaji, njihovo upoštevanje pa nadzoruje Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Sicer pa je ugotavljanje kakovosti predšolske
vzgoje v vrtcu za zdaj v pristojnosti posameznega vrtca – gre torej za samoevalvacijo kakovosti. V zadnjih letih
se vse bolj poudarja specifična vizija posameznega vrtca: postavljanje ciljev in meril ter spremljanje kakovosti.
Poudarek je na skupinskem vrednotenju pedagoškega dela; ta lahko poteka v paru (vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice v oddelku), v manjših skupinah (npr. strokovni delavci oddelkov iste starostne skupine otrok ali
enote vrtca; skupina strokovnih delavcev, ki jih zanima določen problem) ali v celotnem kolektivu. Pri samoevalvaciji torej sodelujejo strokovni, svetovalni in vodstveni delavci vrtca, starši in otroci, predstavniki lokalne
skupnosti (občine) in zunanji strokovnjaki.
L. Marjanovič Umek in sodelavke so razvile model kakovosti, namenjen samoevalvaciji vrtcev na strukturni (organizacija dela in življenja v vrtcu, prostor in materiali), procesni (načrtovanje in izvajanje kurikuluma, rutinske dejavnosti ...) ter posredni ravni (sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje vrtca z družino, drugimi vrtci in institucijami
ter strokovni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih). V omenjenem projektu so avtorice pripravile orodja za ocenjevanje kakovosti (2002) ter analizo rezultatov samoevalvacije nekaj vrtcev, ki so sodelovali v raziskavi (2005).

3.b Strokovni delavci v predšolski vzgoji in varstvu
3.b.i) Strokovni delavci in njihove odgovornosti
Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator
zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi. Vrtec pedagoško in poslovno vodi ravnatelj, v
večjih vrtcih je lahko zaposlen tudi en pomočnik ravnatelja ali več.
V vsakem oddelku vrtca delata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Delo vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno
delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Pomočnik vzgojitelja sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku
ter pri opravljanju drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.
V oddelku prvega starostnega obdobja morata biti vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja hkrati navzoča vsaj šest
ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj štiri ure dnevno. Razmerje med številom otrok na
odraslega v prvi starostni skupini je torej največ 6 otrok na odraslega, v drugi starostni skupini pa največ 11
otrok na odraslega.

