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1. Razčlenitev problema in izhodni položaj 

V večini držav Evropske unije in zunaj nje so institucionalno izobraževanje, varstvo in vzgoja otrok v 

predšolski starosti doživeli močno kvantitativno rast. To velja v prvi vrsti za vrtce (tri- do petletni 

otroci), že nekaj let pa tudi vedno bolj na področju jasličnega varstva (otroci, mlajši od treh let) 

(OECD, 2017). Tako pridobiva kakovost institucionalnega varstva vedno večji pomen. 

 

Odgovori na vprašanje, kaj odlikuje dobro kakovost v osnovnih izobraževalnih ustanovah in vzgojno-

varstvenih ustanovah, so lahko v tem primeru povsem različni, saj imajo otroci, starši, izvajalci, sode-

lavci, občine in zunanji opazovalci razhajajoča se in deloma tudi nasprotujoča si pričakovanja. Sam 

pojem kakovosti je mnogovrsten in povezan s kratkoročnimi in dolgoročnimi (družbenimi) cilji (na 

primer z ekonomskimi cilji ali enakimi možnostmi). Glede na osredotočeno določanje ciljev stopajo v 

ospredje različni vidiki kakovosti (Deibl & Hascher, 2017). Za podajanje izjav o kakovosti osnovnega 

izobraževanja je vsekakor treba v prvem koraku opredeliti pojem »Kakovost«. Na mednarodnem 

področju so se v zadnjih desetletjih potrdili in uveljavili modeli kakovosti, ki razlikujejo štiri področja 

kakovosti: kakovost usmeritve, kakovost strukture, kakovost procesa in kakovost vključitve družine 

(Tietze, 2008; Tietze et al., 2013). 

 

Raziskave kakovosti z vsega sveta kažejo, da pedagoška kakovost izobraževalnih ustanov osnovnega 

izobraževanja in vzgojno-varstvenih ustanov pogosto ni zadovoljiva in večinoma, če skoraj ne vedno, 

dosega le povprečno stopnjo – pri možni razpršitvi (Schmerse & Tietze, 2015; Tietze et al., 2013; Lin-

ke, Stoll & Hartel, o.J.). Po drugi strani pa raziskave vzdolžnega prereza dokazujejo pomen kakovosti 

zgodnjega izobraževanja za razvoj otrok do pozne šolske starosti in celotno odraslo dobo (Schwein-

hart, Montie, Xiang, Barnett, Belfield & Nores 2005; Walter-Laager & Meier Magistretti, 2016). Med-

tem ko je pri srednji in nizki kakovosti pričakovati negativne učinke, še posebej za otroke iz družin z 

nizkim socialno-ekonomskim statusom (Beckh, Mayr, Berkic & Becker-Stoll, 2014; NICHD 2006; Do-

gan, 2011), pa ima kakovost zgodnjega izobraževanja pobotne vplive v zvezi z nadaljnjim razvojem 

otrok iz socialno-ekonomsko prikrajšanih gospodinjstev in zagotavlja na splošno boljše možnosti ob 

vpisu v šolo (Côté, Doyle, Petitclerc & Timmins, 2013; Magnuson, Meyers, Ruhm & Waldfogel, 2004; 

Watamura, Phillips, Morrissey, McCartney & Bub 2011; Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & 

Bell, 2002; Kriesi, Scherrer & Buchmann, 2008). To se posebej kaže na jezikovno-kognitivnem in soci-

alno-čustvenem področju (Bäuerlein, Linkert, Stumpf & Schneider, 2013; Herzog-Punzenberger, 

2016). 

 

Za zagotovitev dobre kakovosti osnovnega izobraževanja v izobraževalnih in vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah so merodajnega pomena in nepogrešljivi zakonski okvirni pogoji in učinkoviti kontrolni 

mehanizmi. To je utemeljeno s tem, da na področju zgodnje pedagogike ne delujejo tržno-znanstveni 

zakoni za zagotavljanje kakovosti in med ponudniki storitev in kupci, v tem primeru starši, obstaja 

nesimetrično razmerje obveščanja (Spieß & Tietze, 2002). Dejanske stranke – v tem primeru izključno 

majhni otroci – logično ne morejo nastopati kot ocenjevalci produkta. Tudi starši imajo zelo omejen 

vpogled v dejanski pedagoški vsakdan, tako da so samo pogojno zmožni izbrati dobro ustanovo za 

svoje otroke. Zagotavljanje kakovosti mora zato biti v domeni družbe. To posamezne evropske države 

uresničujejo na različne načine. Tako se sprejemajo in izvajajo zakonske smernice v zvezi z izobraže-

vanjem pedagogov. Poleg tega obstajajo predvsem poskusi zagotavljanja kakovosti na kvantitativni 
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ravni, na primer na področju infrastrukture, opreme prostorov, velikosti ali ključa oskrbe (na primer 

Hartel, Hollerer, Smidt, Walter-Laager & Stoll, 2019). 

 

Glede na to ozadje je bil cilj raziskovalnega projekta »Evropski znak kakovosti za vrtce« najprej v raz-

ličnih evropskih državah razviti usklajen model za beleženje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja v 

ustanovah predšolske vzgoje in varstva (v regiji Alpe-Adria). Projekt, ki ga je sofinanciral program 

sofinanciranja EU ERASMUS+, je potekal od oktobra 2017 do septembra 2019. Skupaj je v tem projek-

tu sodelovalo sedem različnih institucij iz Nemčije, Slovenije, Madžarske, Avstrije in Italije. Zasnova 

znaka kakovosti za vrtce in jasli je namenjena predvsem zagotavljanju prepoznavnosti kakovosti izo-

braževalnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov in pomoči pri tem. Uvajanje takšnega orodja prav tako 

prispeva k izboljšanju kvalitativnega institucionalnega predšolskega izobraževanja in varstva. Ker bo-

do v prihodnje vse države EU prejele prost dostop do enotnega znaka kakovosti, se bo po vsej Evropi 

izboljšala kakovost, postala bo vidna in trajno zagotovljena. 

 

Cilj projekta – razvoj evropskega znaka kakovosti za elementarno-pedagoške ustanove – je bil izveden 

v več projektnih fazah:  

1. Katalog kriterijev: Razvoj zanesljivih in veljavnih kriterijev za ugotavljanje kakovosti izobraževanja 

je predstavljal osnovo za definicijo kakovosti in za razvoj skupnega znaka kakovosti. Poleg tega so 

kriterije morale sprejeti tudi zainteresirane strani. V prvem koraku so projektni partnerji na pod-

lagi dosedanjega znanstvenega predhodnega dela in izkušenj vzpostavili zbirko meril. S pomočjo 

obsežne kvantitativne ankete staršev (n = 1908) in strokovnega izobraževalnega osebja (n = 358) 

so bili ti kriteriji kakovosti ocenjeni (Schneider & Tietze, 2018). Kvantitativni del ankete je bil do-

polnjen z odprtimi, kvalitativnimi vprašanji, da so se lahko vključila do sedaj morebiti neupošte-

vana, vendar pomembna merila kakovosti z vidika staršev in strokovnjakov (Eichen, Geißler & 

Walter-Laager, 2019).  

2. Priročnik »Evropski znak kakovosti za vrtce«. Na podlagi rezultatov in izkušenj nemškega znaka 

kakovosti (Tietze, Schneider & Projektna skupina za znak kakovosti, 2019) je bil razvit niz orodij za 

ugotavljanje kakovosti in v vsaki državi uveden v okviru desetih revizij. Tako nastali priročnik za 

Evropski znak kakovosti za ustanove predšolskega izobraževanja in varstva združuje skoraj vse 

razvite kriterije predstavlja ustrezne metode merjenja in podrobno opisuje proces preverjanja 

kakovosti izobraževanja. 

3. Delovni dokument: Za dolgoročno izvedbo in trajnostno uveljavitev znaka kakovosti oz. splošno 

širitev in profesionalizacijo institucij zgodnjega otroškega izobraževanja je osrednjega pomena 

politično ustvarjanje in izvajanje volje. Na podlagi tega je bil dodatno razvit predloženi dokument, 

ki združuje pridobljene izkušnje v projektu oz. spoznanja ocenjevanja kriterijev s konkretnimi po-

litičnimi priporočili za ravnanje za politične nosilce odločitev. 

 

Cilj predloženega delovnega dokumenta je združena obdelava izkušenj in rezultatov iz vseh faz pro-

jekta in iz tega izpeljava konkretnih priporočil za ravnanje za zainteresirano strokovno področje, ka-

kor tudi za lokalne, regionalne, nacionalne in evropske politične ravni pristojnosti. Ti se osredotočajo 

predvsem na vprašanje, kako je mogoče kakovost izobraževanja v osnovnih izobraževalnih in vzgojno-

varstvenih ustanovah v prihodnje zagotoviti in izboljšati. K temu v naslednjem poglavju najprej pred-

stavljamo ustrezne nacionalne povezave, in sicer z vidika struktur specifik posameznih držav na po-

dročju osnovnih izobraževalnih sistemov, razvoja zadnjih 30 let in trenutnih ukrepov na področju 



 

3 

 

zagotavljanja in razvoja kakovosti. Nato predstavljamo rezultate kvantitativne in kvalitativne ankete, 

ki prikazujejo merila kakovosti z vidika staršev in strokovnjakov. Nacionalna poročila o pridobljenih 

izkušnjah v pilotni fazi zagotavljajo vpogled v priročnost niza orodij. V zadnjem delu dokumenta izpe-

ljana priporočila za ravnanje zagotavljajo podporo ob začetku uvajalnega procesa v udeleženih drža-

vah. Kot je na primer vidno v Nemčiji, se lahko uvajanje izvede tako prek javnega izobraževanja kakor 

tudi s posameznimi sponzorstvi.  
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2. Nacionalni okvirji  

Pri razvoju in preizkušanju evropskega znaka kakovosti je sodelovalo pet držav. Za pedagoge imajo 

posamezne države zagotovljene različne strukture in tudi različne izobraževalne sisteme. Za po-

membno osnovo naslednjega prikaza smo uporabili poročila posameznih držav, ki sta jih sestavili Inge 

Schreyer in Pamela Oberhuemer (2017), partnerske države pa so jih dopolnile s pomembnimi viri. 

  

2.1. Nemčija  

Marisa Schneider 

Sistem/struktura osnovnih izobraževalnih ustanov  

V javno financiran sistem vrtcev za otroke do šoloobvezne starosti sodijo v Nemčiji vrtci, dnevno var-

stvo otrok (z enako nalogo kot institucionalno varstvo otrok) in ponudba izobraževanja in oskrbe, ki 

dopolnjuje šolsko ponudbo. V pojem »otroški vrtec« (v vsakdanjem jeziku vrtec ali »Kita«) so vključe-

ni otroci med 0 in 6 let, poleg klasične ustanove »vrtec« (3–6 let stari otroci) in »jasli« (0–3 leta) pa se 

vedno bolj uveljavljajo tudi ustanove, v katerih so otroci različnih starosti. Kot relativno novi veljajo v 

Nemčiji »družinski centri«, ki poleg predpisane naloge izobraževanja, oskrbe in vzgoje vključujejo tudi 

storitve družinske podpore (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

V letu 2016 je znašal delež otrok v vrtcih v dnevni oskrbi pri otrocih, mlajših od 3 let, 33 %1 (614.600 

otrok v vrtcih) in pri otrocih od 3 do 6 leta starosti 94 % (2.312.214 otrok v vrtcih). Na splošno gre v 

zadnjih letih za nenehen porast deleža otrok, mlajših od 3 let, pri čemer pa je občutna razlika med 

kvotami v zahodnih in vzhodnih zveznih deželah Nemčije (28 % v zahodnih in 52 % v vzhodnih zveznih 

deželah z Berlinom) (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

Za strukturo odgovornosti velja v Nemčiji »načelo subsidiarnosti«: za prevzem socialnih nalog (h kate-

rim šteje dnevno varstvo otrok) so javni nosilci zadolženi šele takrat, kadar neodvisni ponudniki izo-

braževanja ne morejo pokrivati potreb. V letu 2016 je bilo v vsej državi od skupaj 34.871 vrtcev 33 % 

javnih ponudnikov izobraževanja in 67 % neodvisnih ponudnikov izobraževanja, med temi 33 % cer-

kvenih, 31 % necerkvenih dobrodelnih ponudnikov izobraževanja in 3 % komercialnih ponudnikov 

izobraževanja (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

V Nemčiji predstavljajo dve tretjini osebja za vrtce državno priznane vzgojiteljice. Delujejo kot osred-

nje strokovno osebje, po potrebi v funkciji vodenja skupin ali vodenja same ustanove. Strokovno izo-

braževanje se izvaja na strokovnih šolah za socialno pedagogiko (terciarno področje) ali tudi na stro-

kovnih akademijah (v zvezni deželi Bavarski), praviloma traja tri leta in pogoj zanj je zaključena sred-

nja šola. Strokovne šole omogočajo tudi izobraževanje z vključevanjem praktičnega izobraževanja. 

