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V Preletu politik so zbrane glavne ugotovitve poročila druge izdaje serije Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi (Key Data on Early
Childhood Education and Care in Europe).
Po kratkem uvodu o ozadju evropskih politik za vzgojo in varstvo predšolskih otrok
sledi opis glavnih političnih ukrepov za zagotavljanje dostopa do predšolske vzgoje
in varstva, v katerem so izpostavljene države, ki predšolskim otrokom zagotavljajo
mesto v vzgoji in varstvu od določene starosti. V Preletu so prikazani tudi podatki
o tem, kje sta predšolska vzgoja in varstvo brezplačno dostopna in kje so prispevki
staršev najvišji. Prelet vključuje tudi pregled obstoja ureditev varstva na domu in
predpisov, ki jih urejajo (varuhi otrok).
Za vpogled v kakovost vzgoje in varstva predšolskih otrok so povzete tudi informacije o vodenju in upravljanju, osebju in zahtevani izobrazbi ter vzgojnih vsebinah.
Pozornost je usmerjena tudi na različne načine spremljanja in nadzora kakovosti
vzgoje in varstva v posameznih državah ter ukrepe za zagotavljanje netežavnega
prehoda v šolo.
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•

Večina predšolskih otrok v Evropi začne hoditi v šolo pri šestih letih. Trenutno v Evropski
uniji živi 31 milijonov otrok, ki še niso dopolnili šoloobvezne starosti, in so možni uporabniki
vzgoje in varstva predšolskih otrok. Kljub temu v več evropskih državah še niso uredili univerzalnega dostopa in ne zagotavljajo visoke kakovosti vzgoje in varstva predšolskih otrok.

•

Oblike vzgoje in varstva predšolskih otrok in kakovost teh storitev so pogosto odvisne od
starosti otrok. Otroci večinoma iz držav srednje in južne Evrope se soočijo s pomembnimi
spremembami, ko okoli tretjega leta starosti prestopijo iz ureditev za varstvo otrok v institucionalno predšolsko vzgojo, v kateri je poudarek na izobraževanu. V več državah so
sprejeli pedagoške smernice ali učne načrte tudi za mlajše otroke in tako je začela izginjati
tradicionalna delitev na varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

•

Ponekod še vedno ne zagotavljajo dobre kakovosti vzgoje in varstva predšolskih otrok, mlajših od treh let. Jasna vzgojna vsebina za vse otroke, ki jo podaja visokoizobraženo osebje in
podpirajo usklajene politike je značilna predvsem za države nordijske, baltske in balkanske
regije. V teh državah sta vzgoja in varstvo integrirana (enovita) za vse predšolske otroke,
ki še niso šoloobvezni. Vseeno pa v nekaterih od teh držav še vedno s težavo zagotavljajo
dostop vsem otrokom in imajo nizko stopnjo udeležbe.

•

Mesto v vzgoji in varstvu ni na razpolago vsem predšolskim otrokom, mlajšim od treh let. V
povprečju 34 odstotkov ali približno 5 milijonov predšolskih otrok, mlajših od treh let, obiskuje vzgojo in varstvo. Samo v sedmih državah članicah EU (Danska, Nemčija, Estonija, Latvija,
Slovenija, Finska in Švedska) ter na Norveškem zagotovijo mesto v javno financiranih vzgoji
in varstvu vsem predšolskim otrokom že v zgodnjem otroštvu (starost 6 do 18 mesecev).

•

V Evropi večina družin plačuje prispevek za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, mlajših
od treh let. Povprečno mesečno plačilo je najvišje na Irskem, Nizozemskem, v Združenem
kraljestvu in Švici.

•

Razpoložljivost mest in cenovna dostopnost sta pomembno boljši za starejše predšolske
otroke. V skoraj polovici evropskih držav zagotovijo mesto v vzgoji in varstvu predšolskim
otrokom po tretjem letu starosti (pogosto brezplačno). V vedno več državah je udeležba
obvezna zadnje leto ali leta pred začetkom šole.

•

Osebje v skupinah za mlajše otroke ima pogosto nižjo zahtevano izobrazbo kot osebje v
skupinah za starejše otroke. V večini sistemov izobraževanja pomočniki nimajo kvalifikacije
s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Samo v petih sistemih je stalni profesionalni
razvoj obvezen za vse člane osebja (Luksemburg, Romunija, Slovenija, Združeno kraljestvo
(Škotska) in Srbija).

•

Najpomembnejše za zagotavljanje kakovosti je delovanje v skladu s strukturnimi normami
in standardi, evalvacija učnih procesov in vsakodnevnega vzajemnega delovanja v instituciji
ali ureditvi. Kljub temu strukturno in procesno kakovost evalvirajo samo v manjšem številu
evropskih držav. V procesu evalvacije je redko slišan tudi glas otrok.
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OZADJE EVROPSKE POLITIKE

O POROČILU EURYDICE

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok postaja pomembno področje evropske izobraževalne
politike. Po ugotovitvah iz vmesnega poročila o izvajanju Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) je treba uskladiti politike po
celotni vertikali izobraževanja: od vzgoje in varstva predšolskih otrok do visokega šolstva,
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih.(1) Zgodnja leta
najbolj oblikujejo posameznika, zato lahko vzgoja in varstvo predšolskih otrok postavita
temelj za uspešno vseživljenjsko učenje.

Druga izdaja serije Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi (Key
Data on Early Childhood Education and Care in Europe) je pregled trenutnega stanja nacionalnih politik o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi in s tem strokovna podlaga
snovalcem evropske politike. Poročilo je zgrajeno okrog petih najpomembnejših razsežnosti okvira za kakovost v vzgoji in varstvu predšolskih otrok: upravljanja in vodenja, dostopa, osebja, pedagoških smernic ter evalvacije in spremljanja. Izčrpni podatki o različnih
značilnostih sistemov vzgoje in varstva na ravni posamezne države so lahko strokovna
podlaga za znanstveno raziskovanje na tem področju, s čimer se širi vedenje o stanju
storitev za predšolske otroke in družine v Evropi.

Voditelji EU so nedavno umestili vzgojo in varstvo predšolskih otrok med temeljne socialne
pravice evropskih državljanov. Eno od 20 najpomembnejših načel evropskega stebra socialnih pravic navaja, da imajo ‘predšolski otroci pravico do cenovno dostopnih in kakovostnih
vzgoje in varstva’.(2) Poudarja tudi, da ‘imajo otroci iz prikrajšanih okolij pravico do posebnih
ukrepov za enake možnosti’.(3) Poziv k ustvarjanju skupnega evropskega izobraževalnega
prostora do leta 2025 obenem pripoznava, da med državami še obstajajo razlike glede dostopa, kakovosti in cenovne dostopnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Priporočilo Sveta iz maja 2019(4) o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih
otrok navaja predloge ukrepov, s katerimi lahko v državah članicah uresničujejo te cilje.
Naslanja se na okvir za kakovost v vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki so ga leta 2014
predlagali strokovnjaki iz različnih evropskih držav.(5) V priporočilu je koncept kakovosti v
vzgoji in varstvu predšolskih otrok opredeljen s pomočjo petih bistvenih razsežnostih: dostopa, osebja, pedagoških smernic, spremljanja in evalvacije ter upravljanja in financiranja.

V Evropi imajo
predšolski otroci
pravico do vzgoje
in varstva.

Definicija vzgoje in varstva predšolskih otrok
Vzgoja in varstvo otrok od rojstva do obveznega primarnega izobraževanja, ki sta zakonsko urejena, kar pomeni, da delujeta v skladu s predpisi, minimalnimi standardi in/
ali postopki priznavanja. Vključujeta:
• javni, zasebni in prostovoljni sektor;
• institucionalno varstvo in vzgojo ter varstvo na domu.