3.b.ii) Izobraževanje in usposobljenost strokovnih delavcev
Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti višješolsko (2-letni program terciarnega izobraževanja) ali visokošolsko
(3-letni program terciarnega izobraževanja) izobrazbo, pridobljeno pa študijskem programu za predšolsko vzgo-
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jo, lahko pa tudi drugo ustrezno visokošolsko izobrazbo (4-letni program terciarnega izobraževanja) in opravljen
študijski program izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje (ta traja približno eno leto). Pomočnik vzgojitelja pa mora
imeti srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje (4-letni program sekundarnega izobraževanja) ali končan
4. letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj (traja približno eno leto) za delo s predšolskimi otroki. Prehodne določbe Zakona o vrtcih dopuščajo nižjo izobrazbo od zahtevane za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki so ob
sprejemu tega zakona že delali v vrtcih in izpolnjujejo v teh določbah predpisane zahteve.
Po podatkih iz šolskega leta 2005/06 je bilo v slovenskih vrtcih 3375 oddelkov, v katerih je delalo 7116 strokovnih delavcev, od teh 3509 vzgojiteljev in 3607 pomočnikov vzgojiteljev. Vzgojitelji so imeli naslednjo izobrazbo:
58,8 odstotka srednješolsko (4- ali 5-letni program sekundarnega izobraževanja), 16,9 odstotka višješolsko (2-letni
program terciarnega izobraževanja), 21,6 odstotka visokošolsko (3-letni program terciarnega izobraževanja), 768
univerzitetno (4-letni program terciarnega izobraževanja). Le 0,8 odstotka vzgojiteljev ni imelo ustrezne izobrazbe
(SP). Med pomočniki vzgojitelja jih je imelo največ (60,3 odstotka) srednješolsko izobrazbo, 22,1 odstotka pa šolo
za varuhe.36 Desetina (10,4 odstotka je imela višjo izobrazbo od zahtevane (višjo, visoko ali univerzitetno), preostali
pa niso imeli ustrezne izobrazbe (7,2 odstotka).
Od leta 1995 se vzgojitelji predšolskih otrok izobražujejo v 3-letnem visokošolskem strokovnem programu
predšolska vzgoja; ta kot samostojen študij (ločen od študija za učitelje razrednega pouka) poteka na treh slovenskih pedagoških fakultetah (v Ljubljani, Mariboru in Kopru). Študijski program sestavljajo temeljni strokovni
predmeti (slovenski jezik, psihologija, pedagogika, specialna pedagogika, sociologija, filozofija, zdravstvena
vzgoja – skupaj 40 odstotkov predmetnika) in posebni strokovni predmeti, ki se nanašajo na področja dejavnosti v vrtcu (jezik, gibanje, narava, družba, matematika, tehnika, glasbena in likovna vzgoja, lutkovna, dramska in
filmska vzgojo ter ples – skupaj 31 odstotkov predmetnika). Poleg tega so še trije izbirni predmeti (8 odstotkov
predmetnika).
V programu sta dve vrsti prakse: integrirana in strnjena. Integrirana praksa se izvaja pri posameznih predmetih
kot vaje, ki potekajo v vrtcih (s konkretnimi nalogami, npr. načrtnimi opazovanji, analizami, nastopi ...). Namen
je uporaba pridobljenega teoretičnega znanja pri praktičnem delu in teoretična refleksija dogajanj v praksi.
Delež integrirane prakse je 21 odstotkov celotnega predmetnika (približno en dan tedensko). Strnjena praksa
v obsegu 180 ur (2 tedna v 2. in 4 tedne v 3. letniku) je namenjena seznanjanju z delom v vrtcu in preverjanju
uporabnosti pridobljenega znanja.
Od vzgojiteljev predšolskih otrok se pričakuje vseživljenjsko učenje, tudi udeležba v programih stalnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja. Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto razpisuje številne tovrstne
programe, ni pa določeno, v kakšnem obsegu se jih morajo vzgojitelji predšolskih otrok udeleževati. Za udeležbo vzgojitelji dobijo točke, ki jim omogočajo napredovanje in s tem višjo plačo.
Za delo s prikrajšanimi otroki ni posebnih programov za izpopolnjevanje, se pa na to problematiko nanašajo
nekatere vsebine v začetnem izobraževanju in programih za izpopolnjevanje.
Za vzgojitelje predšolskih otrok se zahteva višja ali visoka strokovna izobrazba (3-letni program terciarnega izobraževanja), učitelji razrednega pouka, ki poučujejo otroke od 6. do 12. leta, pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo
(4-letni program terciarnega izobraževanja). Prehodi iz enega poklica v drugega so mogoči: diplomirani vzgojitelj
predšolskih otrok se zaradi podobnosti med programoma lahko vpiše v 3. letnik študija razrednega pouka, razredni učitelj pa mora za prehod po diplomi opraviti enoletno izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Osebni dohodki
so podobni oziroma primerljivi, saj sta obe poklicni skupini obravnavani po istem plačnem sistemu.
36