Dobrih 11 % osebja so vzgojiteljice oziroma socialne asistentke, ki delajo kot dopolnilno/asistenčno 

strokovno osebje. Izobraževanje zato traja glede na posamezne zvezne dežele eno do tri leta in veči-

noma je pogoj zanj zaključena osnovna šola. Poleg državno priznanih vzgojiteljic lahko poleg tega kot 

strokovno osebje v vrtcih delajo poklicni maturanti z drugim izobraževalnim poudarkom (kot na pri-

mer vzgojitelji za kurativno izobraževanje) kot strokovno osebje v vrtcih.  

Redkejše poklicne skupine (pribl. 5 %), ki prav tako delajo kot osrednje strokovno osebje (po potrebi v 

funkciji vodenja skupine ali ustanove), predstavljajo otroški in socialni pedagogi z zaključeno (višješol-

sko) visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Relativno nov pojav pri tem v Nemčiji je študij otroške 

 

1 Odstotki so zaokroženi 
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pedagogike (dodiplomski študij; praviloma 3–3,5 leta), ki v Nemčiji uvaja novo dodatno akademsko 

poklicno skupino. Konkretni opisi študijev, študijskih načrtov in pogojev za študij izkazujejo med po-

sameznimi študiji visoko heterogenost. Skupaj pa se delež akademsko usposobljenega strokovnega 

osebja močno razlikuje po posameznih zveznih deželah Nemčije. Leta 2016 je v tretjini vseh vrtcev 

delalo vsaj ustrezno kvalificirano strokovno osebje in skupaj je imelo 24 % vodilnega osebja univerzi-

tetno izobrazbo (32 % na vzhodu; 21 % na zahodu) (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

Javno subvencionirani vrtci in dnevno varstvo otrok spadajo v Nemčiji v sistem za pomoč otrokom in 

mladini. Za zakonske okvirje, upravljanje in financiranje veljajo prevladujoča načela »federalizma« in 

»subsidiarnosti«. V decentraliziranem sistemu z različnimi ravnmi upravljanja si država, 16 zveznih 

dežel in občine delijo odgovornost. Zvezno ministrstvo za družino, upokojence, ženske in mladino 

(zvezna raven) ima pri tem pristojnosti spodbujanja, medtem ko posamezne zvezne dežele (regional-

na raven) izvajajo zvezna določila in vprašanja v zvezi z nezveznimi zakoni.  Občine (lokalna raven) so 

pristojne za zagotavljanje ponudbe in financiranje vrtcev, pri čemer pa prihaja na zveznem območju 

do obširnih razlik pri določanju in izvedbi (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

 

Posebni mejniki  

1990/1991 je po ponovni združitvi obeh nemških zveznih dežel (ZRN in NDR) stopil v veljavo nov Za-

kon o blagostanju otrok in mladine v vseh zveznih deželah. Leta 1996 je bil podeljena zakonska pravi-

ca do zagotovljenega mesta v otroškem vrtcu za otroke od 3 do 6 leta, ki je s seboj prinesla nenehno 

dopolnjevanje mest za varstvo otrok. Kot bistveni mejnik velja z »zakonom o širitvi dnevnega var-

stva« (TAG) 2005 vpeljana širitev mest dnevnega varstva za otroke, mlajše od 3 let. Od leta 2013 ob-

staja zakonska pravica do mesta v vrtcu ali v vzgojno-varstveni ustanovi za otroke od dopolnjenega 

prvega leta starosti, ki je povezana s hitro širitvijo ustanov in prostih mest v njih: Od leta 2012 do 

2015 se je število ustanov v celotni državi, v katerih so oskrbovani otroci, mlajši od 3 let, zvišalo za 25 

% (Schreyer & Oberhuemer, 2017).  

Na zvezni ravni obstaja od leta 2004 (neobvezen) »skupen okvir dežel za zgodnje izobraževanje v 

vrtcih«. Vsaka zvezna dežela ima poleg tega svoj izobraževalni program oz. svoj načrt izobraževanja. 

Specifični dokumenti posameznih zveznih dežel se medsebojno bistveno razlikujejo po vsebini, dolžini 

in stopnji dolžnosti v primerjavi s prostovoljnostjo za izvedbo in za sprejem (glavnih) načel v zasnove, 

ki so specifične za posamezne ustanove. V številnih zveznih deželah jih štejejo izključno za smernice 

ali okvirje za ukrepanje. Izvedba načel in ciljev v ustanovah je ne nazadnje dolžnost v odgovornosti 

izvajalcev (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

V zadnjih desetih letih je območje raziskav in spodbujanja projektov v zgodnji pedagogiki v Nemčiji 

doživelo velik zagon. Poleg po vsej državi izvedene študije NUBBEK2 so bile financirane dodatne naci-

onalne študije in projekti s področja izobraževanja (kot na primer BiKS3 in NEPS4), začete so bile po-

bude (kot pobuda WiFF5) in vzpostavljeni in dopolnjeni so bili zgodnji izobraževalni inštituti. Poleg že 

uveljavljenih institucij, kot sta DJI («Nemški inštitut za mladino«) in IFP (»Statistični inštitut za zgodnje 

izobraževanje«), sodi sem na primer »Kompetenčni center Zgodnje otroštvo Spodnja Saška« 

(Schreyer & Oberhuemer, 2017). 
 

2 Nacionalna raziskava s področja izobraževanja, oskrbe in vzgoje v zgodnjem otroštvu; http://www.nubbek.de (zadnji dostop dne: 8. 1. 
2019) 
3 Izobraževalni procesi, razvoj kompetenc in selekcijske odločitve v predšolski in šolski starosti; https://www.uni-bamberg.de/biks/ (zadnji 
dostop dne: 8. 1. 2019) 
4 Nacionalni izobraževalni panel; https://www.neps-data.de (zadnji dostop dne: 8. 1. 2019) 
5 Pobuda za nadaljnje izobraževanje strokovnjakov na področju zgodnjega izobraževanja; https://www.weiterbildungsinitiative.de/ (zadnji 
dostop dne: 8. 1. 2019) 
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Zagotavljanje in razvoj kakovosti 

Kontrolni ukrepi za preverjanje državnih regulativ so se na podlagi načela federalizma v Nemčiji do 

sedaj vsekakor uporabljali z zadržkom. Zagotavljanje kakovosti je v glavni domeni samih izvajalcev. Na 

zvezni ravni ne obstaja nikakršen nacionalni sistem kontrol ali ocenjevanja. Berlin je do sedaj edina 

zvezna dežela, v kateri je predpisan reden monitoring. Vsako leto se izvajajo interna ocenjevanja in 

vsakih pet let zunanje ocenjevanje, na katero je vezano financiranje ustanove (Schreyer & 

Oberhuemer, 2017). 

Po izredno kvantitativni širitvi so v zadnjih letih v Nemčiji poseben pomen pridobila vprašanja po 

kakovosti dnevnega varstva otrok. Prvič so v zvezi s tem zvezna država, posamezne deželne skupnosti 

in izvajalci storitev vpeljali skupen postopek za zagotavljanje kakovosti 2014. Dne 1. 1. 2019 je stopil v 

veljavo zakon »Gute-KiTa-Gesetz« (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz; KiQuTG). Z 

zakonom vlaga zvezna država skupaj 5,5 milijarde evrov do 2022 in z zveznimi deželami sklepa indivi-

dualne pogodbe – te same odločajo o tem, na katerem področju dejavnosti, vsebovanem v zakonu, 

bodo uvedle konkretne ukrepe za nadaljnji razvoj kakovosti vrtcev. 

 

2.2. Avstrija  

Christina Bachner, Lars Eichen, Catherine Walter -Laager 

Sistem/struktura osnovnih izobraževalnih ustanov  

V Avstriji veljajo poleg jasli, ki jih obiskujejo otroci od starosti 0 do 3 let, in vrtcev, katere obiskujejo 3- 

do 6-letni otroci, skupine razširjene starosti, katerih obisk je mogoč za otroke od 1,5 do 15 leta staro-

sti, kot ustanove osnovnega izobraževanja (Charlotte Bühler Institut, 2009; Bauer & Mitterer, 2014). 

V letu poročanja 2017/18 (ključni dan 1. 7. 2018) je 26 % vseh vrtcev predstavljalo jaslično varstvo 

(2121), 55 % vrtcev (4570) in 19 % starostno mešanih vzgojno-izobraževalnih ustanov (1567).  Delež 

otrok od starosti 0 do 2 let je ležal pri 26 %, delež tistih od 3 do 5 let pri 94 % in delež otrok, starih 5 

let, pri 99 % (Statistik Austria, 2017). 

V Avstriji razlikujemo med javnimi in zasebnimi ponudniki izobraževanja. K javnim področnim ponu-

dnikom izobraževanja štejejo zvezna država, zvezne dežele in občine. Te so bile v letu poročanja 2017 

pristojne za skupaj 42 % jasli (783), 72 % vrtcev (3284) in 26 % starostno mešanih vzgojno-varstvenih 

ustanov (441). Med javnimi nosilci izstopajo občine, saj so bile odgovorne za 98 % vseh javno izvaja-

nih jasli in za 99 % vseh javno izvajanih vrtcev (Statistik Austria, 2017). K zasebnim ponudnikom izo-

braževanja štejejo med drugim tudi katoliške in/ali evangeličanske religiozne skupnosti, fizične osebe, 

obrati ali združenja. Skupaj so zasebni ponudniki izobraževanja upravljali 57 % jasli (1200), 28 % vrt-

cev (1288) in 77 % starostno mešanih vzgojno-izobraževalnih ustanov (1200). V okviru zasebnih usta-

nov so predvsem združenja prevzela najpogosteje vlogo ponudnikov izobraževanja. Sem šteje 44 % 

jasli (836), 16 % vrtcev (717) in 70 % starostno mešanih vzgojno-izobraževalnih ustanov (1218) (Kaindl 

& Schipfer, 2017). 

V Avstriji ima politično odgovornost za zgodnje izobraževalne ustanove zvezna raven. V devetih zvez-

nih deželah je v vsaki po en lasten Zakon o izobraževanju in varstvu otrok – k spoštovanju tega so 

zadolžene tako javne kakor tudi zasebne ustanove. V zakonih so predpisi za uslužbence, strukturo 

prostora in časa, finančne danosti in pedagoško izvajanje različno urejeni. To neenotno ravnanje pri-

pelje tako do velikih razlik na področju pedagoške kakovosti na zvezni ravni. Zakonska določila za 
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izobraževanje strokovnjakov na področju izobraževanja pa nasprotno z zakoni o izobraževanju in 

varstvu otrok določa zvezna država (Krenn-Wache, 2017).   

Kot pogoj za zaposlitev, da bi lahko kot strokovni vodja delali v vrtcu za zgodnje izobraževanje, velja 

zaključek Zveznega inštituta za elementarno pedagogiko (BafEP). Ta šteje k višjim šolam za poklicno 

izobraževanje (BHS) in ga je mogoče končati v roku petih let z maturo ali ob pridobivanju poklica v 

obliki 2-letne akademije. S tem Avstrija sodi k eni od zadnjih držav v Evropi brez terciarne izobrazbe 

za pedagoge za osnovno izobraževanje. Poleg strokovnjakov, ki vodijo skupine, so v ustanovah zapo-

sleni tudi asistenti. Strokovne kvalifikacije asistentov se v različnih zveznih deželah različno urejene: 

Posamezne zvezne dežele ne spodbujajo predhodne izobrazbe, da bi lahko delali v praksi, medtem ko 

je treba v drugih zveznih deželah (kot na primer na Avstrijskem Štajerskem) opraviti tečaje s teoretič-

nimi in praktičnim enotami (Krenn-Wache, 2017). 

 

Posebni mejniki  

Glavni zvezni načrt za vse zvezne dežele (BBRP) se uporablja od leta 2009 in zagotavlja podlago za 

načrtovanje, izvedbo in odraz osnovnega izobraževanja v avstrijskih vrtcih in vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah.  V njem je najti izpeljave izobraževalne usmeritve (na primer za so-konstruktivno izobra-

ževalno razmerje). Kot podlaga za celostno oblikovanje ponudbe služi šest navedenih izobraževalnih 

področij (1) čustva in socialni odnosi, (2) etika in družba, (3) jezik in komunikacija, (4) gibanje in zdra-

vje, (5) estetika in oblikovanje in (6) narava in tehnika (Charlotte Bühler Institut, 2009). Z zakonsko 

umestitvijo je bil postavljen pomemben mejnik v smeri zagotavljanja kakovosti. Kritični glasovi pa 

postajajo glede manjkajoče strategije uvajanja vedno bolj glasni. Pedagogi v praksi poročajo, da imajo 

za vsebinsko spopadanje in samo izvedbo premalo virov (Cafuta, 2017). 