V večini evropskih
držav nudijo
različne oblike
vzgoje in varstva za
predšolske otroke,
mlajše in starejše
od treh let.

V več evropskih državah sta vzgoja in varstvo strukturirana glede na starost predšolskih
otrok. Običajno otroci pri treh letih prestopijo iz ureditve za prvo starostno obdobje v ureditev za drugo starostno obdobje. Prikaz različnih zakonskih ureditev v poročilu zato pogosto
ločuje med vzgojo in varstvom mlajših od treh let in starejših od treh let. Vseeno je pomembno upoštevati, da predšolski otroci v nekaterih državah prestopijo iz ene v drugo
ureditev že pri dveh letih in pol ali šele pri štirih letih.(6)
Poročilo je razdeljeno na dva dela: (1) mednarodna primerjava in (2) informacije o nacionalnih sistemih. V Preletu politik so izpostavljena glavna sporočila primerjalne analize.
Informacije o nacionalnih sistemih na koncu poročila dajejo vpogled v glavne značilnosti
sistema vzgoje in varstva predšolskih otrok v posamezni državi. Med podatki so slikovni
prikazi glavnih elementov strukture v obliki diagrama, opis glavnih oblik vzgoje in varstva,
število udeležencev, obseg pedagoških smernic ter povzetek trenutnih reform.
V poročilu so zbrani podatki 38 evropskih držav (42 sistemov izobraževanja), ki sodelujejo
v programu EU Erasmus+. Vključuje 28 držav članic Evropske unije, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Švico, Islandijo, Liechtenstein, Črno goro, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo
in Turčijo.
Za več informacij o metodologiji in analizi preberite poročilo, ki je objavljeno na:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-early-childhood-education-and-care-europe-%E2%80%93-2019-edition_en

COM/2015/0408 končno.
Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic (OJ C428, 13.12.2017, s. 10–15). Podpisali Evropski
parlament, Svet in Komisija 17. novembra 2017 v Göteborgu na Švedskem.
(3)
COM/2017/0673 končno.
(4)
Priporočila Sveta z 22. maja 2019 o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok (OJ C 189, 5.6.2019,
s. 4–14).
(5)
Pripravila tematska skupina o vzgoji in varstvu predšolskih otrok pod okriljem Evropske komisije.
(1)
(2)

4

(6)

Otroci prestopijo iz ene v drugo ureditev pri dveh letih in pol v Belgiji (francoska in flamska skupnosti) in pri štirih letih v
Grčiji, na Nizozemskem, v Švici in Liechtensteinu.
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V četrtini evropskih sistemov izobraževanja nimajo zakonskega okvira za zagotavljanje mesta v vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Kljub temu imajo v nekaterih zelo visoko udeležbo
v vzgoji in varstvu predšolskih otrok, običajno od starosti, pri kateri postaneta vzgoja in
varstvo del izobraževalnega sistema (na primer na Malti in v Združenem kraljestvu (Severna Irska)) od tretjega leta starosti predšolskih otrok in na Nizozemskem od četrtega leta
starosti. Na Islandiji sta vzgoja in varstvo dostopna predšolskim otrokom od drugega leta
starosti dalje. Vseeno velja, da je povpraševanje večje od števila razpoložljivih mest zadnje
leto pred vstopom v šolo v francoski skupnosti v Belgiji, Italiji, Romuniji, na Slovaškem, v
Črni gori in Turčiji.

DOSTOP
Zagotovljeno mesto: dva načina zagotavljanja pravice do vzgoje in varstva predšolskih
otrok
V Evropi trenutno najpogosteje zagotavljajo univerzalni dostop do vzgoje in varstva predšolskih otrok na dva načina. V nekaterih državah imajo predšolski otroci zakonsko pravico
do vključitve v vzgojo in varstvo, v drugih je vključitev obvezna. Pri obeh so javne oblasti
dolžne zagotoviti mesto v vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Vseeno se načina ponekod
pomembno razlikujeta. Zakonska pravica daje predšolskemu otroku pravico do vključitve v
vzgojo in varstvo, če pa sta vzgoja in varstvo obvezna, je predšolski otrok z zakonom obvezan k vključitvi. Zato je različno urejeno tudi zagotavljanje prostih mest. S pravico zakon
nalaga javnim oblastem, da zagotovijo prosto mesto vsem otrokom določene starostne skupine, če se starši tako odločijo. Nasprotno zakon v državah, v katerih sta vzgoja in varstvo
predšolskih otrok obvezna, nalaga javnim oblastem, da zagotovijo zadostno število prostih
mest za vse otroke določene starostne skupine.
V Evropi imajo predšolski otroci zagotovljeno mesto v vzgoji in varstvu pri zelo različni starosti
(glej sl. 1). Samo v sedmih državah članicah Evropske unije (Danska, Nemčija, Estonija, Latvija, Slovenija, Finska in Švedska) ter na Norveškem zagotovijo mesto v vzgoji in varstvu vsem
predšolskim otrokom zelo zgodaj (6–18 mesecev starosti), pogosto po zaključku dopusta za
nego in varstvo otroka. Mesto v javno sofinanciranih vzgoji in varstvu predšolskim otrokom
od tretjega leta starosti ali nekoliko prej zagotovijo v treh belgijskih skupnostih, na Češkem, v
Španiji, Franciji, Luksemburgu, na Madžarskem, Poljskem in v Združenem kraljestvu (Anglija,
Wales in Škotska). V okoli četrtini evropskih izobraževalnih sistemov zagotovijo mesto predšolskim otrokom, starim štiri, pet ali šest let, zadnje leto do dve vzgoje in varstva. V tem primeru
sta vzgoja in varstvo pogosto usmerjena na pripravo otrok na prehod v šolo in sta obvezna.
V večini evropskih držav zagotavljajo 20 do 29 ur vzgoje in varstva na teden. Odpiralni čas je
pogosto usklajen s časom šol za primarno izobraževanje in odseva vzgojni vidik dejavnosti.
Uskladitev odpiralnega časa s polnim delovnim časom staršev je zagotovljena le v prgišču
držav (Češka, Danska, Estonija, Slovenija in Norveška).
Slika 1: Zagotovljeno mesto v vzgoji in varstvu (VV) predšolskih otrok, 2018/2019
Stari 3 leta

Stari do 3 let

Zadnje leto VV

V več evropskih
državah uvajajo
obvezna vzgojo
in varstvo pred
začetkom šole.

Samo v osmih
evropskih državah
(DK, DE, EE, LV,
SI, FI, SE in NO)
zagotovijo mesto v
javno financiranih
vzgoji in varstvu
vsem otrokom,
starim 6 do 18
mesecev.

V več evropskih državah so nedavno razširili pravico do vzgoje in varstva predšolskih otrok.
V zadnjih petih letih so v petih državah (Češka, Hrvaška, Litva, Finska in Švedska) uvedli
obvezna vzgojo in varstvo predšolskih otrok eno leto pred vstopom v šolo. Obvezna vzgojo
in varstvo predšolskih otrok so podaljšali z enega na dve leti v Grčiji in z enega na tri leta
na Madžarskem. Na Češkem, Poljskem in Portugalskem so uvedli ali razširili upravičenost do
zagotovljenega mesta v vzgoji in varstvu predšolskih otrok.