Prehodne določbe Zakona o vrtcih dopuščajo takšno izobrazbo za delavce, ki so imeli ob sprejetju tega zakona vsaj deset
let delovne dobe.
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3. c Delo in partnerstvo z družinami
Ukrepi za sodelovanje družin pri predšolski vzgoji in varstvu
Oblike sodelovanja so opredeljene v Kurikulumu za vrtce; starši imajo pravico do:
r sodelovanja pri načrtovanju in dejavne udeležbe pri vzgojnem delu v vrtcu,
r pisnih informacij o dejavnosti vrtca (publikacija in oglasne deske za stalno obveščanje), drugih pisnih in
ustnih obvestil ter izmenjave informacij,
r postopnega uvajanja otrok v vrtec,
r poglobljenega razgovora ter
r izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem ali zasebnem vrtcu.
Načelo sodelovanja med vrtcem in družino je po Kurikulumu naslednje: vrtec mora spoštovati zasebnost staršev,
njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovnost institucije.
Specifični načini dela so opredeljeni le za starše oziroma otroke Romov.
Dodatek h kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov določa specifična načela in pristope, ki so v pomoč
vzgojiteljem pri sodelovanju z romskimi družinami oziroma starši.
Načela v Dodatku
r Pri uvajanju romskih otrok v vrtce ima sodelovanje s starši poseben pomen. Romskim družinam je treba
vzbuditi zaupanje do vzgojno-izobraževalnih institucij, jim predstaviti pomembnost vzgoje in izobraževanja
v nadaljnjem življenju njihovih otrok, prednosti dvojezičnosti in bikulturnosti ter pomen ohranjanja lastne
kulturne identitete ob hkratnem vključevanju v večinsko kulturo.
r Strokovne delavke morajo v sodelovanju s starši same odkrivati skupne prvine slovenske in romske kulture.
Predlogi za sodelovanje s starši romskih otrok v Dodatku
r Osebni stiki. Treba je navezati osebne stike s starši oziroma z družino še pred vstopom otroka v vrtec (obiski
strokovnih delavk na otrokovem domu, spodbujanje obiskov romskih staršev z otrokom v vrtcu).
r Ustne informacije. Zaradi slabe pismenosti večine staršev je nujno, da se jim program vrtca predstavi tudi
ustno; enako velja za vse druge informacije.
r Izobraževanje staršev o zdravju in varnosti. V okvir sodelovanja s starši je treba vnesti vsebine s področja zdravja in varnosti. Odkrivanje skupnih in različnih prvin dveh kultur, izmenjavanje prepričanj, izkušenj,
spretnosti in znanja so osnova za iskanje soglasij o tem, kar je skupno in sprejemljivo za vse otroke in starše
v vrtcu.

IV. Financiranje
Javno službo na področju predšolske vzgoje opravljajo javni vrtci, zasebni vrtci s koncesijo ter javni zavodi za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov. Financiranje se razlikuje glede na to, ali je vrtec javni ali zasebni. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 odstotkov sredstev, ki jih lokalna skupnost
zagotavlja za plače in materialne stroške na otroka v javnem vrtcu (ZV, 1996, 34. čl.).

179

Predšolsk a vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti

Ceno programov predšolske vzgoje poravnavajo starši in občina. Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko
med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače, davke in prispevke zaposlenih, materialna sredstva, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter za opremo. Državni proračun zagotavlja
sredstva za nekatere skupine prikrajšanih otrok, in sicer za plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer se uporablja
italijanski ali madžarski jezik ali kjer poteka dvojezična vzgoja, ter za oddelke otrok Romov.
Osnova za plačilo staršev je cena programa; obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu, ki jih določi
ustanovitelj. Plačilo staršem določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni
dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in premoženje družine. Starši plačajo največ 80 odstotkov cene programa, v katerem je otrok (polna cena), če bruto mesečni dohodek na družinskega člana presega 110 odstotkov povprečne plače na zaposlenega v državi v preteklem letu. Če pa
npr. ta dohodek na družinskega člana znaša do 25 odstotkov povprečne plače, starši plačajo za otroka le 10 odstotkov
cene programa. V RS nimamo posebnih ukrepov, s katerimi bi pritegnili oziroma zadržali zaposlene v vrtcih.