Z Zakonom o spremembi šolskega prava (Schulrechtänderungsgesetz) 2016 so bile zvezne ustanove 

za osnovno izobraževanje (BAfEP) na novo organizirane in učni načrti so bili prestrukturirani. Z ukrepi 

predelave so bili vpeljani tudi spremenjeni pogoji za kvalifikacije učencev v strokovni didaktiki, peda-

gogiki in praktičnem varstvu. Ti morajo v prihodnje predložiti akademsko izobrazbo z inštruktorskim 

potrdilom na višjih šolah za poklicno izobraževanje. Trenutno so v zasnovi dodiplomski študiji v okviru 

izobraževanja za poučevanje, da se tako omogočijo potrebne (dodatne) kvalifikacije (Krenn-Wache, 

2017). 

 

Zagotavljanje in razvoj kakovosti 

Po vsej Avstriji se ne uporabljajo enotne strategije za sistematsko preverjanje kakovosti (na primer z 

uporabo orodij za preverjanje kakovosti) in tudi aktualni empirični podatki za oceno DEJANSKEGA 

stanja kakovosti osnovnega izobraževanja v ustanovah niso na voljo. 

Za zagotavljanje kakovosti delujejo v posameznih zveznih deželah inšpektorji in deloma strokovni 

svetovalci v kontrolne in posvetovalne namene. Izvedba je pri tem predvsem odvisna od ustreznega 

položaja zakonodaje v posameznih zveznih deželah. Praviloma se lahko na podlagi predpisanih virov 

osebja in časa določi en obisk v vsaki ustanovi letno. Malo zveznih dežel ima dodatno tudi pedagoške 

svetovalce, katerih glavna naloga je zagotavljanje in razvoj kakovosti. V večini primerov pa veliko 

število ustanov, ki jih je potrebno preveriti, ne dovoljuje prilagojenega svetovanja. Tako pride na vsa-

ko pedagoško strokovno svetovanje na avstrijskem Štajerskem 360 vrtcev (Dežela Štajerska, 2018; 

Statistik Austria, 2017). Glede danih okoliščin skupine same ne prevzemajo odgovornosti za razvoj in 

zagotavljanje kakovosti v ustrezni ustanovi (Charlotte Bühler Institut, 2009; Hartel, Hollerer, Smidt, 

Walter-Laager & Stoll, 2019). Posamezne dežele podpirajo delovne skupine, na primer s financira-
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njem delovnega materiala (Walter-Laager, Pölzl-Stefanec, Gimplinger & Mittischek, 2018a; Walter-

Laager, Pölzl-Stefanec, Bachner, Rettenbacher, Vogt & Grassmann, 2018b). 

 

2.3. Madžarska 
Krisztina Rimányi  

Sistem/struktura osnovnih izobraževalnih ustanov  

Otroci v starosti 20 tednov do 3 let oziroma invalidni otroci do 6 let na Madžarskem obiskujejo tako 

imenovane jasli. Vrtci sprejemajo otroke med 3 in 7 letom starosti. Do leta 2017 so lahko sprejemali 

2 ½-letne otroke, če je bilo na voljo dovolj prostih mest. Od januarja 2017 sprejemajo zaradi spre-

membe zakonodaje v jaslih samo še 3-letnike (Schreyer& Oberhuemer, 2017). 

2017 (ključni dan: 31. 5. 2017) je bilo na Madžarskem 754 jasli (43 %), ki so ponujale 40.040 mest 

(86,1 %) s 4235 skupinami, 7346 vzgojiteljev in 1517 skrbnikov. Skupaj so varovali 52.680 otrok (89,8 

%) (Centralni statistični urad, 2018). V mini jaslih, novi institucionalni obliki, je 7 do 8 otrok vključenih 

v eno skupino, ki jo spremlja ena vzgojiteljica in skrbnica. V šolskem letu 2016/2017 je bilo na Mad-

žarskem 50 mini jasli (2,9 %) s 354 mesti (0,8 %), 73 vzgojiteljic, 43 skrbnikov in 346 varovanih otrok 

(0,6 %) (Centralni statistični urad, 2018). 

Družinske jasli so podobne mini jaslim, pri čemer oskrbo izvajajo ponudniki izobraževanja. Dne 31. 5. 

2017 je bilo na Madžarskem 941 družinskih jasli (53,7 %) s 6.044 mesti (13 %), 642 vzgojiteljev in 

5.743 oskrbovanih otrok (9,6 %) in 7 jasli podjetij z 49 mesti (0,1 %), 14 vzgojitelji in 38 oskrbovanimi 

otroki (0,1 %) (Centralni statistični urad, 2018). 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo skupaj 4579 otroških vrtcev s po 379.300 mesti in 322.700 otrok in 

31.500 pedagogov za otroške vrtce (Centralni statistični urad, 2018). 

Izvajalci jasli so občine, 20 % mini jasli upravlja cerkev, 25 % NVO in 34 % občine (Centralni statistični 

urad, 2018). 

Če družinske jasli izvajajo ponudniki izobraževanja, znaša delež civilnodružbenih in dobrodelnih orga-

nizacij več kot 70 % družinskih jasli, ki delujejo v takšni obliki (Centralni statistični urad, 2018). 

Otroške vrtce upravljajo centralni organi (2 %), občine (83 %), cerkve (7 %) in skladi, fizične osebe ter 

drugi (7 %) (Centralni statistični urad, 2018). 

Na Madžarskem na ravni politične pristojnosti razlikujejo med otroškimi jaslimi in vrtci, pri čemer je 

ministrstvo za človeške vire pristojno za vse ustanove osnovnega izobraževanja. 

Otroške jasli so del socialnega sistema in zanje velja zakonodaja, ki se nanaša na »otroške pravice, 

dobrobit otrok in zaščito otrok«. V okviru ministrstva za človeške vire je zaradi tega za jasli odgovorna 

Državna ministrica za družino in mladino. Vrtci so nasprotno dodeljeni izobraževalnemu sistemu in so 

v pristojnosti Državnega ministra za šole (Korintus, 2017). 

Tudi pri izobraževanju osebja za osnovno izobraževanje razlikujemo med obema sektorjem »jasli« in 

»vrtcev«. Strokovnjaki, ki delajo v ustanovah za otroke, mlajše od 3 let, morajo od leta 2001 izkazati 

vsaj eno sekundarno poklicno izobraževanje, pri čemer je mogoče starejšim strokovnjakom z določe-

nim obdobjem poklicnih izkušenj priznati tudi izobraževanje nižje ravni. Kot pogoj za zaposlitev, da bi 

lahko delali kot strokovnjak za vodenje skupine v jaslih, velja univerzitetna izobrazba s specializacijo 

za zgodnjo pedagogiko ali podobna izobrazba kot za osrednje strokovno osebje (dodiplomski študij 

zgodnje pedagogike ali zakonsko priznane kvalifikacije poleg dodiplomskega študija) ali od leta 1998 

visokošolska izobrazba na drugem, zakonsko določenem študijskem področju (na primer socialna 
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pedagogika ali upravljanje zdravja), ki jo je mogoče dodatno pridobiti k izobraževanju za redne stro-

kovnjake. 

Za pedagoge otroških vrtcev je od leta 1993 obvezujoče terciarno izobraževanje kot minimalna kvali-

fikacija, od leta 2008 v obliki dodiplomskega študija. Zaradi tega imajo na področju vrtcev vsi stro-

kovnjaki strokovno specifično visokošolsko izobrazbo. Pogoji za vodenje vrtcev so kvalifikacija za 

otroške pedagoge, certifikat o specialnem preizkusu za delovno mesto vodenja in pet let poklicnih 

izkušenj kot pedagoški strokovnjak (Korintus, 2017). 

Poleg strokovnjakov delajo tudi asistenti v ustanovah za osnovno izobraževanje, ki so pristojni za 

oskrbo in čiščenje, npr. za razdeljevanje hrane ali pripravo prostora za počitek. Ti ne potrebujejo ni-

kakršnih posebnih kvalifikacij, pri čemer je bil za asistente na področju vrtcev v letu 1990 uveden 

poseben izobraževalni tečaj, s pomočjo katerega je mogoče pridobiti certifikat za opravljanje poklica. 
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Posebni mejniki  

Izobraževalni program za vrtce, ki je do leta 1971 urejal delovanje vrtcev, je bil v letu 1989 nadome-

ščen s programom za vrtce TONEP. Program razlikuje med tremi glavnimi aktivnostmi: Igranje, delo in 

učenje, pri čemer je poudarek na igri. 

Leta 1993 je parlament pripravil zakon LXXIX o javnem izobraževanju z nekaj členi na področju izo-

braževanja za vrtce. Ena od večjih sprememb v tem je uvajanje obvezujočega leta v vrtcu za petletni-

ke. Poleg tega imajo vrtci sedaj dodatno nalogo, da pripravijo pedagoški program na podlagi nacio-

nalnega programa za izobraževanje v vrtcih ali pa uporabijo program, ki ga zagotovi Ministrstvo za 

kulturo in javno izobraževanje (zakon LXXIX o javnem izobraževanju, 45. čl. (1)).  

Nacionalni okvirni program za izobraževanje v vrtcih je bil uveden leta 1996, v njem so določena splo-

šna načela in vidiki za dejavnost v otroških vrtcih. S to uvedbo je bila zagotovljena podlaga za širjenje 

različnih konceptov na področju reformiranja pedagogike, predvsem Freinet, Waldorf, Montessori in 

ameriški program Step-by-Step. Poleg tega so številni vrtci razvili sodobno zasnovo za svoje lastne 

programe ali pa prevzeli in prilagodili obstoječi program otroškega vrtca.  

Leta 2011 je bil na Madžarskem rojen nov javni zakon o izobraževanju, ki je v več pogledih preobliko-

val vodenje in nadzor institucij in ocenjevanje učiteljev (Zakon CXC o nacionalnem javnem izobraže-

vanju). Kot nov element zakon predpisuje, da morajo vrtec obiskovati vsi otroci, starejši od treh let 

(Molnar et al., 2015). 

 

Zagotavljanje in razvoj kakovosti  

Državni sekretariat za izobraževanje ima odgovornost za nacionalni sistem nadzora, ki preverja vse 

ustanove osnovnega izobraževanja po enakih kriterijih s pomočjo analize dokumentacije, opazovanj, 

vprašalnikov in intervjujev.  

Otroške vrtce bo vsakih pet let organ za izobraževanje ocenil, jasli za otroke pa bo vsaki dve leti oce-

nila vladna agencija. Nalogo za to imajo strokovnjaki preko dveh nacionalnih poklicnih združenj za 

jasli. Vse ustanove dodatno izvajajo lastno ocenjevanje, ki se steka v zunanje kontrole.  

Osredotočenost zunanjega preverjanja leži na strokovnjakih, vodstvu in sami ustanovi. Na ravni usta-

nove bodo ocenjeni predvsem pedagoški procesi in izvedba načrta izobraževanja. Zaključno zunanje 

poročilo je namenjeno kot podlaga za pripravo petletnega akcijskega načrta. Zagotovijo ga vodje in 

izvajalci storitev in objavljen bo na spletni strani (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 
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2.4. Slovenija  

Urša Rupar, Barbara Horvat 

Sistem/struktura osnovnih izobraževalnih ustanov  

V Sloveniji obiskujejo otroci starosti od 0 do 6 let otroški vrtec, pri čemer najmlajši otroci praviloma 

niso mlajši od enajst mesecev. Ločimo ustanove s celodnevnim, poldnevnim in občasnim varstvom. 

Alternativno lahko osebe za dnevno varstvo otrok, ki so registrirane pri Ministrstvu za izobraževanje, 

pri sebi doma oskrbujejo do šest otrok. To obliko varstva uporabijo predvsem otroci, ki zaradi zdrav-

stvenih razlogov ne morejo obiskovati nobene ustanove (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

Ob začetku koledarskega leta 2017/18 je bilo 86.703 otrok vpisanih v otroške vrtce, ti so predstavljali 

80 % vseh otrok v starosti med 1 in 5 leti. 93 % 4- do 5-letnikov  in 64 % 1- do 2-letnikov je obiskovalo 

otroški vrtec (Statistični urad Republike Slovenije, 2018).  