Cenovna dostopnost: vse pogosteje sta vzgoja in varstvo predšolskih otrok za družine
brezplačna
V Evropi večina družin plačuje za vzgojo in varstvo najmlajše skupine otrok. Razpoložljivost
brezplačnih vzgoje in varstva predšolskih otrok je pomembno večja za otroke, stare tri leta.
Enako velja za vsako naslednje leto starosti, saj brezplačna storitev postane skoraj univerzalna za vse otroke eno leto pred vstopom v obvezno primarno izobraževanje.

Povprečen mesečni
prispevek je
najvišji na Irskem,
Nizozemskem,
v Združenem
kraljestvu in Švici.

Za zagotavljanje dostopa bi morala biti vzgoja in varstvo predšolskih otrok brezplačna, hkrati
pa bi moralo biti otrokom zagotovljeno mesto. V odsotnosti podpornega zakonskega okvira,
ki daje pravico do vzgoje in varstva predšolskim otrokom, se zgodi, da je storitev omejena,
čakalni seznami dolgi in merila za prednostni dostop zahtevna. Trenutno samo v Latviji zagotavljajo brezplačno mesto v vzgoji in varstvu vsem predšolskim otrokom od starosti enega
leta in pol. V preostalih državah večina staršev za najmlajše otroke plačuje za vzgojo in
varstvo predšolskih otrok. Povprečno mesečno plačilo je najvišje na Irskem in Nizozemskem
ter v Združenem kraljestvu in Švici. Na primer, na Irskem povprečno mesečno plačilo znaša
771 evrov. V teh državah sistem temelji na tržno usmerjenih mehanizmih ponudbe vzgoje in
varstva za predšolske otroke, mlajše od treh let; ponekod država sofinancira plačilo staršev
najbolj ranljivih otrok.
V večini držav so določili pogoje za prednostno vključitev in znižana plačila za ranljive otroke
in družine. Najpogosteje so ti ukrepi usmerjeni na otroke, ki živijo v revščini. Praviloma so
merilo družinski prejemki, pogosto v kombinaciji s podatkom o sestavi družine. Ločeno merilo
za ciljno usmerjene ukrepe, ki je povezano tudi z revščino, je status enostarševske družine.

V nekaj državah fleksibilnost varstva predšolskih otrok zagotavlja dejavnost na domu
Poleg institucionalnih vzgoje in varstva v večini evropskih držav ta dejavnost obstaja tudi
na domu. Praviloma zagotavljajo varuhi na svojem domu varstvo otrok, mlajših od treh let.
Varuhi običajno skrbijo za skupino štirih do petih otrok te starosti.

Ni zagotovljeno

Zagotovljeno

Obvezno

Varuhi so pomemben del vzgoje in varstva predšolskih otrok v samo nekaj evropskih državah. Samo v Franciji je več najmlajših predšolskih otrok v varstvu pri varuhih kot v institucionalni ureditvi (crèches). V osmih državah (Belgija, Danska, Nemčija, Nizozemska, Finska,
Združeno kraljestvo, Švica in Islandija) je pomemben delež otrok, mlajših od treh let, v

Vir: Eurydice.
Metodološko pojasnilo
Za več informacij in opombe k podatkom držav glej sliki B1 in B3 v poročilu.
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varstvu pri varuhih,(7) delež otrok, ki obiskujejo vzgojo in varstvo v instituciji, pa ostaja večji.

je zato bistven za otroke. Zato je struktura ureditve najpomembnejši in odločilni dejavnik v
razpravi o integraciji sistemov vzgoje in varstva predšolskih otrok v tem poročilu.(8)

Dejavnost na domu je praviloma usmerjena bolj na varstvo kot na vzgojo predšolskih otrok. Pogosto je v pristojnosti organov, odgovornih za družino, otroke in socialne zadeve. V
petnajstih sistemih izobraževanja ni uveljavljenih pedagoških smernic za izvajanje varstva
na domu.

Sistemi vzgoje in varstva predšolskih otrok v Evropi so praviloma organizirani na dva glavna
načina:

INTEGRACIJA POLITIK:
KAKO DO VISOKOKAKOVOSTNIH
VZGOJE IN VARSTVA
varstvo, praviloma za podporo zaposlenim staršem;
vzgoja z namensko sestavino izobraževanja za podporo razvoju in pripravi otrok na
vstop v šolo.

Zgodovinsko gledano je varstvo usmerjeno na mlajše otroke in vzgoja na starejše otroke,
to je nekaj let pred prehodom v šolo. Trenutno je v Evropi vse bolj prepoznan enovit pristop
k vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Integracija politik vzgoje in varstva dokazano odpira
priložnosti za boljše upravljanje z viri in boljše dosežke otrok v smislu holističnega razvoja
(Kaga, Bennett in Moss, 2010; Evropska komisija, 2013), zato v več evropskih državah po
novem integrirajo politike in predpise v vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Na sliki 2 so
označene osnovne razsežnosti politik vzgoje in varstva predšolskih otrok za integrirani sistem
do začetka primarnega izobraževanja.
Slika 2: Razsežnosti integracije politike vzgoje in varstva predšolskih otrok

KJE
Ureditev

KAKO
Ministrstvo

KDO
Osebje

Enovit sistem
do začetka
primarnega
izobraževanja

Skladno upravljanje,
odgovornost enega

KAJ
Program

Visokoizobraženo

pristojnega organa

osebje za mlajše in

Vzgojno delo

starejše od treh let

ves čas trajanja
vzgoje in varstva
predšolskih otrok

Organiziranost institucionalnih vzgoje in varstva: enovito ali ločeno
Z vidika otroka je prostor, kamor hodi v 'vrtec', središče navezanosti in stabilnosti. Ob prestopu iz ene oblike v drugo obliko institucionalne ureditve je tako za otroka kot družino pomembno prehodno obdobje, saj pogosto pomeni spremembo formata in/ali velikosti skupine,
zamenjavo osebja, nova pravila in drugačne oblike dejavnosti. Čas, namenjen prilagajanju,
(7)

Relativen pomen dejavnosti na domu temelji na nacionalnih statističnih podatkih in strokovnih ocenah. Kjer so na voljo
podatki, je dejavnost na domu ocenjena kot pomembna, če predstavlja najmanj 10 odstotkov mest v vzgoji in varstvu
predšolskih otrok.
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Ločeni (dve starostni obdobji) za mlajše in starejše otroke, prehod običajno pri treh
letih. Tipično sta vzgoja in varstvo mlajših predšolskih otrok, starih do treh let, bolj
usmerjena na varstvo, pri starejših pa bolj na cilje vzgoje in/ali poučevanja.

2.

Enoviti za celotno obdobje vzgoje in varstva predšolskih otrok do začetka primarnega
izobraževanja. Tako varstvo kot vzgoja sta sestavna dela dejavnosti v enovitih sistemih.

V večini evropskih držav opravljajo institucionalno vzgojo in institucionalno varstvo predšolskih otrok v dveh ločenih oblikah ureditev, odvisno od starosti otrok (glej sl. 3). Enovite
institucije imajo v manj kot tretjini primerjanih evropskih držav. Enovita struktura je značilna predvsem za nordijske države ter več baltskih in balkanskih držav. V četrtini evropskih
držav(9) imajo tako ločene kot enovite ureditve.

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok povezujeta dve različni dejavnosti:
•
•

1.

V treh četrtinah evropskih držav se morajo otroci v določenem trenutku preseliti v novo
ureditev, kar pomeni, da morajo prestopiti strukturno mejo v sistemu vzgoje in varstva predšolskih otrok. Centralna priporočila o tem, kako ravnati in voditi otroke skozi to spremembo,
so redka; sprejeli so jih samo v desetih sistemih izobraževanja, namreč v Belgiji (francoska
in flamska skupnost), Španiji, Franciji, na Češkem, Danskem, Madžarskem, Portugalskem,
Nizozemskem in Malti.