V. Prehod v obvezno šolanje
Lajšanje prehoda v obvezno šolanje
Z reformo sistema izobraževanja na vsej vertikali konec prejšnjega tisočletja je prej obvezno malo šolo, ki so jo
izvajali vrtci v zadnjem letu pred otrokovim vstopom v šolo, nadomestil nov 1. razred devetletne osnovne šole,
v katerega se vpišejo otroci v letu, ko dopolnijo 6 let. Uspešnost prehoda zagotavlja kontinuiteta med kurikulumi obeh institucij, sodelovanje med vrtci in šolami v istem okolju in tudi zaposlitev učiteljice in vzgojiteljice
v teh oddelkih.

Ukrepi za pomoč prikrajšanim otrokom
Specifični ukrepi za uspešnejši prehod v osnovno šolo so sprejeti le za romske otroke.
a) V vrtcu:
r se prilagajajo načini sodelovanja s starši oziroma družinami Romov,
r se individualizira izvedbeni kurikulum v skladu s priporočili iz Dodatka in
r se izvajajo projekti medkulturne vzgoje.
b) V osnovni šoli:
r je uveden romski pomočnik, ki otrokom pomaga pri seznanjanju s slovenskim jezikom in pomeni neke vrste
most med vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo,
r je fakultativno uveden pouk romskega jezika, prav tako učenje slovenskega jezika,
r se izvajajo različne oblike učne pomoči,
r se izvajata fleksibilna diferenciacija pouka in nivojski pouk (namesto segregacije v homogene oddelke),
r se izvaja stalno strokovno izpopolnjevanje in doizobraževanje učiteljev in drugih za delo z romskimi otroki.

VI. Statistika
V šolskem letu 2006/2007 je bilo v Sloveniji 793 vrtcev in njihovih enot, od teh 19 zasebnih. V njih je bilo 58 127
otrok, od teh 975 v zasebnih vrtcih. Predšolskih oddelkov je bilo 3 484, od teh 59 v zasebnih vrtcih (pregledni-
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ca 2). Velika večina (98 odstotkov) otrok je obiskovala dopoldansko izvedbo programa, preostala 2 odstotka pa
popoldansko ali izmenično izvedbo programa.
Med letoma 1995/06 in 2005/06 je bilo število vrtcev in njihovih enot od 814 do 752, število otrok od 66 553 do
54 515 ter število strokovnih delavcev od 7 329 do 6 672 (preglednica 3).
V šolskem letu 2006/2007 je skupni delež otrok v vrtcih 64,7 odstotka vseh predšolskih otrok. V zadnjem letu se
je število otrok v predšolski vzgoji v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 1,7 odstotka, na kar je vplivalo zlasti večje število otrok prvega starostnega obdobja. V preteklih letih je bilo mogoče zaznati naraščanje deležev
vpisanih otrok v vseh starostnih obdobjih (preglednica 4).
V šolskem letu 2006/2007 je bilo v vrtcih zaposlenih 7 346 strokovnih delavcev. Od teh je 3606 vzgojiteljev
(1 217 v 1. starostnem obdobju in 2 389 v 2.) ter 3 740 pomočnikov vzgojiteljev (1 413 v 1. starostnem obdobju
in 2 327 v 2.). Večina je zaposlena za polni delovni čas (preglednica 5). Tudi število strokovnih delavcev se je
med letoma 1999 in 2005 povečalo; na to je vplivalo zlasti večje število pomočnikov vzgojiteljev, vodstvenih
delavcev, svetovalnih delavcev in drugih strokovnih sodelavcev (preglednica 6).

Preglednica 2: Otroci, vpisani v vrtce, po izvajalcu predšolske vzgoje ter trajanju in dnevnem času
izvedbe programa, Slovenija

Izvajalci predšolske vzgoje – skupaj

Vrtci
793

2006/2007
Otroci
58 127

Oddelki
3 484

Javni vrtci

774

57 152

3 425

Zasebni vrtci

19

975

59

Slovenija

Preglednica 3: Vrtci, oddelki, otroci in zaposleni od leta 1995 do leta 2006, Slovenija