Izobraževalni sistem osnovnega izobraževanja sestavlja 953 otroških vrtcev, od katerih je 849 javnih 

in 104 zasebnih ponudnikov izobraževanja (Statistični urad Republike Slovenije, 2018). 

Otroške vrtce upravljajo javni ponudniki izobraževanja (na primer občine) ali zasebni ponudniki izo-

braževanja (na primer fizične ali pravne osebe). Možno je posredovanje koncesij javnih ponudnikov 

izobraževanja zasebnim izvajalcem, da se tako pokrivajo potrebe po varstvu (Schreyer & 

Oberhuemer, 2017). Velika večina otrok je obiskovala otroške vrtce javnih ponudnikov izobraževanja 

(95 %) (Statistični urad Republike Slovenije, 2018).  

V Sloveniji je izobraževanje strokovnega osebja za namene osnovnega izobraževanja določeno v 40. 

čl. Zakona o otroških vrtcih in v določilih za izobraževanje vzgojiteljev in drugih strokovnjakov. Izobra-

ževanje strokovnjakov za osnovno izobraževanje je na voljo tistim osebam, ki imajo zaključeno splo-

šno sekundarno izobraževanje z univerzitetno izobrazbo, imajo sekundarno izobraževanje s poklicno 

maturo, ki jih kvalificira za poklic, ali maturo ali štiriletno sekundarno izobraževanje pred 1. junijem 

1995. Izobraževanje traja tri leta in kandidati morajo izkazati 180 točk ECTS iz obvezujočih ali opcij-

skih delov izobraževanja. Študij se zaključi s pisno diplomo, ki jo je treba predstaviti in zagovarjati. Ob 

uspešno opravljenem izpitu prejmejo diplomanti naziv Državno priznani strokovnjak za osnovno izo-

braževanje (Schreyer & Oberhuemer, 2017; Vonta & Jager, 2017). 

Vsaka oseba, ki je zaključila devetletno obvezno izobraževanje ali – po prejšnjih določilih – poklicno 

izobraževanje sekundarne stopnje I oziroma nekaj primerljivega, lahko opravi izobrazbo za strokov-

njaka asistenta na področju osnovnega izobraževanja. Izobraževanje traja štiri leta in je uvrščeno kot 

poklicno sekundarno področje II. Po uspešno opravljenem zaključku imajo študenti tehnično maturo 

(Schreyer & Oberhuemer, 2017; Vonta & Jager, 2017). Pri otrocih, mlajših od 3 let, mora biti šest ur 

na dan prisoten hkrati tudi strokovnjak za zgodnje izobraževanje in asistent. Pri skupinah med 3 in 6 

leti starosti je to štiri ure na dan. To se ne nanaša na čas, v katerem otroci spijo. V teh primerih je 

običajno navzoča samo ena oseba (Schreyer & Oberhuemer, 2017).  

Predšolsko vzgojo urejata dva ključna zakona, ki določata okvirne pogoje in organizacijske strukture 

otroških vrtcev. Pri tem gre za Zakon organizaciji in financiranju izobraževanja (1996) in Zakon o otro-

ških vrtcih (1996). Vsi slovenski vrtci morajo izpolnjevati standarde za število otrok in odraslih v sku-

pinah vzgojno-izobraževalnega varstva (pravila za izvedbo predšolskih aktivnosti) in stroge predpise 

prostorskega načrtovanja. Ti zagotavljajo zdravje in varnost otrok (pravila in minimalne tehnične za-

hteve za prostor in opremo otroškega vrtca). Poleg tega vsi javni otroški vrtci in otroški vrtci s konce-

sijo pri svojem delu upoštevajo načela, cilje in smernice Nacionalnega učnega načrta za otroške vrtce 

(1999) (Eurydice, 2018).  
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Posebni mejniki  

Pred 25 leti je bila v Beli knjigi iz leta 1995 (s spremembami leta 2011) določena osnovna reforma 

izobraževanja, vključno s predšolskim izobraževanjem. V njej so poudarjene enake možnosti in enaka 

obravnava vseh oseb. Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja med drugim opisuje optima-

len razvoj posameznika neodvisno od spola, rase ali socialnega ali kulturnega ozadja, vzgajanje z 

medsebojno strpnostjo, razvoj jezikovnih kompetenc, predvsem v slovenskem jeziku in spodbujanje 

nacionalne identitete. Leta 1999 je svet strokovnjakov za splošno izobraževanje v Republiki Sloveniji 

uvedel nov nacionalni kurikulum za predšolsko izobraževanje. V sodelovanju s strokovnjaki je bil pri-

pravljen odprt in prilagodljiv dokument, ki vsebuje možnosti za prilagoditev različnim razmeram. Ku-

rikulum velja tako za starostno skupino mlajših od 3 let kakor tudi za starejše otroke in vsebuje šest 

učnih področij. Kot širši cilji kurikuluma so navedeni naslednji: učenje lastnega razumevanja in razu-

mevanja in spoštovanja drugih, razvijanje čustvenih kompetenc, spodbujanje dojemanja, možnosti 

izražanja, radovednost, spodbujanje radovednosti in domišljije, intuicija in samostojno mišljenje, 

komunikativne sposobnosti in umetniški izraz, prve sposobnosti branja in pisanja in motorične spo-

sobnosti. Načrt izobraževanja poudarja individualnost otrok in njihovo pravico do izbire in pomen 

otroške igre (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

 

Zagotavljanje in razvoj kakovosti 

V Sloveniji je Svet za kakovost in ocenjevanje pristojen za koordinacijo ocenjevanja predšolskih pro-

gramov v otroških vrtcih in za poročanje ministrstvu. K temu so določeni kriteriji in postopki za ugo-

tavljanje in zagotavljanje kakovosti otroških vrtcev na nacionalni ravni pa tudi strategije in potek po-

stopka ocenjevanja. Za ugotavljanje kakovosti v otroških vrtcih je v Sloveniji odgovoren Urad za izo-

braževanje (Schreyer & Oberhuemer, 2017).  

Na nacionalni ravni veljajo okvirni pogoji za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju izo-

braževanja. Za zagotavljanje kakovosti je zakonsko zadolženo vsako vodstvo ustanove v obliki lastne 

ocene v enem letu, ki jo je treba posredovati na oddelek za upravljanje. Tukaj se v prvi vrsti oceni 

proces izobraževanja in rezultati se primerjajo z rezultati zunanjega ocenjevanja. Ustanove odločajo 

pri lastnem ocenjevanju o tem, kateri instrumenti za zbiranje podatkov se uporabljajo in katera po-

dročja se ocenjujejo. Praviloma ocenijo strokovnjaki uvajanje kurikuluma in vodstvo preveri struktur-

ne vidike, sodelovanje v skupini in področje nadaljnjega izobraževanja. Odvisno od ustanove se izva-

jajo tudi ankete staršev. K zunanjemu ocenjevanju, ki ga je treba izvesti vsaj enkrat na pet let, sodijo 

tudi ocene izobraževalnih aktivnosti in pregledov izobraževalnih ustanov. Tukaj se poleg prostorov in 

opreme ocenjujejo tudi zdravstveni in varnostni vidiki, izobraževanje strokovnjakov in splošni pogoji 

dela. Predvsem za upoštevanje zakonov in določil je pristojen nacionalni inšpektorat za izobraževa-

nje. Splošni rezultati, ki pa ne dovoljujejo zaključkov za posamezne ustanove, so objavljeni na njihovi 

spletni strani (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

V preteklosti je bil izveden 5-letni projekt z naslovom Identifikacija in zagotavljanje kakovosti v izo-

braževanju. Ministrstvo trenutno načrtuje nov projekt, v katerem naj bi se uveljavila profesionalna 

področja kakovosti. Za podporo in lastno ocenjevanje bodo izobraževalne ustanove v prihodnje imele 

možnost uporabe znanja strokovnjakov v obliki nadaljnjega izobraževanja (Ministrstvo za izobraževa-

nje, znanost in šport, 2018). 
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2.5. Italija 

Maurizio Busacca, Sabine Proeschel  

Sistem/struktura osnovnih izobraževalnih ustanov  

Leta 2017 je bila sprejeta velika nacionalna reforma izobraževanja Buona Scuola, ki ponudbo ustanov 

osnovnega izobraževanja sedaj razdeljuje na štiri tipe ustanov: 1) otroški vrtci in jasli za otroke v sta-

rosti od 3 do 36 mesecev, 2) integrativne ustanove, ki ponujajo delno varstvo in varstvo na domu, 3) 

prehodni razredi6 za 2- do 3-letnike in 4) državni in zasebni otroški vrtci s pedagoškim varstvom otrok 

v starosti od 3 do 6 let (Zakon 107, 2015). 

Delež italijanskih otrok v starosti do 6 let je bil v letu 2015 videti tako: Od otrok, mlajših od 3 let, jih je 

27 % obiskovalo ustanovo z osnovnim izobraževanjem; od otrok, starih od 3 let do vstopa v šolo s 6 

leti, pa je ta delež znašal 86 %. Podrobno to pomeni: 15,6 % otrok, starih 2 leti, 92,1% otrok, starih 3 

leta, 95,8 % otrok starih 4 leta, 88,4 % starih 5 let in 1,3 % otrok, starih 6 let je obiskovalo ustanovo z 

osnovnim izobraževanjem (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 

Jasli, integrirane ustanove in prehodne razrede pa tudi otroške vrtce in male šole upravlja država, 

občina ali zasebni sektor. Občinske ustanove za izobraževanje kot del državnih institucij razlikujejo 

zgolj regionalne posebnosti, na primer določene praznike. Zasebni izvajalci so večinoma cerkvene 

narave, med njimi pa je tudi nekaj fizičnih oseb ali združenj. Leta 2014 je bilo 70 % izobraževalnih 

ustanov za otroke, mlajše od 3 let, javnih izvajalcev. Pri otroških vrtcih je bilo 60 % državnih ustanov, 

nadaljnjih 30 % je bilo zasebnih in 10 % je bilo v lasti občinskih ponudnikov izobraževanja. V številkah 

izraženo pomeni to naslednje: 13.424 otroških vrtcev in malih šol je bilo državnih, 1954 občinskih in 

pri 8137 je šlo za zasebne ponudnike izobraževanja (Schreyer & Oberhuemer, 2017).  

Da bi lahko delali na elementarnem področju, je na voljo pet različnih možnosti izobraževanja oziro-

ma kvalificiranja: 1) Strokovnjaki za vzgojo: Izobraževanje s poklicnim izobraževanjem sekundarne 

stopnje II z diplomo na področju vzgojnih/humanitarnih znanosti ali dodiplomski študij na področju 

vzgojnih znanosti, ki je posebej usmerjen v delo z otroki, mlajšimi od 3 let, 2) predšolski in osnovno-

šolski pedagoški učitelji: 5-letni univerzitetni študij predšolske in osnovnošolske pedagogike, 3) spod-

bujevalni pedagoški strokovnjaki: 5-letni univerzitetni študij predšolske in osnovnošolske pedagogike 

in dodatno 1-letni tečaj (60 ECTS točk) o vključevanju in integraciji, 4) vodstveni strokovnjaki in peda-

goški strokovnjaki za koordinacijo: ta kvalifikacija ni določena na nacionalni ravni, na splošno je pogoj 

zanjo univerzitetni študij, in nato 5) asistenti za splošna dela pospravljanja in čiščenja: minimalne 

kvalifikacije so določene na regionalni ravni, večinoma zadostuje uspešno zaključeno obvezno izobra-

ževanje (Bove & Cescato, 2017).  

 

Posebni mejniki  

V Italiji ureja izobraževanje nacionalna zakonodaja. Pravica otrok do izobraževanja je zaščitena v 

ustavi (Schreyer & Oberhuemer, 2017). Leta 2013/2014 je bil na podlagi ključnih kompetenc za vse-

življenjsko učenje v parlamentu EU sprejet nov načrt izobraževanja za otroške vrtce, ki se nanaša na 

naslednjih pet strokovnih področij: 1) jaz in drugi, 2) telo in gibanje, 3) slike, zvok in barve, 4) jezik in 

besede in 5) znanje o svetu. Katoliški otroški vrtci imajo poleg tega tudi lastno versko vzgojo. Za jasli 

doslej ni bilo nobenega enotnega izobraževalnega načrta, temveč so občine same izdelale splošen 

 

6 Za prehod med jaslimi in otroškim vrtcem so v Italiji na voljo tako imenovani prehodni razredi za otroke v 
starosti od dveh do treh let, ki jih ponujajo jasli ali otroški vrtci. 
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okvirni program tako, da so vanj vključile različne aktivnosti (čas za didaktiko, igro, počitek in obroke) 

(Schreyer & Oberhuemer, 2017). Posodobitev nacionalnega izobraževalnega načrta in integracija 

predšolskega izobraževanja od 0 do 3 leta sta se izvajala v okviru reforme Buona-Scuola- (Legge 

107/2015). 