Upravljanja in vodenje: model enotne ali dvojne odgovornosti
Za otroka in družino
je dobro in koristno,
da ni prehoda
iz enega tipa v
drug tip ureditve
vzgoje in varstva
predšolskih otrok.

Odgovornost za
vzgojo in varstvo
predšolskih otrok si
v polovici sistemov
izobraževanja delita
različni ministrstvi.

Organiziranost vzgoje in varstva predšolskih otrok in veljavni predpisi so večinoma odvisni
od narave upravljanja in vodenja. Model, v katerem ima odgovornost za celotno obdobje
vzgoje in varstva predšolskih otrok eno samo ministrstvo ali centralni organ, je lahko dober,
saj spodbuja sprejemanje in izvajanje med seboj povezanih politik in zagotavljanje kakovosti
(Kaga, Bennett in Moss, 2010). Ta model enotnega organa so vzpostavili v večini evropskih
sistemov izobraževanja (glej sl. 3). Ne preseneča, da imajo v vseh državah, v katerih sta
vzgoja in varstvo urejena enovito, tudi sistem integriranega vodenja in upravljanja. V teh
državah je za vzgojo in varstvo predšolskih otrok pristojno ministrstvo za izobraževanje.
V državah, v katerih so institucije ločene glede na starost, prevladuje predvsem model deljene pristojnosti. Pristojnost za vzgojo in varstvo predšolskih otrok si tako delita dve ministrstvi
(ali centralna organa). Ministrstvo za izobraževanje ali drug centralni organ je pristojen za
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, starih tri leta in več, medtem ko je za varstvo otrok,
mlajših od treh let, odgovorno drugo ministrstvo ali javni organ, praviloma pristojen za otroke
in družino. V državah z enotnimi in ločenimi institucijami (mešano) je pogosto vzpostavljen
model enotne pristojnosti z integriranim vodenjem in upravljanjem.
Obstaja nekaj izjem: na Irskem, v Luksemburgu, na Malti in v Romuniji imajo ločene ureditve
za različne starostne skupine otrok, vendar ostajata upravljanje in vodenje vzgoje in varstva
predšolskih otrok v pristojnosti samo enega organa. V Luksemburgu in na Malti so odgovornost
za vzgojo in varstvo mlajših predšolskih otrok z namenom uskladitve politik nedavno prenesli na ministrstvo za izobraževanje (2012 oziroma 2017). Tudi Italija je v procesu prenosa
odgovornosti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok na ministrstvo za izobraževanje, vendar
regije ostajajo regulativna oblast, odgovorna za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, mlajših
od treh let.
(8)
(9)

Ta način uporabljata tudi Evropska komisija in Mednarodna organizacija za raziskovanje dosežkov v izobraževanju (IEA, 2016).
Na Hrvaškem, v Latviji, Sloveniji, na Finskem, Švedskem, v Bosni in Hercegovini, na Islandiji, v Črni gori, Severni
Makedoniji, na Norveškem in v Srbiji.
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V večini držav z integriranim vodenjem in upravljanjem imajo in izvajajo nadzor organi, pristojni za izobraževanje. Edino na Danskem, v Nemčiji in na Irskem imajo nadzor nad vzgojo
in varstvom celotno predšolsko obdobje organi, pristojni za otroke in družino.

Slika 4: Osebje, ki ima najmanj izobrazbo po študijskem programu 1. stopnje (ISCED 6),
2018/2019

Slika 3: Struktura in upravljanje, 2018/2019

Za celotno obdobje predšolske vzgoje
in varstva (obe starostni obdobji)

A. Ločeni instituciji

Samo za triletnike in starejše

B. Enovita institucija

Ni take zahteve za nobeno
starostno skupino.

A+B. Mešano
En organ, pristojen za celo predšolsko obdobje
(odgovoren za izobraževanje)
En organ, pristojen za celo predšolsko obdobje
(odgovoren za druga področja politik)

Vir: Eurydice.
Metodološko pojasnilo
Na sliki so označeni sistemi, v katerih mora imeti po predpisih vsaj en član osebja na oddelek otrok v institucionalnih
vzgoji in varstvu predšolskih otrok najmanj izobrazbo po študijskem programu 1. stopnje (ISCED 6) ali višje stopnje s

Vir: Eurydice.

področja vzgoje in varstva predšolskih otrok (ali izobraževanja). Za več informacij in opombe k podatkom posamezne

Metodološko pojasnilo

države glej sl. C1 v poročilu.

Za več informacij in opombe k podatkom posamezne države glej sl. A2 in A4 v poročilu.

Visokoizobraženo osebje za vse starostne skupine predšolskih otrok
Osebje v vzgoji in varstvu predšolskih otrok podpira razvoj otrok, skrbi za njihovo zdravje
in dobrobit ter jih vodi pri izvajanju dnevnih rutin in dejavnosti. Kakšne izkušnje doživijo
otroci, je v največji meri odvisno od oseb, ki so zanje odgovorne. Visokoizobraženo osebje –
diploma o zaključenem študijskem programu 1. stopnje ali višje – verjetneje pozna in izvaja
ustrezne pedagoške pristope, zna graditi spodbudno učno okolje ter zagotoviti dobro varstvo
in podporo. Zahteva, da ima osebje v vzgoji in varstvu predšolskih otrok najmanj izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu 1. stopnje, je zelo pomembna tudi za izboljšanje statusa
in dohodka osebja s tako odgovorno nalogo.
Toda, kot kaže sl. 4, samo v tretjini evropskih sistemov izobraževanja zahtevajo, da ima
najmanj en član osebja, ki skrbi za katero koli starostno skupino, visoko izobrazbo.(10)
V drugi tretjini sistemov izobraževanja je pomembno imeti visoko raven izobrazbe v drugem obdobju vzgoje in varstva predšolskih otrok, ne pa v prvem (v otrokovem zgodnjem
razvojnem obdobju).(11) V osmih sistemih izobraževanja je določena nižja raven zahtevane
izobrazbe za delo v predšolski vzgoji in varstvu (Češka, Irska, Latvija, Malta, Avstrija, Romunija, Slovaška in Združeno kraljestvo – Škotska). Na Danskem in Švedskem(12) ne urejajo
zahtevane izobrazbe osebja v vzgoji in varstvu s centralnimi predpisi.

Osebje mora imeti najmanj izobrazbo po študijskem programu 1. stopnje (ISCED 6) v Bolgariji, Nemčiji, Estoniji, Grčiji,
na Hrvaškem in Cipru, v Litvi, Sloveniji, na Finskem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in na Norveškem. Na Portugal
skem in Islandiji morajo imeti zaključen študijski program 2. stopnje (ISCED 7). V Franciji ima osebje v oddelku mlajših
otrok 6. raven izobrazbe po ISCED in 7. v oddelku starejših predšolskih otrok. Od 2019/2020 bo moralo imeti primarno
osebje v Italiji najmanj visokošolsko izobrazbo 1. stopnje.
(11)
To velja za Belgijo (vse tri skupnosti), Španijo, Luksemburg, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko, Združeno kraljestvo
(Anglija, Wales in Severna Irska), Albanijo, Švico, Liechtenstein, Srbijo, Severno Makedonijo in Turčijo.
(12)
Na Švedskem mora imeti osebje v oddelku predšolskih otrok, starih šest let, 6. ali 7. raven izobrazbe po ISCED.
(10)
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Zahtevana
izobrazba za
osebje v skupinah
z mlajšimi otroki je
običajno nižja kot
za osebje v skupinah
s starejšimi otroki.