1995/96
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

Institucije

Oddelki

793
808
814
801
773
767
752
777

3 500
3 523
3 531
3 477
3 342
3 243
3 232
3 375

Vrtci
Otroci
Skupaj
66 553
64 151
63 328
61 803
58 968
54 515
54 815
57 134
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Deklice
31 559
30 639
30 350
29 293
28 177
25 815
26 033
27 317

Vzgojno-varstveno osebje
Skupaj
Ženske
6 672
6 555
7 329
7 272
7 163
7 022
7 099
6 956
6 949
6 829
6 729
6 636
6 762
6 716
7 116
7 040
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Preglednica 4: Otroci, vpisani v vrtce, po dopolnjenih letih starosti, Slovenija od leta 2002 do 2006
Otroci po starosti
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
5 let
6 let in več
n
3 839
795
11 036
13 337
14 740
8 022
2002/03
%
21,7
43,3
62,3
73,5
80,0
42,0
n
4 547
8 550
12 145
13 798
15 475
*
2003/04
%
25,6
48,1
65,7
77,8
85,2
*
n
4 609
8 548
11 908
14 062
14 902
786*
2004/05
%
26,5
48,0
66,8
75,9
83,8
4,3*
n
4 967
8 703
12 424
14 177
15 558
1 305
2005/06
%
27,5
49,9
69,5
79,3
83,7
7,3
* V podatkih so zajeti 5-letni otroci. Delež 6-letnikov v vrtcu po letu 2002 se zmanjšuje zaradi zgodnejšega vpisa v osnovno šolo po
reformi izobraževanja oziroma uvedbi 9-letne osnovne šole.
Šolsko leto

Število in delež
otrok v vrtcih

Preglednica 5: Strokovni delavci v vrtcih po delovnem mestu, spolu in delovnem času, občine, Slovenija

Slovenija

2006/07
Polni delovni čas

Delovni čas skupaj
7 346
3 606
3 740
2 630
1 217
1 413
4 716
2 389
2 327

Starostno
Delovno mesto – skupaj
obdobje skupaj Vzgojitelji
Pomočniki vzgojitelja
1. starostno
Delovno mesto – skupaj
obdobje
Vzgojitelji
Pomočniki vzgojitelja
2. starostno
Delovno mesto – skupaj
obdobje
Vzgojitelji
Pomočniki vzgojitelja

7 022
3 525
3 497
2 502
1 199
1 303
4 520
2 326
2 194

Delovni čas,
krajši od polnega
324
81
243
128
18
110
196
63
133

Preglednica 6: Strokovni delavci v vrtcih med letoma 1999 in 2005
Leto
Strokovni delavci – skupaj
Vzgojitelji
Pomočniki vzgojitelja
Vodstveni delavci
Svetovalni delavci
Drugi strokovni delavci
Oddelki
Otroci

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

7 419
3 860
3 288
153
63
55
3 523
64 151

7 391
3 833
3 330
141
47
40
3 531
63 328

7 319
3 712
3 387
136
43
41
3 477
61 803

7 250
3 540
3 409
134
79
88
3 342
58 968

7 079
3 376
3 353
158
94
98
3 246
54 555

7 242
3 372
3 390
267
112
101
3 262
54 815

7 654
3 507
3 608
289
106
144
3 375
57 134
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DEUTSCHLAND

Unité francophone d’Eurydice
Ministère de la Communauté française
Direction des Relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/002
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Prispevek enote: strokovnjaki: Arlette Vanderkelen
(Generalni inšpektor za osnovno izobraževanje), Pol Collignon
(Inšpektor za osnovno izobraževanje), Dominique Delvaux and
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(BMBF)/pt-DLR
Carnotstr. 1
10587 Berlin
Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der
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Lennéstrasse 6
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Prispevek enote: Brigitte Lohmar

Eurydice Vlaanderen / Internationale Projecten
Ministerie Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw 7C10
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Prispevek enote: Cynthia Bettens (Kind en Gezin);
Veronique Adriaens (Ministerie Onderwijs en Vorming))
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG
Gospertstrasse 1
4700 Eupen
Prispevek enote: Leonhard Schifflers (strokovnjak)