Nacionalni zakon »Buona Scuola« je tako prvič vključil ustanove za otroke, mlajše od 3 let, v predšol-

ski izobraževalni sistem tako, da je bil pripravljen lasten načrt izobraževanja za jasli. Poleg tega so bila 

razvita nova pravila in cilji izobraževanja za pouk v otroških vrtcih. Tudi zagotavljanje enakih možnosti 

in premagovanje kulturnih neenakosti z izobraževanjem je bilo prvič postavljeno kot cilj v načrt izo-

braževanja (zakon 107, 2015). 

 

Zagotavljanje in razvoj kakovosti 

V Italiji ne obstaja nacionalno urejen in obvezujoč sistem za zagotavljanje in razvoj kakovosti za usta-

nove in ocenjevanje razvoja otrok. Nasprotno pa je na regionalni ravni v otroških vrtcih redno oce-

njevanje (pristojen je Ufficio scolastico regionale), ki preverja prostore, opremo, upoštevanje var-

nostnih vidikov, izobraževanje osebja, uvajanje nacionalnega načrta za izobraževanje in uspešnosti 

otrok. Tudi jasli obiskujejo regionalni in komunalni (zdravstveni) uradi povprečno dvakrat v enem 

šolskem letu, se pa preverjanje nanaša zgolj na strukturno kakovost in upoštevanje varnostnih in 

higienskih vidikov. V pripravi se ravnokar nahaja sistem monitoringa za lastno ocenjevanje strokov-

njakov (Schreyer & Oberhuemer, 2017). 
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3. Ocenjevanje centralnih kriterijev kakovosti 

3.1. Splošni in deželno specifični rezultati kvantitativnega ocenjevanja  

Marisa Schneider 

V okviru projekta, financiranega s podporo Evropske komisije, »QUALIPAED – Evropski znak kakovosti 

za vrtce«, je bila spomladi in v zgodnjem poletju leta 2018 v udeleženih državah Nemčije, Avstrije, 

Slovenije in Madžarske uvedena skupna študija ocenjevanja v ustanovah otroških vrtcev. Cilj tega je 

bila raziskava, v kolikšni meri je mogoče kriterije kakovosti za evropski znak kakovosti v otroških vrt-

cih, ki so v bistvenem izpeljani iz veljavne literature, mogoče uvrstiti kot takšne glede na pomemb-

nost strokovnjakov v praksi. V ta namen je bila izvedena pisna anketa, ki se je je skupaj udeležilo 2216 

staršev z otroki v starosti enega do sedmega leta, 404 strokovnjaki s področja izobraževanja iz skupaj 

209 otroških vrtcev in 66 zastopnikov ponudnikov storitev. V Italiji je bila enaka anketa izvedena poz-

neje – spomladi 2019 – s 430 starši in 55 strokovnjaki s področja izobraževanja. Podatki iz te ankete 

so ločeno ocenjeni na podlagi časovnega zamika in primerjani s študijo ocenjevanja. 

Za 52 kriterijev kakovosti, ki so bili dodeljeni področjem kakovosti procesna kakovost, kakovost dru-

žinske udeležbe, kakovost usmeritve in strukturna kakovost, je bilo vprašano, za kako pomembne 

smatrajo vprašani te kriterije pri izobraževanju, varstvu in vzgoji otrok v otroških vrtcih. Za ustrezno 

ocenjevanje se je uporabila sedemstopenjska lestvica s stopnjami 1 = »nepomembno« do 7 = »zelo 

pomembno«.  

Pri kvantitativnih ovrednotenjih podatkovnega niza so v središču stala vprašanja, za kako pomembne 

se ocenjujejo določeni kriteriji kakovosti in področja kakovosti na splošno, kakšna je povezava ocen 

staršev in strokovnjakov, katera področja/kriteriji vsebujejo primerjano najvišje oz. najnižje ocene 

pomembnosti, ali je mogoče zagotovljena področja kakovosti ponoviti na podlagi podatkov povpra-

ševanja in katere skladnosti in razlike je mogoče najti pri oceni pomembnosti med različnimi skupi-

nami ankete. 

 

Povprečne ocene posameznih kriterijev 

Rezultati analiz kažejo, da je povprečna ocena skoraj pri vseh posameznih kriterijih tako pri starših in 

strokovnjakih kakor tudi pri zastopnikih izvajalcev storitev v višjem, pozitivnem območju lestvice. To 

pomeni, da so bili vsi izbrani kriteriji kakovosti v vseh skupinah ankete povprečno ocenjeni kot po-

membni do zelo pomembni. Nasprotno pa so bili pri ocenah staršev in strokovnjakov medsebojno 

povezani na pozitiven način. Rezultat kaže na to, da sta obe skupini pokazali visoko mero skupnega 

kulturno-strokovnega razumevanja in so jim kriteriji kakovosti iz študije ocenjevanja podobno po-

membni. To se je pokazalo interno v državah in tudi zunaj njih. Skoraj vseh 52 kriterijev so anketirani 

povprečno opredelili z oceno > 5 (zgornje območje vrednosti sedemstopenjske lestvice). 
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Povezava ocen staršev in strokovnih delavcev 

Z izobraževanjem posameznih vrst so bili razporejeni posamezni kriteriji glede njihovih povprečno 

prejetih ocen in tudi medsebojno primerjani. Primerjava posameznih vrst prikazuje, da so starši in 

strokovni delavci pri svojem ocenjevanju pomembnost kriterijev kakovosti povprečno enako ocenili. 

Na zgornjih desetih mestih lestvice je bilo tako pri starših kot tudi pri strokovnih delavcih mogoče 

najti posebne karakteristike, ki se nanašajo na konkreten vsakdan v izobraževanju in na medsebojno 

ravnanje v posamezni ustanovi. Spodnjih deset mest se je nanašalo posebej na konceptualne vidike in 

usmeritve ustanove – tudi glede nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev – kakor tudi primer-

ljivo heterogeno odgovorjene kriterije, kot je spodbujanje vzorcev obnašanja, nespecifičnih za posa-

mezen spol, in na medkulturno izobraževanje. Posamezne jasne razlike v zasedenosti posameznih 

mest so se nanašale posebej na posamezne kriterije, ki se nanašajo na potrebe posebej ene od obeh 

anketiranih skupin. Potrebe staršev po prilagojenih časih varstva, dobri dosegljivosti otroškega vrtca 

in potrebe strokovnih delavcev po finančnih spodbudah pri nadaljnjem izobraževanju. V vseh udele-

ženih državah se je pokazala visoko izrazita povezanost med uvrstitvami za starše in strokovne delav-

ce s področja izobraževanja r = 83. Ta rezultat najbolj izrazite povezanosti ostane ohranjen, kadar 

države opazujemo tudi posamezno. 

 

Posamezni kriteriji v primerjavi starši-strokovnjaki 

Statistične primerjave povprečnih ocen posameznih kriterijev so poleg visoke skladnosti staršev in 

strokovnih delavcev pokazale, da so srednje vrednosti v skupini strokovnih delavcev bistvene za pre-

vladujočo večino posameznih kriterijev višje kot v skupini staršev. Velikost razlik srednje vrednosti pa 

je bila pri tem skoraj v vseh primerih zelo majhna. To pomeni, da – že pri pozitivni oceni kriterijev 

kakovosti – strokovnjaki kriterije ocenjujejo za bolj pomembne kot starši. Razlike so pri tem sistema-

tične, čeprav majhne. Rezultate lahko tolmačimo v tolikšni meri, da profesionalni vidik strokovnjakov 

dodatno ostri oceno pomembnosti.  

 

Homogenost področij kakovosti (interno ocenjevanje) 

V dodatni analizi je bilo preverjeno vprašanje, ali in v kolikšni meri je mogoče posamezne kriterije 

empirično smiselno dodeliti enemu od štirih področij kakovosti, torej kakovost procesov, kakovost 

usmeritve, kakovost strukture oz. kakovost družinske udeležbe. Za preverjanje so bile za vsako od teh 

področij izračunane interne konsistence (Cronbach’s alpha). Rezultati kažejo visoke alfakoeficiente v 

višini 80 ali višje (z izjemo alfakoeficienta za področje kakovosti strukture in usmeritve pri strokovnih 

delavcih na področju izobraževanja, ki je nekoliko nižji). Rezultat podpira domnevo, da so področja 

prikazana s homogenimi posameznimi kriteriji in da je mogoče ustrezne karakteristike združiti v zna-

ku kakovosti, ki se razvija. 

 

Ocenjevanja povzetih področij kakovosti in uvrstitve 

V uvrstitvi ocen pomembnosti štirih področij kakovosti se je pokazalo, da je bilo staršem najbolj po-

membno področje kakovosti procesa, temu je sledilo področje strukturne kakovosti in področje ka-

kovosti družinske udeležbe. Pri strokovnjakih je bila strukturna kakovost opredeljena povprečno kot 

najbolj pomembna – prav tako je sledilo področje kakovosti procesov in kakovosti družinske udele-
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žbe. Za obe skupini je ležalo področje kakovosti usmeritve primerljivo najnižje. Pri razdelitvi po drža-

vah se je v večji meri pokazalo enako za skupni vzorec podano zaporedje pomembnosti. 

 

Področja kakovosti v primerjavi starši-strokovni delavci in po posameznih državah 

Vsa štiri področja so tako starši kakor tudi strokovnjaki v vseh deželah ocenili povprečno kot po-

membna do zelo pomembna za izobraževanje, varstvo in vzgojo otrok v otroških vrtcih. Posamezni 

rezultati kažejo, da v primerjavi posameznih dežel prihaja do statistično preverjenih razlik srednje 

vrednosti med ocenami področij kakovosti, večinoma pa so razlike po zveznih deželah vsekakor v 

večji meri majhne.  

 

Področja kakovosti za starostne skupine v primerjavi zveznih dežel 

Primerjava ocen staršev in otrok različnih starostnih skupin je pokazala, da so starši z otroki v starosti 

od treh do šest let (Ü3), in starši z otroki, mlajšimi od treh let (U3), pomembnost področij kakovosti in 

karakteristike dojemali zelo podobno in da so bile razlike – če so obstajale – zelo majhne. Obe skupini 

staršev – starši mlajših in starši starejših otrok – ocenjujejo tako področja kakovosti kakor tudi vse 

posamezne kriterije povprečno v višjem do zelo visokem območju, pri čemer so bile povprečne vre-

dnosti staršev Ü3 načeloma višje kot pri starših U3. Za področje kakovosti družinske udeležbe je bilo 

mogoče to razliko po skupinah statistično zaščititi pred naključnimi vrednostmi, čeprav je to bilo tudi 

tukaj opaziti. Tako je želja evropskega znaka kakovosti, ki se razvija, da bi vključena področja kakovo-

sti in karakteristike naletela na sprejemanje tako pri starših kakor tudi pri otrocih v jaslih in vrtcih ter 

bila upoštevana. 

 

Zaključek 

Študija ocenjevanja za kriterije kakovosti evropskega znaka kakovosti za starostno dobo od 0 do 6 let, 

ki so bili v znanstvenih analizah prikazani kot napovedovalni za učinek in rezultat izobraževanja pov-

zema, da so bili le-ti tudi s strani vprašanih strokovnjakov te stroke ocenjeni za zelo pomembne.  Tudi 

uporabljen koncept štirih področij kakovosti (procesna kakovost, kakovost vključitve družin, kakovost 

usmeritve in strukturna kakovost) se je pokazal kot uporaben in ponovljiv v posameznih državah.  

Razlike med ocenjevanji pomembnosti so se v tej študiji ocenjevanja posamezno pokazale za različne 

skupine anketiranih, vendar pa ne kažejo na sistematične razlike, ki bi zahtevale različne pristope pri 

razvijanju znaka kakovosti za različne udeležene države ali različne starostne skupine. Namesto tega 

se je pokazalo, da je treba samo na ravni posameznih karakteristik kakovosti oz. njihovih formulacij v 

skupni znak kakovosti vključiti regionalne in državne posebnosti.  