Stalni profesionalni
razvoj je obvezen
za vse osebje samo
v petih sistemih
izobraževanja
(LU, RU, SI,
UK-SCT in RS).

V več državah
pomočniki v
vzgoji in varstvu
predšolskih otrok
nimajo začetne
izobrazbe, povezane
s poklicem, ki ga
opravljajo.

Določitev zahtevane začetne izobrazbe za osebje v oddelkih otrok je samo dobro izhodišče
za postavitev kakovostne strukture zaposlenih. Stalni profesionalni razvoj je prav tako pomemben, saj je to način, da osebje stalno izboljšuje in nadgrajuje spretnosti in znanja na
svoji karierni poti.
Samo v četrtini sistemov izobraževanja je stalni profesionalni razvoj obvezen za primarno
osebje v oddelkih mlajših otrok; določeno je najkrajše trajanje usposabljanja v določenem
časovnem obdobju (glej sl. 5). V nekaj več, vendar vseeno v manj kot polovici sistemov
izobraževanja, je stalni profesionalni razvoj obvezen za primarno osebje v oddelkih starejših
otrok. Obvezen stalni profesionalni razvoj praviloma pomeni, da osebje dobi spodbude za
sodelovanje v dejavnostih, na primer omogočen stalni profesionalni razvoj v delovnem času
in povrnjeni stroški usposabljanja ali poti. To ne velja v vseh sistemih izobraževanja, v katerih
je stalni profesionalni razvoj le poklicna dolžnost ali ni obvezen.
Stalni profesionalni razvoj je redko obvezen za pomočnike. Sistemi izobraževanja v Luksemburgu, Sloveniji in Združenem kraljestvu (Škotska) so edini evropski sistemi izobraževanja,
v katerih se morajo pomočniki stalno profesionalno izpopolnjevati. V Luksemburgu so pomočniki v vzgoji in varstvu predšolskih otrok samo eno leto (éducation précoce). V Sloveniji
in Združenem kraljestvu (Škotska) so pomočniki dolžni opraviti isti časovni obseg stalnega
profesionalnega razvoja kot primarno osebje. V Franciji so dolžni nadgrajevati spretnosti in
znanja samo pomočniki v oddelkih starejših otrok.
V kar polovici sistemov izobraževanja, v katerih zaposlujejo pomočnike, za to kategorijo
osebja ni določena zahtevana strokovna izobrazba, povezana s poklicem. Tudi stalni profesionalni razvoj je redko obvezen za pomočnike. Zato pomemben delež osebja, ki dnevno vodi
in izvaja dejavnosti z otroki, nima formalne izobrazbe ali ni posebej usposobljeno za vzgojo
in varstvo predšolskih otrok.
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Slika 5: Obvezen stalni profesionalni razvoj (CPD)(13) za vse osebje in zahtevana začetna
raven izobrazbe za pomočnike, 2018/2019
a) V oddelkih otrok, mlajših od treh let

CPD
za primarno osebje

b) V oddelkih otrok, starih tri leta in več

V večini držav
je odgovorna za
skupino otrok ekipa
osebja, v kateri so
tudi pomočniki.

rostni skupini predšolskih otrok.(15) Nasprotno na območju dvojne pristojnosti pogosto ni
pedagoških smernic za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, mlajših od treh let. Če te smernice vendarle so, sta jih v dveh ločenih dokumentih zapisala dva različna pristojna organa
za mlajše in za starejše otroke.(16) V teh primerih je nujna koordinacija pristopov v obeh
obdobjih vzgoje in varstva predšolskih otrok.

V več državah so
sprejeli pedagoške
smernice za
predšolske otroke,
mlajše od treh let.

Sistemi z dvojno pristojnostjo vse pogosteje vključujejo učne sestavine v program vzgoje in
varstva za najmlajše predšolske otroke. Od prve izdaje poročila Pomembni podatki o vzgoji
in varstvu predšolskih otrok (2012/2013) so sprejeli pedagoške smernice za oddelke mlajših
otrok v Belgiji (flamska skupnost), Franciji, Luksemburgu in Liechtensteinu. V Italiji in na
Portugalskem sprejem takšnih smernic načrtujejo v bližnji prihodnosti.
Kjer obstajajo, pedagoške smernice določajo, katera področja učenja in razvoja otrok morajo biti v središču dnevnih dejavnostih v institucionalnih vzgoji in varstvu predšolskih otrok.
Učna področja, izpostavljena v (skoraj) vseh državah, ki veljajo za celotno vzgojno obdobje,
so: čustveni, osebnostni in socialni razvoj; telesni razvoj; spretnosti umetniškega izražanja;
jezikovne in sporazumevalne spretnosti; razumevanje sveta; spretnosti sodelovanja ter učenje za zdravje. Druga učna področja so manj pogosto omenjena in pogosteje usmerjena na
starejše otroke. To velja, na primer, za zgodnje učenje tujih jezikov in digitalne spretnosti.

CPD
za pomočnike
Obvezno

Začetno izobraževanje
obvezno za pomočnike

Ni obvezno

Ni pomočnikov

Velik poudarek je na
učenju skozi igro.

Vir: Eurydice.
Metodološko pojasnilo
'Primarno osebje' vodi dejavnosti v skupini otrok na ravni oddelka ali skupine in dela neposredno z otroki in njihovim
družinami. 'Pomočnik' podpira dnevno primarno osebje pri delu v skupini otrok ali oddelku. V poročilu so upoštevati
samo pomočniki, ki so sestavni del osebja v skupini otrok. Pomočniki, zaposleni za izpolnjevanje določenih potreb (na
primer, za dodatno pomoč v skupini, v kateri so otroci s posebnimi potrebami) ali posebne lokalne okoliščine niso upoštevani. 'Obvezen' stalni profesionalni razvoj je obvezen in določen je najmanjši zahtevani časovni obseg usposabljanja.
Če nista določeni niti najnižja raven splošne izobrazbe niti najnižja zahtevana raven poklicne kvalifikacije za pomočnika
v vzgoji in varstvu predšolskih otrok, izobrazba ni označena.
Za več informacij in opombe k podatkom posamezne države glej sl. C2 in C7 v poročilu.

V večini držav, v katerih so sprejeli centralne pedagoške smernice, so pripravili tudi priporočila
o pedagoških pristopih ter načinih preverjanja in ocenjevanja. Priporočeni pedagoški pristopi
pomembno umeščajo učenje skozi igro in pogosto poudarjajo najpomembnejšo vlogo odraslih,
to je spodbujanje otrok k razmišljanju med igro. V skoraj vseh državah je poudarek na tem,
da je treba poiskati pravilno ravnovesje med dejavnostmi na pobudo otrok in dejavnostmi
na pobudo odraslih; vključevaje staršev v učenje otrok ni tako pogosto izpostavljeno. V vseh
državah, v katerih so sprejeli smernice preverjanja in ocenjevanja, se sklicujejo na opazovanje in spremljanje otroka; v večini tudi na evidentiranje dosežkov in rezultatov spremljanja.
V smernicah, v katerih je podrobneje določena oblika opazovanja in spremljanja, je prednost
dodeljena stalnemu opazovanju ali spremljanju pred rednimi krajšimi opazovanji. Pedagoške
smernice le redko priporočajo uporabo listovnikov in samoocenjevanja.
Slika 6: Centralne pedagoške smernice, 2018/2019