EESTI

BULGARIA
Eurydice Unit
European Integration and International Organisations Division
European Integration and International Cooperation Department
Ministry of Education and Science
2A, Kniaz Dondukov Blvd.
1000 Sofia
Prispevek enote: Vanya Trajkova, Krassimira Todorova

ČESKÁ REPUBLIKA
Eurydice Unit
Institute for Information on Education
Senovážné nám. 26
P.O. Box č.1
110 06 Praha 1
Prispevek enote: Helena Pavlková, Petra
Prchlková; strokovnjakinja: Marta Jurková (Ministrstvo za šolstvo,
mladino in šport)

DANMARK

Eurydice Unit
SA Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Prispevek enote: strokovnjakinja: Heda Kala (Ministrvo za
izobraževanje in raziskovalno delo)
ÉIRE / IRELAND
Eurydice Unit
Department of Education and Science
International Section
Marlborough Street
Dublin 1
Prispevek enote: skupna odgovornost

ELLÁDA
Eurydice Unit
Ministry of National Education and Religious Affairs
Directorate of European Union
Section C ‘Eurydice’
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2168)
15180 Maroussi (Attiki)
Prispevek enote: skupna odgovornost

ESPAÑA
Unidad Española de Eurydice
CIDE – Centro de Investigación y Documentación Educativa
(MEPSYD)
c/General Oraa 55
28006 Madrid
Prispevek enote: Flora Gil Traver, Natalia Gil
Novoa, Ana Isabel Martin Ramos

Eurydice Unit
CIRIUS
Fiolstræde 44
1171 København K
Prispevek enote: Anders Vrangb¨k Riis, Lise
Andersen, Anette Muus
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Unité française d’Eurydice
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
Mission aux relations européennes et internationales
61-65, rue Dutot
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Prispevek enote: Nadine Dalsheimer;
strokovnjak: Pierre Fallourd

Informationsstelle Eurydice
Schulamt
Austrasse 79
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Prispevek enote: Marion Steffens-Fisler
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Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and Culture
Office of Evaluation and Analysis
Sölvhólsgötu 4
150 Reykjavik
Prispevek enote: Védis Grönvold

Eurydice Unit
Ministry of Education and Science
A. Volano g. 2/7
01516 Vilnius
Prispevek enote: Jolanta Spurgienė (usklajevanje); strokovnjaki:
Graina Šeibokiene (vodja oddelka za predšolsko vzgojo in
primarno izobraževanje, Ministrstvo za izobraževanje in znanost);
Vitalija Gražiene (izredna profesorica, Pedagoška fakulteta, Visoka
šola v Vilni)

ITALIA

LUXEMBOURG

Unità italiana di Eurydice
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
(ex INDIRE)
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell’Università e della Ricerca
Palazzo Gerini
Via Buonarroti 10
50122 Firenze
Prispevek enote: Erika Bartolini; strokovnjaki: Antonio Lo
Bello, Francesco Magariello (Ministero dell‘Istruzione,
dell‘Universita e della Ricerca – Direzione Generale per gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per
l‘autonomia scolastica)

Unité d’Eurydice
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle (MENFP)
29, Rue Aldringen
2926 Luxembourg
Prispevek enote: Mike Engel, Flore Schank

ÍSLAND

KYPROS

MAGYARORSZÁG
Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Szalay u. 10-14
1055 Budapest
Prispevek enote: Katalin Zoltán (usklajevanje); strokovnjak: Attila
Horváth

Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydidou
1434 Nicosia
Prispevek enote: Christiana Haperi; strokovnjaki: Antouanetta
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Ministrstvo za izobraževanje in kulturo), Irene Papatheodoulou,
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LLP National Agency – Academic Programme Agency
Blaumaņa iela 28
1011 Riga
Prispevek enote: Viktors Kravčenko
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
IPC 2300 / Kamer 10.130
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Prispevek enote: Raymond van der Ree; Peter
Winia (Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost,
oddelek za primarno izobraževanje)