 

 

3.2. Splošni in deželno specifični rezultati kvalitativnega ocenjevanja 

Christina Bachner, Lars Eichen, Catherine Walter-Laager 

Kvalitativna ocena se nanaša na odprto postavljeno vprašanje vprašalnika za razvoj evropskega znaka 

za kakovost v otroških vrtcih, ki je bilo postavljeno pri anketi staršev in strokovnjakov. Naslednje 

vprašanje je bilo ocenjeno kvalitativno: »Starši oz. strokovnjaki imajo različna pričakovanja in želje 
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glede otroških vrtcev. Prosimo, navedite pet točk, ki so vam za izobraževanje, varstvo in vzgojo vaše-

ga otroka v otroškem vrtcu najbolj pomembne.« Skupaj so starši vrnili 2216 vprašalnikov. Od tega so 

bila v 1908 vprašalnikih izpolnjena odprta vprašanja (86 %). Nadalje so bili anketirani 404 strokovnja-

ki, od katerih jih je 358 (89 %) odgovorilo na odprto vprašanje. Izvedena je bila kvalitativna vsebinska 

analiza po načinu Mayring s podporo programske opreme MAXQDA. Deduktivni kategorizacijski 

sistem se ravna po socialno-ekološkem in ekološko-kulturnem konceptu izobraževanja in razvoja, ki 

ju predlagajo Tietze in kolegi. Pri tem se predšolsko izobraževanje in razvoj zaznavata v prepletanju 

štirih različnih dimenzij kakovosti (Tietze, at al. 2013). Sistem kategorij je bil v manjši meri induktivno 

razširjen in spremenjen iz samega materiala.  

 

Vse navedbe staršev in strokovnjakov so deljene na štiri nadkategorije: pedagoška kakovost struktur, 

kakovost usmeritve, kakovost procesov in kakovost družinske udeležbe, in njihove podkategorije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če opazujemo dodelitev vseh navedb na ravni nadkategorij, potem postane jasno, da kakovost proce-

sov z bistveno prednostjo v vseh državah vodi tako pri starših kakor tudi pri strokovnem osebju (prim. 

za poimenovanja staršev sl.1). Kakovosti procesov so bile dodeljene izjave staršev in strokovnjakov, ki 

se nanašajo na strukturiranje pedagoškega dela, na nego in rutino, na jezikovne in kognitivne spod-

bude in aktivnosti pa tudi na interakcije. Ta rezultat odraža izjave, da kakovost procesa, in pri tem 

posebej kakovost interakcije, predstavlja jedro izobraževalnega dela. Pri tem je očitno, da starši ka-

kovost procesov ocenjujejo višje kot strokovnjaki. Kodiranja pri starših segajo od 78,43 % (Madžarska) 

do 89,91 % (Slovenija). Pri strokovnjakih pa nasprotno med 53,50 % (Nemčija) do 67,00 % (Slovenija).  

Slika 1: Razdelitev navedb staršev na zgornje kategorije 
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Posebna pozornost velja podkategoriji interakcije z njenimi petimi podkategorijami splošen nadzor in 

spremstvo, pedagoška interakcija strokovnjak-otrok, udeležba (avtonomija/samostojnost, pravila 

obnašanja/disciplina in interakcije otrok-otrok. To predstavlja pri starših in strokovnjakih vseh držav, 

do ene izjeme, največjo podkategorijo (z 2 kodiranjema več je največja podkategorija pri starših na 

Madžarskem jezikovne in kognitivne spodbude). Starši in strokovnjaki so si enotni, da bi otroci morali 

v ustanovo odhajati rade volje in bi se tem morali počutiti dobro in varno. Poleg tega je pomembno, 

da je vzdušje dobro in družinsko in da imajo otroci v ustanovah veselje. Poleg tega so starši pogosto 

podajali izjave o pomenu priučitve socialnih sposobnosti in dobrega odnosa med strokovno osebo in 

otrokom, v katerem otroci strokovni osebi zaupajo oz. si pedagogi vzamejo dovolj časa za vsakega 

otroka. Prav tako je staršem pomembno, da imajo lahko njihovi otroci v ustanovi socialne stike z 

otroki enake starosti oz. drugimi otroki, da si lahko poiščejo prijatelje in so vključeni v skupnost. Prav 

tako se kot pomemben vidik navaja spremljanje v konfliktnih situacijah. Pedagoška strokovna oseba 

bi morala otrokom podporno stati ob strani, negovati ljubeč, potrebam prilagojen odnos v težkih 

situacijah in otroke naučiti mirnega in nenasilnega reševanja konfliktov. Odnos z otrokom naj bo ve-

dno ljubeč, spoštljiv, s cenjenjem vrednot, prijazen, rahločuten in potrpežljiv. Rezultati strokovnjakov 

dopolnjujejo navajanje staršev z vidikom samostojnosti. Njim je posebej pomembno, da lahko otroci 

soodločajo in se naučijo prevzemanja lastne odgovornosti.     

Pedagoška kakovost struktur je v vseh državah tako pri starših kakor tudi pri strokovnem osebju dru-

ga največja zgornja kategorija daleč za kakovostjo procesov. V to se vštevajo poimenovanja k okvir-

nim pogojem, ki so prevladujoče politično urejena. Na primer osebne karakteristike, kot je stopnja 

izobrazbe pedagoških strokovnjakov, in socialne karakteristike, kot je velikost skupine, ali prostorsko-

materialne karakteristike, kot je oprema. Tudi tukaj postajajo bistvene načelne razlike med starši in 

strokovnjaki: Medtem ko pri starših med 3,59 % (Slovenija) in 9,72 % (Nemčija) kodiranje odpade v 

pedagoško kakovost struktur, znaša to pri strokovnem osebju med 13,36 % (Slovenija) in 32,28 % 

(Nemčija). Posledično odrejajo strokovnjaki kakovosti struktur večji pomen, kot to počnejo starši. 

Kakovost usmeritve je pri starših v Avstriji, na Madžarskem in v Sloveniji in pri strokovnjakih v Nemčiji 

in na Madžarskem komajda še na tretjem mestu. To vsebuje razumevanje, mnenja in odnos pedago-

ških strokovnjakov do izobrazbe, razvoja in vzgoje. Odstotkovno število kodiranj pri starših sega od 

3,39 % (Slovenija) do 5,94 % (Madžarska) in pri strokovnjakih od 4,95 % (Nemčija) do 7,63 % (Mad-

žarska).  

Slika 2 Razdelitev poimenovanj staršev v podkategorijah 
kakovosti procesov 
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Slika 3 Razdelitev poimenovanj strokovnjakov v podkate-
gorijah kakovosti procesov 
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Rezultati kakovost družinske udeležbe segajo pri starših od 2,45 % (Slovenija) do 4,53 % (Nemčija) in 

pri strokovnjakih od 5,13 % (Madžarska) do 10,37 % (Slovenija). Pod pojmom kakovost družinske ude-

ležbe so združena poimenovanja glede sodelovanja, komunikacije in možnosti sodelovanja strokov-

njakov in družin.  

 

Skupaj se v kvalitativnih ocenah kaže, da tako starši kakor tudi strokovnjaki v vseh državah kakovosti 

procesov pripisujejo poseben pomen. V okviru te kategorije kažejo kodiranja sicer odstopanja, speci-

fična po posameznih državah. Zaključiti pa je mogoče, da je kakovost interakcije, ki je z vidika obeh 

anketiranih skupin v vseh državah (z izjemo Nemčije za skupino staršev) tista, ki je najbolj pogosto 

navedena. Poleg tega je predvsem staršem pomembno spremljanje učenja in razvoja njihovih otrok, 

za strokovnjake pa tudi strukturiranje pedagoškega dela. Kakovost navedenih karakteristik bi bilo 

treba še posebej upoštevati v okviru znaka kakovosti. To velja tudi, ker rezultat odraža nagibanje k 

temu, kar se je že pokazalo v (mednarodnih) raziskavah na področju kakovosti. Tukaj se v ospredje 

postavlja in močneje preiskuje pomen interakcij za razvoj in učenje otroka, še posebej v zadnjih letih. 

Rezultati kažejo na povezave med kakovostjo pedagoške interakcije in razvojem otrok, še posebej na 

jezikovno-kognitivnem in socialno-čustvenem področju (Becker-Stoll & Fröhlich-Gildhoff, 2018; Büc-

klein, Hoffer & Strohmer 2017; Hartfield, Burchinal, Pianta &Sideris 2016; Pianta, 2015; Wadepohl, 

Mackowiak, Fröhlich-Gildhoff & Weltzien, 2017). V ospredju teh ugotovitev stoji kakovost interakcije, 

v katero sodi tudi spremljanje učenja in razvoja, ki predstavlja osrednje delno področje kakovosti 

izobraževanja, ki ga posebej poudarjajo vse anketirane skupine.  
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3.3. Poročila o izkušnjah pri uvajanju 

Pet držav je sodelovalo pri razvoju in preizkušanju evropskega znaka kakovosti. Pri tem je imel part-

ner »PädQUIS« iz Nemčije posebno dvojno vlogo: Po eni strani je PädQUIS sodeloval v študiji ocenje-

vanja kot partner, po drugi strani pa je PädQUIS zagotavljal dolgoletne izkušnje s certificiranji in oce-

njevanjem kot izhodno točko za razvoj evropskega znaka kakovosti. To se je zgodilo med celotnim 

projektom in posebej pri razvoju instrumentarija. Tukaj je nemški znak kakovosti predstavljal osnovo 

za evropski znak kakovosti. V skladu s tem v nadaljevanju poročamo o izkušnjah iz štirih držav, ki so 

bile narejene v okviru pilotne revizije s preizkušanjem razvitega niza orodij. Pri ustanovah, kjer se je 

projekt uvajal, so bili v partnerskih državah izbrani čim bolj heterogeni otroški vrtci z najbolj različnimi 

pogoji (ustanove v različnih socialno-ekonomskih področjih in sestavo skupin po prvih jezikih otrok). 

Podrobnosti h konceptualnemu okvirju, merilnim instrumentom in oceni so navedene v priročniku 

»Evropski znak kakovosti za kakovost v otroških vrtcih« (Tietze, Schneider, & projektna skupina za 

znak kakovosti, 2019). 

 

3.3.1. Avstrija  

Pilotne revizije bi bilo mogoče v Avstriji brez težav izvajati s predpisanim nizom orodij. KES-RZ je bila 

zaradi intenzivnega izobraževanja zelo dobro uporabna, nasprotno pa je CIS brez ustreznega izobra-

ževanja povzročala težave, saj se je v večji meri uporabljala intuitivno. Opažanja komaj kaj vplivajo na 

vsakdan v otroških vrtcih in strokovnjaki večinoma poročajo o tem, da revizorjev niso dojemali kot 

motečih. Tudi otroci opazovalcev po prvih, radovednih vprašanjih ali negotovostih skorajda niso opa-

zili več.  

V ocenah avstrijske pilotne revizije je opaziti, da so določene karakteristike, kot so obroki, čas za poči-

tek in spanje, WC in previjanje ter nadzor pri aktivnostih gibanja, zelo pogosto ocenjene z nezadostno 

stopnjo kakovosti. To je v povezavi z manj izrazitim zavedanjem za higieno, določenimi prostorskimi 

pogoji (npr. pomanjkanje prostorov za spanje), nenadzorovanim odpiranjem dodatnih prostorov za 

igro in gibanje kakor tudi z individualnim oblikovanjem časov za počitek in spanje. 

 

Pisne in ustne povratne informacije so strokovnjaki za izobraževanje ocenili kot zelo pozitivne in kot 

priložnost za odraz lastnega pedagoškega ravnanja. V skladu z izjavami pedagogov so v povratnih 

informacijah prejeli veliko napotkov za nadaljnji razvoj svojega pedagoškega dela. Na posameznih 

mestih je bilo mogoče v povratnem razgovoru najti upravičenja ali utemeljitve njihovega pedagoške-

ga ravnanja. Prav tako je bila večkrat poudarjena potreba po nadaljnjem izobraževanju (predvsem 

želja po izobraževanju v sami ustanovi). 

 

3.3.2. Madžarska  

Na splošno je bilo mogoče instrumente za anketo na Madžarskem dobro uporabiti in ni prišlo do te-

žav pri izvajanju opazovanja oz. pri intervjujih. Prisotnost revizorjev ni imela vpliva na potek vsakdana 

v ustanovah, saj prisotnost tujih oseb v otroških vrtcih na Madžarskem ni prav nič neobičajnega. Prav 

tako je bilo mogoče dobro oceniti vseh 51 karakteristik KES kakor tudi parametre CIS. Opazovanja so 

bila od revizije do revizije bolj ciljno usmerjena, uporaba lestvice je bila lažja, vendar ne tudi hitrejša. 

Skupaj pa je bil strošek za opazovanja in ocenjevanje zaradi potrebnih prevodov oz. tolmačenja revi-

zorjev ocenjen kot visok.  
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V ocenah v madžarskih otroških vrtcih je bilo dobro vidno, da v nobeni od pilotnih ustanov uporabe 

medijev ni bilo mogoče oceniti, čeprav imajo otroški vrtci dobro opremljenost z medijskimi sredstvi. 