Pedagoške smernice (kurikul): vse pogosteje za obe starostni skupini predšolskih otrok
Vzgojo in varstvo v zgodnjem razvojnem obdobju otrok vse pogosteje obravnavamo kot
temelj za učenje v nadaljnjem življenju. Zato so najvišji pristojni organi v vseh evropskih
državah izdali uradne smernice, s katerimi so namensko umestili izobraževanje v vzgojo in
varstvo predšolskih otrok. Vsebina smernic ni povsod enaka, vendar praviloma vključuje razvojne in učne cilje ter starosti primerne dejavnosti, ponekod v obliki standardnega programa
ali kurikuluma. Smernice so pripravljene z namenom izboljšanja kakovosti varstva in vzgoje
ter zagotavljanja visokih standardov v vseh ureditvah vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Vendar v okoli tretjini evropskih držav(14) pedagoške smernice naslavljajo samo ureditve za
otroke, stare tri leta in več (glej sl. 6). V teh državah ohranjajo ločene ureditve za varstvo
ter za predšolsko vzgojo.
Obstoj centralnih pedagoških smernic je večinoma odvisen od oblike organa upravljanja in
nadzora. V skoraj vseh državah, v katerih je en organ odgovoren za celotno obdobje vzgoje
in varstva predšolskih otrok, so izobraževalni cilji ali vzgojna vsebina določeni za obe sta-

V tretjini
izobraževalnih
sistemov ni
pedagoških smernic
za vgojo in varstvo
predšolskih otrok,
mlajših od 3 let.

Za celotno obdobje vzgoje in varstva
predšolskih otrok
Samo za otroke, stare 3 leta in več

Vir: Eurydice
Metodološko pojasnilo
Na sliki so označeni predpisi, ki veljajo za institucionalna vzgojo in varstvo. Za več informacij in opombe k podatkom
posamezne države glej sl. D1a v poročilu. Za ureditev na domu glej sliko D1c v poročilu.

Opomba prevajalke: CPD je okrajšava za ‘Continuous professional development’ ali v prevodu stalni profesionalni 		
razvoj.
(14)
Belgija – nemško govoreča skupnost, Bolgarija, Češka, Grčija, Italija, Ciper, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaš
ka, Združeno kraljestvo (Wales in Severna Irska), Albanija in Švica.
(13)
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Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Avstrija, Romunija, Slovenija,
Finska, Švedska, Združeno kraljestvo (Anglija in Škotska), Bosna in Hercegovina, Islandija, Črna gora, Severna Make
donija, Norveška in Srbija
(16)
Belgija (flamska in francoska skupnost), Francija, Madžarska, Liechtenstein in Turčija.
(15)

13

Eurydice: Prelet politik | Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi

Raven integracije sistemov in politik vzgoje in varstva predšolskih otrok v Evropi

Niti – niti (rumena): predšolska vzgoja in varstvo sodita v pristojnost enega ministrstva,
pedagoške smernice usmerjajo delo za vse starostne skupine predšolskih otrok. Vendar
morajo nekateri ali vsi otroci v določenem obdobju prestopiti iz ene v drugo institucijo,
primarno osebje z visoko izobrazbo (raven 6 ISCED) pa ni zaposleno na vseh institucijah.
Francija je izjema. Sicer je umeščena v to kategorijo, ker ima osebje na vseh institucijah
visoko izobrazbo, vendar si odgovornost za vzgojo in varstvo mlajših in starejših predšolskih
otrok delita dve ministrstvi.

Sisteme vzgoje in varstva predšolskih otrok v Evropi lahko umestimo na kontinuum od integriranega do ločenega sistema glede na štiri merila, povezana s prej obravnavano kakovostjo: ureditev (enovito ali ločeno), pristojni organi (eden ali dva), visokoizobraženo osebje
za celotno obdobje (najmanj ISCED 6) in pedagoške smernice za vse starostne skupine. Na
sliki 7 je označena raven koherentnosti sistema in politik, od integrirane (temno zelena) do
ločene (rdeča).

Delno ločeni (oranžna): v teh državah vsi otroci, ki začnejo obiskovati vzgojo in varstvo
zgodaj, prestopijo iz varstva v predšolsko vzgojo. Samo eno od meril velja za celotno predšolsko obdobje. V Belgiji (francoska in flamska skupnost), na Madžarskem, v Liechtensteinu
in Turčiji so na voljo pedagoške smernice za vsa starostna obdobja vzgoje in varstva, vendar
jih za mlajše in starejše predšolske otroke sprejmejo različni organi, primarno osebje, ki dela
z mlajšimi otroki, pa nima nujno visoke izobrazbe. Nasprotno v Bolgariji, Grčiji, na Cipru in
Portugalskem pedagoške smernice niso na voljo za vzgojo in varstvo mlajših predšolskih
otrok, primarno osebje mora imeti visoko izobrazbo v oddelkih vseh starostnih skupin.

Integrirani (temno zelena): koordinirane in soodvisne politike celotno predšolsko obdobje.
To velja za Hrvaško, Litvo, Slovenijo, Finsko, Bosno in Hercegovino, Islandijo, Črno goro in
Norveško. V teh državah otroci obiskujejo enovite institucije za vse starostne skupine do
vstopa v šolo.(17) Ministrstvo za izobraževanje je odgovorno za pripravo predpisov za celotno
obdobje vzgoje in varstva predšolskih otrok. Učni načrt, izobraževalni program ali pedagoške smernice veljajo za otroke že od najnižje starosti naprej; primarno osebje ima visoko
izobrazbo, ne glede na starost otrok v vzgoji in varstvu.

Ločeni (rdeča): na vseh področjih tipično ločujejo med varstvom in vzgojo; ločene ureditve/
institucije, različna ministrstva, odgovorna za mlajše in starejše predšolske otroke, primarno
osebje v oddelkih za predšolsko vzgojo mora imeti višjo izobrazbo kot primarno osebje v
oddelkih za mlajše otroke ali varstvo (ponekod ima primarno osebje nižjo izobrazbo na obeh
stopnjah vzgoje in varstva), niti ni pedagoških smernic za mlajše otroke. V tej kategoriji so
Belgija (nemško govorna skupnost), Češka, Italija, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Združeno
kraljestvo (Wales), Albanija in Švica. Italija je v procesu integracije institucionalnih vzgoje in
varstva predšolskih otrok obeh starostnih skupin. Od leta 2019/2020 bo moralo imeti osebje
isto raven izobrazbe na vseh stopnjah vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Delno integrirani (svetlo zelena): večina ali vsi predšolski otroci obiskujejo enovite institucije. Vzgoja in varstvo predšolskih otrok sta v pristojnosti enega ministrstva, pedagoške
smernice so pripravljene za celotno vzgojno obdobje predšolskih otrok. Vendar ima ta kategorija glede ravni sistemske integracije in zahtevane izobrazbe dve podskupini:
•

•

države, v katerih otroci obiskujejo enovite institucije, v katerih visoka izobrazba ni pogoj
za osebje v oddelkih vseh starostnih skupin (Latvija, Švedska, Severna Makedonija in
Srbija);
države, v katerih otroci prestopijo z institucije za mlajše na institucijo za starejše (mešani
sistem), visoka izobrazba pa je zahtevana za primarno osebje v oddelkih vseh starostnih
skupin.