Eurydice Unit
Planning and Development Department
Education Division
Ministry of Education, Youth and Employment
Floriana CMR 02
Prispevek enote: strokovnjakinja: Monica Attard (svetovalka,
odgovorna za predšolsko vzgojo)
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NORGE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
Department of Policy Analysis, Lifelong Learning and International
Affairs
Akersgaten 44
0032 Oslo
Prispevek enote: skupna odgovornost

Eurydice Unit
Slovak Academic Association for International Cooperation
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Prispevek enote: skupna odgovornost; strokovnjakinja: Elena
Pajdlhauserova

SUOMI / FINLAND
ÖSTERREICH
Eurydice-Informationsstelle
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur – I/6b
Minoritenplatz 5
1014 Wien
Prispevek enote: Marisa Krenn-Wache (strokovnjakinja)
Avtorica nacionalnega opisa: Marisa Krenn-Wache
(Bundes-Bildungsanstalt fr Kindergartenpädagogik
Federal Training College for Kindergarten Pedagogues)

Eurydice Finland
Finnish National Board of Education
P.O. Box 380
00531 Helsinki
Prispevek enote: skupna odgovornost; strokovnjaki: Hely
Parkkinen (Finski nacionalni odbor za izobraževanje), AnnaLeena V limki (Nacionalni raziskovalno-razvojni center za socialno
skrbstvo in zdravje, STAKES (od 1.1.2009 Nacionalni inštitut
za zdravje in socialno skrbstvo))

POLSKA

SVERIGE

Eurydice Unit
Foundation for the Development of the Education System
Socrates Agency
Mokotowska 43
00-551 Warsaw
Prispevek enote: Ewa Branska (strokovnjakinja); Magdalena
Gorowska-Fells (Eurydice)

Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Prispevek enote: skupna odgovornost

PORTUGAL

Eurydice Unit
MEB, Strateji Geliştirme Başkanliği (SGB)
Eurydice Birimi Merkez Bina Giriş
Kat B-Blok NO 1 Kizilay
06100 Ankara

Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)
Ministério da Educação
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE)
Av. 24 de Julho, 134 – 4.º
1399-54 Lisboa
Prispevek enote: Margarida Leandro, Marieta
Fonseca; strokovnjakinji: Luclia Salgado, Liliana Marques

ROMÂNIA
Eurydice Unit
National Agency for Community Programmes in the Field of
Education and Vocational Training
Calea Serban Voda, no. 133, 3rd floor
Sector 4
040205 Bucharest
Prispevek enote: Tinca Modrescu, Alexandru Modrescu

SLOVENIJA
Eurydice Unit
Ministry of Education and Sport
Office for Development of Education (ODE)
Masarykova 16
1000 Ljubljana
Prispevek enote: strokovnjakinji: Nada Turnšek, Marcela Zorec
Batistič (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

TÜRKIYE

UNITED KINGDOM
Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland
National Foundation for Educational Research (NFER)
The Mere, Upton Park
Slough SL1 2DQ
Prispevek enote: Sigrid Boyd
Eurydice Unit Scotland
International Team
Schools Directorate
2B South
Victoria Quay
Edinburgh
EH6 6QQ
Prispevek enote: skupna odgovornost, skupaj s sodelavci škotske
vlade
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EACEA; Eurydice
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Bruselj: Eurydice
2009 – 188 str.
Deskriptorji: enake možnosti, financiranje vzgoje, denarne pomoči, stopnja vključenosti v vzgojo,
nespodbudno okolje, migrant, otroško varstvo, dnevno varstvo, začetno izobraževanje vzgojiteljic
in vzgojiteljev, vzgojno osebje, kurikulum, kurikularna podpora, vzgojna praksa, odnos starši-vrtec,
statistični podatki, dostop do vzgoje in izobraževanja, vpisni pogoji, predšolska vzgoja, institucije
predšolske vzgoje, primerjalne analize.
EFTA, Evropska unija
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