Prav tako pa je bilo v pilotskih ustanovah opaziti, da karakteristika »Kulturna raznolikost in raznovrst-

nost« v nobenem primeru ne izkazuje zadostne raznovrstnosti, saj (po izjavah revizorjev) to težišče 

izvajajo samo nacionalni otroški vrtci7. Nadaljnji razvoj otroških vrtcev glede na spodbujanje kulturne 

raznolikosti bi bil potreben v podporo odprtosti in sprejemanja jezikovne in kulturne raznolikosti ka-

kor tudi v smislu protirasistične politike.  

Povratne informacije revizorjev so vodje sprejeli z zanimanjem in izjavljeni predlogi za nadaljnji razvoj 

so bili pozitivno sprejeti. Strokovnjaki za izobraževanje so jih ocenili kot izvedljive tako, da je pilotska 

revizija z visoko verjetnostjo zagotovila impulze za nadaljnji razvoj v ustreznih ustanovah. Prav tako 

so revizorji, ki sami delujejo na področju otroškega varstva, prejeli impulze za nadaljnji razvoj svojega 

profesionalnega dela.  

 

3.3.3. Slovenija  

Slovenski revizorji so prav tako sporočili, da so instrumenti za zbiranje podatkov v slovenskih vrtcih 

zelo uporabni. Vsekakor je bilo treba izvesti prevajanja v slovenski jezik. Že pri rekrutiranju ustanov so 

revizorji naleteli na velik interes strokovne prakse za sam projekt in vodstveni delavci so pokazali 

visoko stopnjo pripravljenosti za udeležbo. Poleg tega, da so strokovnjaki za izobraževanje pripravili 

veliko aktivnosti za ocenjevanje v pričakovanju, da se bodo opazovale in ocenjevale prav te.  

Opazovalci vsakdana skupin nanje skoraj niso vplivali. Ravno pedagoge z dolgoletnimi izkušnjami so 

revizorji doživeli kot zelo sproščene, medtem ko so mlajši kolegi ob prihodu revizorjev pokazali strah 

oziroma nervozo. Te pa je bilo mogoče pri razgovoru z revizorjem hitro odpraviti. Izvedba revizije v 

času slovenskih počitnic, v katerih so bile določene skupine otrok združene, je pri pedagoških stro-

kovnjakih pripeljala do pomislekov in težav, saj je osebje prevzelo otroke iz drugih skupin.  

Na splošno pa je bilo mogoče interakcije, aktivnosti in materiale brez težav opazovati tako, da so 

karakteristike dobro ocenjene. Povratna sporočila revizorjev otroškim vrtcem so bila doživeta kot 

velika pomoč in podpora, saj so vsebovala informacije o prednostih in možnostih razvoja oz. izboljšav 

ustrezne ustanove. 

 

3.3.4. Italija 

Čeprav so revizorji po izobraževanju o orodjih z osredotočenostjo na predlagane instrumente in meri-

la kakovosti imeli določene pomisleke glede izvedljivosti znaka kakovosti v italijanskih vrtcih, pa so se 

ti po pilotiranju enotno vrnili s povratno informacijo, da je mogoče instrumente za zbiranje informacij 

v italijanskih otroških vrtcih dobro uporabiti. Revizorji niso naleteli na nikakršne večje težave ali pro-

bleme med potekom zbiranja informacij. Skupaj je pilotiranje omogočilo pedagoškemu osebju, da 

odrazi oz. spremeni svojo didaktično in vzgojno-izobraževalno ponudbo kakor tudi lastno vlogo. 

Vpadljivi so bili zgolj trije vidiki kakovosti, ki so bili v vseh ustanovah opredeljeni na najnižjo stopnjo 

kakovosti: Najprej ni bilo v italijanskih pilotskih ustanovah najti nikakršnih možnosti umika (kotički za 

razvajanje). Drugič, vrata do zunanjih igralnih površin (v nasprotju z vzhodnimi vrati) niso bila zaprta, 

temveč so jih otroci lahko nenehno samostojno odpirali (tako imenovana vrata »No-Panic«). S tem je 

 

7 V rednih madžarskih vrtcih, kamor sodijo tudi pilotne ustanove, je običajno, da sprejmemo enega otroka dru-
ge narodnosti/prvega jezika. Ti obiskujejo praviloma tako imenovane nacionalne otroške vrtce. 
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bila varnost opredeljena z nižjo oceno. Tretjič, na vprašanje o pedagoškem konceptu je bilo mogoče 

le s težavo zadovoljujoče odgovoriti. Ker obstaja za otroške vrtce nacionalni izobraževalni program, ki 

se posodablja vsaka tri leta, je v italijanskih otroških vrtcih v redkih primerih oblikovan dodaten kon-

cept (ali primerljiv dokument), ki bi v pisni obliki določal najpomembnejše pedagoške smernice ali 

specialno filozofijo ustanove.  

 

3.4. Izvršene prilagoditve, manjši obseg potreb po prilagoditvah in več možnosti pri-
lagajanja   

V vseh državah se je predlagan sklop instrumentov za raziskavo ugotavljanja sposobnosti znaka kako-

vosti določene ustanove pokazal kot dobro uporaben. Na nekaterih mestih so bile na podlagi ustrez-

nih kontekstov posameznih držav v pilotiranjih vidne potrebe po prilagoditvah in izvedene so bile 

ustrezne spremembe (glejte podrobnosti Tietze, Schneider & projektna skupina za znak kakovosti, 

2019). 

 

Specifične potrebe po prilagoditvah sedaj  veljajo za pisne vprašalnike in se nanašajo na naslednje 

prilagoditve:  

• Prilagajanje ravni izobrazbe, kvalifikacij in opisov poklicev za vodstveni kader in strokovnjake na 

področju izobraževanja v vprašalnikih posameznih ustanov (št. 4), v vprašalniku za vodstvo usta-

nove (št. 5) in v vprašalniku za strokovne delavce na področju izobraževanja (št. 6).  

• Spremembe v skladu z za posamezne države specifičnimi določili za področje varstva otrok s 

specifičnimi razvojnimi potrebami (člen »Otroci s posebnimi potrebami«) v strukturnih vprašal-

nikih (št. 2) in vprašalnikih ustanove (št. 4). 

Prilagoditve bodo po potrebi izvedle partnerske države (v okviru prevajanja).  

 

Nadalje je bilo v (kvalitativnih) rezultatih študije ocenjevanja vidno, da tako starši kakor tudi strokovni 

delavci v vseh državah procesni kakovosti, še posebej kakovosti interakcij med otroki in strokovnim 

izobraževalnim osebjem, namenjajo poseben pomen. Prav tako potrjuje (mednarodna) raziskava 

kakovosti zadnjih let jasen pomen interakcije za razvoj in učenje otrok.8 V razširjenem in predelanem 

nizu orodij evropskega znaka kakovosti je bil sprejet niz orodij za ocenjevanje kakovosti interakcije, 

lestvica Caregiver-Interaction-Scale (CIS) od Arnett (1989), in v nekaterih državah deloma že preizku-

šen. V pilotnem projektu se je pokazalo, da je mogoče CIS brez večjih stroškov izobraževanja in s tem 

z manj porabljenega časa uporabiti hkrati z drugimi instrumenti. Vsekakor določenih stopnjevanj ni 

bilo mogoče več jasno izvesti. Manjkajoča standardizacija CIS bo tudi v drugih študijah navedena kot 

metodični problem. Poleg tega je znano, da so posamezne funkcije lestvice manj primerne za razliko-

vanje med srednjo in visoko stopnjo kakovosti interakcije in obstaja potreba po reviziji, saj se je sta-

nje raziskav od razvoja lestvice razvilo naprej (Mayer & Beck, 2018; Colwell, Gordon, Fujimoto, Ka-

estner & Korenman, 2013; Carl, 2007). 

Zaradi tega avstrijski partner predlaga uporabo na novo razvite lestvice medsebojnih odnosov Graz za 

otroke, starejše od treh let (GrazIAS 3–6) oz. graške lestvice medsebojnih odnosov za otroke, mlajše 

 

8 Tako so povezave med kakovostjo pedagoške interakcije (s senzitivnimi, odzivnimi in spodbudnimi interakci-
jami, strategijami tehnik za spodbujanje govora, ki so vključene v vsakdan, in drugim) in razvojem otrok v jezi-
kovno-kognitivnem in socialno-čustvenem področju dobro dokumentirane (Walter-Laager, Pölzl-Stefanec, Gim-
plinger & Mittischek, 2018). 
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od treh let (GrazIAS 0–3) (Walter-Laager, Flöter, Geißler, Petritsch & Pölzl-Stefanec, 2019). Obe les-

tvici zajemata razločujoče vsakodnevne rutine kakor tudi  medsebojne odnose z otrokom oz. med 

otroci, ki v skladu s trenutnim stanjem raziskav podpirajo socialni, čustveni, kognitivni in jezikovni 

razvoj mlajših otrok. Pilotske raziskave v Avstriji jasno kažejo, da je mogoče lestvice zelo dobro upo-

rabljati s preverjenimi orodji KES-RZ in KRIPS-RZ.9 Avstrija bo orodje uporabila za širitev predlaganega 

niza instrumentov v okviru 80-20-odstotkovne ureditve – tudi ali ravno zaradi tega, ker pri kakovosti 

interakcije obstaja visok konsenz: Pri ocenjevanju se vsi izrazijo za pomen kakovosti interakcije. Če bo 

želeno, lahko Avstrija zagotovi lestvico tudi za vse druge projektne partnerje.  

 

 

  

 

9 Pripomniti velja, da je bila merilno-tehnična kakovost GrazIAS 0–3 preverjena že v enem širšem vzorcu. Za 
različico 3- do 6-letnikov se bo takšno testiranje izvajalo v prihodnjem letu tako, da bo mogoče v prihodnosti 
pripraviti utemeljene izjave o zanesljivosti in ocenljivosti orodja. 
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4. Zaključek in priporočila za ravnanje 

Catherine Walter-Laager, Claudia Geißler, Lars Eichen 

Na podlagi aktualne situacije v državah, želja staršev in strokovnjakov in zgoraj poročanih izkušenj po 

posameznih državah v fazi izvedbe pilotnega projekta se v zadnjem delu dokumenta sedaj obdelujejo 

možnosti znaka kakovosti na splošni ravni in na ravni posameznih držav in iz tega pripravijo tudi pri-

poročila za ravnanje. Ti se osredotočajo predvsem na vprašanje, kako je mogoče pedagoško kakovost 

v osnovnih pedagoških izobraževalnih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah v prihodnje zagotoviti in 

izboljšati. Priporočila za ravnanje lahko zagotavljajo podporo, da se v udeleženih deželah začne pro-

ces uvajanja. 

 

4.1 Povzetek in zaključek: Izkušnje in možnosti evropskega znaka kakovosti  
 

Zagotavljanje druge kakovosti zahteva sistematski monitoring  

V vseh poročilih držav se kaže, da je področje institucionalnega izobraževanja, svetovanja in vzgoje 

otrok, mlajših od šest let, doživelo močno širitev. Prihaja do naraščajočih kvot obiska in kvantitativne 

izgradnje mest predvsem za otroke, mlajše od 3 let (glejte poglavje 2). Mednarodne študije jasno 

kažejo, da samo z višjo kakovostjo institucionalnih izobraževalnih in varstvenih ustanov dosežemo 

kompenzacijske učinke in boljše priložnosti ob začetku šole ravno za otroke iz družin z nižjim eko-

nomskim statusom. Predčasni dostop do kvalitativno visokokakovostnega izobraževanja velja zaradi 

tega kot osrednji ukrep, da se zagotovi dober razvoj vseh otrok in pravične priložnosti v izobraževal-

nem sistemu (glejte poglavje 1).  

Iz poročil posameznih držav izhaja (glejte poglavje 2), da tem rastočim zahtevam po izobraževalnih 

ustanovah na področju osnovnošolskega izobraževanja primanjkuje zadostnih ukrepov za zagotavlja-

nje kakovosti in razvoja. Zagotavljanje kakovosti se večinoma izvaja v večini projektnih držav v prvi 

vrsti v obliki zakonskih določil ali finančnih načrtov na državni in/ali komunalni ravni (npr. določila za 

stopnjo izobraževanja ali določila glede infrastrukture, prostorskega oblikovanja, velikosti ali ključa 

oskrbe). Ti so sicer pomembni, vendar pa ne zadostujejo za zagotovitev zadovoljujoče, visoke proce-

sne kakovosti (povzetek Leu, 2005). V ta namen je potreben sistematični sistem monitoringa z red-

nimi povratnimi informacijami o pedagoški kakovosti procesov kot podlaga za uvedbo izboljšav na 

tem področju in njihovo redno preverjanje. To je toliko bolj pomembno, saj človeške storitve, kot so 

izobraževanje, oskrba in vzgoja samo pogojno uporabljajo tržne mehanizme in zaradi tega je potre-

ben skupek smiselnih ukrepov. Država mora pri tem zagotoviti uspešno in učinkovito upravljanje ka-

kovosti (glejte tudi poglavje »Zagotavljanje kakovosti s potrebo po monitoringu z neodvisno instan-

co«). 