Slika 7: Raven sistemske integracije vzgoje in varstva predšolskih otrok, 2018/2019

Integrirani
Delno integrirani
Niti – niti
Delno ločeni
Ločeni

Vir: Eurydice
Metodološko pojasnilo
Na sliki je označena raven integracije glede na naslednje dejavnike: ali je sistem urejen enovito; ali je za področje
odgovoren samo en organ; ali ima primarno osebje visoko izobrazbo (ISCED 6) za ves čas vzgoje in varstva predšolskih
otrok (obe starostni obdobji); ali pedagoške smernice veljajo tako za oddelke mlajših kot starejših otrok. Razčlenitev

Predšolski
otroci v Evropi
se vključujejo v
različna okolja
vzgoje in varstva
ter imajo različne
učne izkušnje.

Za predšolske
otroke v državah
srednje in južne
Evrope se zgodijo
spremembe pri
prehodu iz ureditve
za varstvo v
institucionalno
vzgojo pri treh letih.

Analiza ravni integracije vzgoje in varstva predšolskih otrok pokaže, da otroci v Evropi obiskujejo pomembno različna okolja za vzgojo in varstvo, zato imajo tudi različne izkušnje z
zgodnjim učenjem. Samo otroci v nordijskih, baltskih in balkanskih regijah obiskujejo delno
ali popolnoma integriran sistem vzgoje in varstva predšolskih otrok, to je enovito institucijo
v pristojnosti enega ministrstva, v kateri visokoizobraženo osebje začne spodbujati učenje
in razvoj predšolskih otrok že v najzgodnejšem obdobju življenja. Otroci v večini drugih
evropskih regij praviloma prestopajo iz ureditve za varstvo v institucijo, katere dejavnost je
usmerjena v vzgojo; tudi kakovost vzgoje in varstva predšolskih otrok niha. Tradicionalna
delitev med obdobjem varstva in obdobjem predšolske vzgoje postaja manj izrazita v državah, ki uvedejo pedagoške smernice za delo z mlajšimi otroki. Tudi upravljanje in vodenje
vzgoje in varstva predšolskih otrok sta vse bolj integrirana, saj pristojnost prehaja na eno
ministrstvo ali centralni organ. Nasprotno se v zadnjih letih nista pomembno spremenili
struktura ureditev in izobrazba osebja v Evropi.
Zdi se, da sta dostop in kakovost dokaj usklajena. Sistemi v večini držav, v katerih zagotovijo
mesto otrokom v zgodnji starosti, so delno ali popolnoma integrirani, če pogledamo zgoraj
opredeljene štiri razsežnosti kakovosti: strukturna organiziranost, upravljanje in vodenje,
izobrazba osebja in pedagoška vsebina.(18) Nasprotno v ločenih sistemih zagotovijo mesto
otrokom šele, ko postaneta vzgoja in varstvo del sistema izobraževanja (okoli tretjega leta
starosti ali celo pozneje).
Vseeno vsi integrirani sistemi vzgoje in varstva predšolskih otrok ne zagotavljajo dostopa
zgodaj. V nekaterih si še vedno prizadevajo, da bi zagotovili dostop prav vsakemu otroku in
imajo nizko raven vključenosti.(19)

po merilih je v Dodatku A v poročilu. Temno zelena = dosežena vsa štiri merila; rdeča= nobeno od meril ni doseženo.

Danska, Nemčija, Estonija, Latvija, Slovenija, Finska in Švedska ter Norveška. Vseeno vsi integrirani sistemi vzgoje in
varstva ne zagotovijo mesta vsem predšolskim otrokom.
(19)
Severni Makedoniji in Srbiji. Ni podatkov Eurostata za Bosno in Hercegovino ter Črno goro.
(18)

(17)

V Litvi, na Finskem in v Bosni in Hercegovini nekateri predšolski otroci obiskujejo zadnje leto vzgoje in varstva (‘mala
šola’) na lokaciji šole.
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V Nemčiji, Litvi in nordijskih državah so izvajalci vzgoje in varstva predšolskih otrok dolžni
evalvirati kakovost izvedbe. Ti izvajalci (lokalne oblasti/občine, nevladne organizacije ali
drugi zasebniki) so precej svobodni pri izbiri načinov, ki jih uporabljajo.

EVALVACJA VZGOJE IN VARSTVA:
KAKO ZAGOTOVITI KAKOVOST

Razlike v obsegu zunanje evalvacije vzgoje in varstva predšolskih otrok so tako povezane
s tipom organa, odgovornega za zunanjo evalvacijo. Ko je za zunanjo evalvacijo odgovoren
inšpektorat za izobraževanje ali drug urad ministrstva, odgovoren za evalvacijo izobraževanja na višjih ravneh (kot je primarno izobraževanje), je pozornost praviloma usmerjena
na kakovost podpore učnemu procesu, ki jo institucija zagotavlja (procesna kakovost). Ko
zunanjo evalvacijo izvaja javni organ, odgovoren za družino, socialne zadeve ali mladino in
ne za evalvacijo šol na višjih ravneh izobraževanja, je pogosto predmet evalvacije skladnost
s standardi (strukturna kakovost).

Evalvacija posamičnih ureditev je eno od orodij, s katerimi lahko pristojni organi spodbujajo
izboljšave v vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Evalvacija lahko upošteva več vidikov vzgoje
in varstva predšolskih otrok. Pogosto v tem kontekstu izstopata dve razsežnosti kakovosti:
strukturna kakovost in procesna kakovost (Evropska komisija, 2014; Slot et al., 2015).
•

•

Strukturna kakovost se nanaša na izpolnjevanje okvirnih pogojev za vzgojo in varstvo
predšolskih otrok na področjih, kot so zdravje in varnost, strokovna usposobljenost
osebja ali velikost oddelkov. Pri ugotavljanju strukturne kakovosti se preverja uresničevanje pedagoškega načrta po standardih, določenih v pedagoških smernicah, sprejetih
na najvišji ravni.
Procesna kakovost se nanaša na to, kako dobro v posamezni instituciji ali drugi ureditvi podpirajo učni proces. Glavna področja evalvacije: kako se uresničuje program in/
ali kurikulum (kakovost in raznolikost dejavnosti), kakovost vzajemnega delovanja in
odnosov med osebjem in otroki (kako uspešno osebje podpira in spodbuja razvoj otroka)
ter kako dobro otroci vzajemno delujejo med seboj.

Zunanja evalvacija vzgoje in varstva starejših predšolskih otrok pogosto vključuje tako strukturno kot procesno kakovost. Nasprotno so samo v tretjini sistemov izobraževanja vzpostavili
sistem evalvacije, v katerem ne preverjajo zgolj, ali ureditve za mlajše otroke izpolnjujejo
določene standarde, temveč tudi ali podpirajo učni proces (glej sl. 8). V skoraj polovici držav
bodisi nimajo predpisov o zunanji evalvaciji vzgoje in varstva predšolskih otrok, mlajših od
treh let, ali pa evalvirajo samo strukturno kakovost.
Slika 8: Področja zunanje evalvacije institucionalne vzgoje in varstva predšolskih otrok,
mlajših od treh let, 2018/2019

Strukturna in procesna kakovost
Samo strukturna kakovost
Ni zunanje evalvacije

Tako strukturno kot
procesno kakovost
evalvirajo samo v
manjšini evropskih
držav.

Glas otrok je redko
slišan v procesu
evalvacije.

Evalvacija institucij za vzgojo in varstvo predšolskih otrok lahko upošteva tudi kakovost z
vidika otroka. Zbiranje mnenj otrok o dnevnih dejavnostih ali vzajemnem delovanju z vrstniki
in osebjem je učinkovit način za ohranjanje otroka in njegovih interesov v središču evalvacije
in procesa izboljševanja. V Priporočilu Sveta za visokokakovostne sisteme vzgoje in varstva
predšolskih otrok(20) je pomembno, da se v procesu evalvacije sliši glas otrok. Trenutno se
v participativnem postopku evalvacije sliši glas otrok samo v 12 državah v Evropi, vendar se
v le nekaj sistemih vpraša za mnenje tako mlajše kot starejše predšolske otroke.

PODPIRATI PREHOD V ŠOLO
V Evropi večina
otrok začne hoditi v
šolo pri šestih letih.

Medtem ko poteka razvoj politik v smeri integracije in neprekinjenosti med posameznimi
obdobji vzgoje in varstva predšolskih otrok, zaključek predšolskih vzgoje in varstva prinaša
pomembne spremembe za otroke. V večini evropskih držav otroci prestopijo prag šole pri
šestih letih, v nekaterih že pri štirih, v drugih šele pri sedmih letih. Čas prehoda je lahko za
otroke in starše težaven, predvsem zaradi posebnosti novega okolja. Šole na naslednji ravni
izobraževanja praviloma delujejo drugače, veljajo druga pravila in urniki, tudi pričakovanja
so drugačna. Otroci morajo graditi nove odnose z zaposlenimi in vrstniki (Balduzzi, 2019).
Zato je pomembno pripraviti otroke in starše na prehod, da bi jih čim manj pestile morebitne
težave.
Predšolski otroci, ki zadnje leto vzgojo in varstvo obiskujejo na lokaciji šole, imajo priložnost
spoznati fizično in družbeno okolje šole. Takšna ureditev je ugodna tudi za osebje na obeh
ravneh, saj nudi več priložnosti za sodelovanje. V osmih sistemih izobraževanja najmanj
zadnje leto pred vstopom v šolo vsi otroci obiskujejo vzgojo in varstvo na lokaciji šole (glej sl.
9). V večini sistemov izobraževanja se vsaj nekateri otroci preselijo v šolsko stavbo najmanj
eno leto pred vstopom v šolo.(21)

Odgovornost izvajalcev vzgoje in
varstva predšolskih otrok

Vir: Eurydice.
Metodološko pojasnilo
Za več informacij in opombe k podatkom posamezne države glej sl. E1a v poročilu.
(20)
(21)
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Danska, Španija (avtonomni skupnosti: Katalonija in Valencia), Finska, Švedska, Združeno kraljestvo (Škotska),
Islandija in Norveška.
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Slika 9: Ukrepi na najvišji ravni za lažji prehod otrok v primarno izobraževanje in lokacija
zadnjega leta vzgoje in varstva predšolskih otrok, 2018/2019

VEČ PODATKOV EURYDICE
O VZGOJI IN VARSTVU
PREDŠOLSKIH OTROK

A. Zadnje leto vzgoje in varstva predšolskih otrok
na lokaciji šole
B. Zadnje leto vzgoje in varstva predšolskih otrok
na drugi lokaciji
A+B. Mešano (obstajata A in B)

Prelet politik osvetli samo nekaj glavnih ugotovitev poročila Eurydice Pomembni podatki o
vzgoji in varstvu predšolskih otrok – 2019 (Key Data on Early Childhood Education and Care
in Europe – 2019). V poročilu so dodatne podrobne primerjalne analize in najpomembnejši
podatki o posameznih državah. Različica pdf je objavljena na: https://eacea.ec.europa.eu/
national-policies/eurydice/content/key-data-early-childhood-education-and-care-europe-%E2%80%93-2019-edition_en

Ukrepi za prehod po priporočilu pristojnih organov

Vir: Eurydice.
Metodološko pojasnilo
Na sliki niso upoštevani oddelki predšolskih otrok, organizirani v šolah na redkeje naseljenih območjih. Za več informacij
in opombe posameznih držav glej sl. D9 in D10 v poročilu.

Ne glede na to, ali se otroci fizično prestavijo z ene lokacije na drugo ali ne, lahko odgovorni
za vzgojo in varstvo predšolskih otrok izbirajo med več ukrepi, s katerimi zagotovijo pedagoško kontinuiteto in sodelovanje s šolami ter tako omogočijo netežaven prehod. V dveh
tretjinah sistemov izobraževanja priporočajo institucijam ali lokalnim skupnostim vzpostavitev praks, ki olajšajo prehod. Ukrepi veljajo za otroke, zaposlene in starše. Otrokom k prilagoditvi na novo okolje lahko pomagajo z organiziranimi obiski šole ali s skupnimi projekti,
v katere se hkrati vključujejo otroci v vzgoji in varstvu ter otroci v šoli. Priporočene prakse
sodelovanja med zaposlenimi v vzgoji in varstvu predšolskih otrok in šoli vključujejo informiranje o dosežkih otrok, spoznavanje okolij obeh ureditev, usklajevanje dejavnosti stalnega
profesionalnega razvoja ali sodelovanje pri razvoju programa za obe ravni izobraževanja. Ne
nazadnje, priporočajo tudi srečanja s starši, na katerih starši seznanijo z novim okoljem in
jih informirajo o delu in življenju na šoli.
Ukrepi in spodbude v institucijah za vzgojo in varstvo predšolskih otrok pogosto niso dovolj za zagotavljanje netežavnega prehoda v primarno izobraževanje. V tem procesu imajo
najpomembnejšo vlogo šole. Nekateri strokovnjaki in politični odločevalci zagovarjajo stališče, da bi bilo treba spremeniti paradigmo: namesto pripravljenosti otrok na šolo moramo
spodbujati pripravljenost šol na otroke. (OECD, 2017). V več evropskih državah so sprejeli
politike na podlagi prepričanja, da mora vsak otrok do vstopa v šolo doseči določeno raven
čustvenega, socialnega, kognitivnega in telesnega razvoja. Pripravljenost na šolo je merilo
za sprejem v šolo v tretjini sistemov izobraževanja, večinoma v srednji Evropi in na Balkanu. V teh sistemih izobraževanja je lahko osebje v vzgoji in varstvu predšolskih otrok ali
primarnem izobraževanju tisto, ki odloči, ali je otrok dovolj zrel za naslednji korak. Odločitev
pogosto sprejmejo na podlagi ocene in/ali spremljanja razvoja otroka; ponekod se posvetujejo s specialisti. V preostalih državah koncept pripravljenosti na šolo ni odločilen ali sploh
ni pomemben, saj je edini pogoj za sprejem v šolo določena starost.(22)

(22)

V tretjini
evropskih sistemov
izobraževanja
nimajo usmeritev za
lajšanje prehoda iz
predšolske vzgoje in
varstva v primarno
izobraževanje.

V tretjini evropskih
držav naj bi otrok
dosegel določeno
raven čustvenega,
socialnega,
kognitivnega in
telesnega razvoja,
preden začne
hoditi v šolo.

Vsakoletni podatki o šestih najpomembnejših elementih sistemov vzgoje in varstva predšolskih otrok za šolsko leto 2014/15 so na voljo v okviru projekta Eurydice o strukturnih
indikatorjih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Vsi podatki so
objavljeni na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-–-2018_en

Več informacij po državah je objavljenih na spletišču Eurydice v rubriki Nacionalni opisi
sistemov izobraževanja: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en

Belgija (flamska in nemško govoreča skupnost), Nemčija, Estonija, Hrvaška, Madžarska, Nizozemska, Luksemburg,
Avstrija, Slovaška, Bosna in Hercegovina, Liechtenstein, Črna gora in Srbija.
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Sestavljajo ga nacionalne enote v različnih evropskih državah, ki jih koordinira centralna enota na
evropski Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Več informacij o
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