 

Konsenz kakovosti v evropskem znaku kakovosti zagotovljen z mednarodno preverjenimi instrumenti 

»Evropski znak kakovosti za vrtce« predstavlja prvič takšen, v različnih evropskih državah usklajen 

model za beleženje in zagotavljanje pedagoške kakovosti v ustanovah zgodnjega otroškega izobraže-

vanja in oskrbe (v regiji Alpe-Adria). Pri definiciji in določanju pedagoških meril kakovosti se je evrop-

ski znak kakovosti ravnal v skladu z mednarodno priznanimi kriteriji kakovosti, ki so se pokazala v 

znanstvenih študijah kot prediktivna za otroški razvoj in rezultat izobraževanja (Tietze, Schneider & 

projektna skupina znak kakovosti, 2019). Tukaj določeni kriteriji kakovosti so prejeli pri ocenjevanju 
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visoko soglasje tako s strani pedagoških strokovnjakov kakor tudi staršev (glejte poglavje 3.1. in 3.2.). 

Pri operacionalizaciji smo nato posegali po orodjih, ki so bila mednarodno preizkušena in široko raz-

širjena (Tietze, Schneider & projektna skupina za znak kakovosti, 2019). Izkušnje iz pilotnih projektov 

ne nazadnje kažejo, da je niz orodij, predlagan za evropski znak kakovosti, mogoče dobro uporabljati 

glede na nacionalne okvire Madžarske, Avstrije, Slovenije in Italije. Pri posameznih karakteristikah 

kakovosti so po posameznih državah sicer vidne razlike in posamezno prihaja do nižjih razvrščanj 

kakovosti na podlagi deželnih specifičnih kontekstov. Te razlike pa se kažejo sporadično in brez 

sistematike, ki bi zahtevala drugačen način pristopa in oblikovanje znaka kakovosti.  

Skupaj je bil izpolnjen cilj razvoja standardiziranega orodja za ugotavljanje kakovosti za omogočanje 

enotnih izjav o kakovosti v ustanovah po vsej Evropi. Predvsem pa je bilo mogoče s pilotskimi projekti 

poleg ugotavljanja kakovosti določiti tudi impulze za odraz in z višjo verjetnostjo tudi za nadaljnji 

razvoj praktičnega delovanja v smislu dobre kakovosti v ustreznih ustanovah – tako kažejo povratne 

informacije revizorjev (glejte poglavje 3.3.). Tako ni bila merjena samo kakovost empirično oblikova-

nih meril in zagotovljena njena transparentnost, temveč tudi z večjo verjetnostjo nadaljnji razvoj v 

praksi.  

 

Koristi evropskega znaka kakovosti 

Tudi v ospredju izkušenj iz pilotskih projektov obstaja korist uvajanja evropskega znaka kakovosti na 

več ravneh:  

 

Zagotavljanje transparentnosti za starše s certificiranjem: Izziv na področju zagotavljanja kakovosti 

in razvoja na področju javnega izobraževanja, vzgoje in oskrbe otrok s tem, da običajni tržni mehani-

zmi za zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev ne delujejo. Veliko bolj gre za »nesimetrično raz-

merje informacij« (Spieß & Tietze, 2002, S. 141), zaradi česar je pomembno zagotoviti obstoječo ka-

kovost v ustanovah.  

Certificiranje zunajdružinskih izobraževalnih in vzgojno-varstvenih ustanov z znakom kakovosti meri 

na takšen javni dokument. To postavlja starše v položaj, da lahko za svoje otroke izberejo dobre 

ustanove. S takšno javno transparentnostjo kakovosti bodo izboljšane tudi tržne priložnosti dobrih 

ustanov, slabih pa znižane (Leu, 2005).  

 

Zagotavljanje impulzov za interni nadaljnji razvoj: Ustrezne informacije o kakovosti imajo tudi inter-

no korist, saj je mogoče s certificiranjem zagotoviti učinkovite spodbude za nadaljnji razvoj in priza-

devanje za višje vrednosti znaka kakovosti. Poleg minimalnih standardov so v znaku kakovosti dolo-

čeni tudi dobri in zelo dobri standardi, ki lahko v praksi služijo kot orientacijski znaki za razvoj kakovo-

sti. To kažejo tudi izkušnje iz razgovorov s povratnimi informacijami pilotskih projektov v vseh drža-

vah. Ugotavljanje znaka kakovosti lahko pedagoškim strokovnjakom in izvajalcem storitev služi kot 

orientacija do lastnih prednosti in potreb po nadaljnjem razvoju pri njihovem profesionalnem delu, ki 

se lahko izvedejo v okviru ustrezne ponudbe nadaljnjega izobraževanja in razvoja. Ocena se lahko 

prav tako uporablja za prikaz lastnega dela v okviru odnosov z javnostmi (Tietze & Lee, 2009; Tietze & 

Förster, 2006). 

 

Transparentna obdelava informacij o strokovni politiki in strokovni administraciji: Informacije iz 

raziskav znaka kakovosti lahko ne nazadnje služijo tudi strokovni politiki in administraciji za namene 

upravljanja, da se lahko ustrezno z utemeljenimi in neodvisnimi rezultati sistem razvija naprej z 
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ustreznimi prilagoditvami na področju izobraževanja, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pa 

tudi strukturnega uokvirjenja (Tietze & Lee, 2009; Tietze & Förster, 2006). Ne nazadnje pa je mogoče 

s tem omejene vire za razvoj kakovosti bolj ciljno usmerjeno uporabiti (Spieß & Tietze 2002). 

 

Subvencioniranje dobrih ustanov kot učinkovitega upravljalnega mehanizma  

Še malo naprej pelje ideja, da se subvencioniranje ustanov priključi na zagotovljeno stopnjo kakovosti 

ali na izvajanje ukrepov za razvoj kakovosti (v smislu dogovorov o ciljih in storitvah). Del denarja se 

tako s tem veže na ugotavljanje dobre kakovosti ali na izpolnjevanje dogovorjenih ciljev kakovosti. 

Tako je mogoče zagotoviti dodatne spodbude za preseganje določenih minimalnih zahtev, saj ponu-

dniki, ki zagotavljajo dobro kakovost, prejmejo dodatna sredstva.  

Nasprotno pa bi lahko znak kakovosti kot orodje za upravljanje kakovosti nehoteno pripeljal do neže-

lene slabosti, če obisk določene ustanove z visoko stopnjo kakovosti določa položaj osebnih prihod-

kov družin. Zaradi tega bi bilo treba predvsem za spodnje skupine osebnih dohodkov prav tako zago-

toviti javna sredstva v obliki starševskih prispevkov, odvisnih od njihovega osebnega dohodka (Spieß 

& Tietze, 2002). Zamisliti bi si bilo mogoče tudi, da prihaja do dodatnih subvencij, kadar se izvrstna 

kakovost spaja z minimalnim deležem družin v življenjskih situacijah, ki so težje.  

 

4.2 Splošna priporočila za ravnanje in potrebni koraki uvajanja 

Državno zagotavljanje pogojev za ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti  

V poročilih posameznih držav je zelo jasno vidno, da so dosedanji državni sistemi za zagotavljanje 

kakovosti različno oblikovani in odgovornost večinoma leži na državi sami, regijah ali celo ponudnikih 

storitev (glejte poglavje 2, Nacionalni okviri). Raziskave kakovosti v takšnem primeru kažejo, da dose-

danji ukrepi niso bili zadostno uspešni oz. ni bilo mogoče zagotoviti nikakršnih zvišanj kakovosti (glej-

te poglavje 1, prikaz težav in izhodni položaj). Zaradi tega so bili potrebni novi elementi upravljanja, ki 

ciljajo na dvig stopnje kakovosti. Zaradi tega je (tudi z ekonomskega vidika na podlagi nepopolnosti 

trga) nujno, da država zagotovi minimalno kakovost in poleg tega zagotovi (finančne) okvirne pogoje 

za zagotovitev in razvoj kakovosti.  

 

Uvajanje zahteva udeležbo vseh akterjev in širši konsenz kakovosti 

Ker se kakovost izobraževalnih in varstvenih ustanov izkazuje kot večslojni konstrukt in je na vpraša-

nje kakovosti mogoče odgovoriti različno, glede na posamezen vidik, je izrednega pomena, da se v 

procesu uvajanja evropskega znaka kakovosti v prvem koraku zagotovi širši konsenz o zastavljenih 

pedagoških strokovnih standardih in predlaganih instrumentih. Takšen proces je nujen, saj se za iz-

polnitev cilja enakih možnosti kakovost ustanov ne sme razlikovati regionalno glede na skupine oseb-

nih dohodkov ali skupine izobrazbe, temveč je treba na celotnem zveznem območju zagotoviti enot-

ne standarde kakovosti, kar trenutno v državah izvedbe projekta, v Avstriji, Nemčiji in Italiji, trenutno 

ni zagotovljeno, medtem ko imata Madžarska in Slovenija vzpostavljene nacionalne kriterije (glejte 

poglavje 2, Nacionalni okvirji). Pri ocenjevanju so strokovnjaki in starši v vseh državah v večji meri 

soglašali s kriteriji kakovosti. Zato lahko izhajamo iz tega, da bodo ti v okviru uvajanja znaka kakovosti 

naleteli na širše soglasje. 

Skupaj je treba uvajanje oblikovati kot določen proces. Tako bi morali zastopniki z uveljavljenih po-

dročij znanosti, zastopniki pedagoškega osebja (npr. sindikati), zastopniki iz sektorja izobraževanja in 
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nadaljnjega usposabljanja, zastopniki ponudnikov izobraževanja in zastopniki staršev imeti možnost, 

da se udeležijo procesa uvajanja. Skupina ali skupine lahko nastopi/jo kot nosilec ustvarjanja konsen-

za, če so sestavljene iz zastopnikov navedenih skupin akterjev. Zvezno ministrstvo, ki je v partnerskih 

državah pristojno oz. državno ministrstvo, bi lahko pri tem bilo mesto za ustrezno spodbudo.  

 

Zagotavljanje kakovosti potrebuje monitoring na ustrezni neodvisni instanci 

Za zagotavljanje pedagoške kakovosti v vrtcih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah z osnovnim izo-

braževanjem, ki so v javni pristojnosti, je potem potrebno, da zagotavljanje kakovosti izvaja neodvi-

sna instanca, da ni potrebno sklepati nikakršnih kompromisov s (političnimi) nosilci odločitev (Tietze 

& Förster 2005). Posebej v časih praznih javnih blagajn je pri nadzoru standarda kakovosti, ki ga izva-

jajo državna mesta, ki zagotavljajo potrebna finančna sredstva, že predhodno programiran konflikt 

interesov. Zagotavljanje kakovosti z nevtralno instanco pomeni potem konkretno, da noben ponu-

dnik ne prevzema te naloge.  

Katera ustanova bi bila primerna za podelitev znaka kakovosti, pa bi bilo treba določiti specifično po 

posameznih državah. Za podelitev znaka kakovosti je smiselno zadolžiti tako zasebne kakor tudi javne 

ustanove, s pogojem, da ne prihaja do konflikta interesov. Prav tako si je mogoče zamisliti ustanovi-

tev lastnega neodvisnega znanstvenega centra z ustrezno visokokvalificiranim osebjem. Učinkovitost 

zagotavljanja kakovosti poleg tega naraste, kadar instanca, ki izdaja certifikat, poseduje priznanje in 

ugled v okviru te dejavnosti (Spieß & Tietze, 2002). Kdo lahko to nalogo prevzame v ustreznih drža-

vah, bi bilo mogoče določiti morda preko javnega razpisa, ki ga pripravi pristojno zvezno ministrstvo. 

Če se takšen razpis po predhodno določenem obdobju ponavlja, potem bi certificirane instance imele 

tudi spodbude za dober rezultat.  

  

Zagotavljanje kvalifikacije revizorjev z izobraževanji 

Raziskave na področju evropskega znaka kakovosti bi morali izvajati usposobljeni in certificirani revi-

zorji. Uspešen zaključek izobraževanja za uporabo lestvice vrtcev (KES-RZ) in/ali lestvice za jasli 

(KRIPS-RZ) kakor tudi lestvice Caregiver-Interaction-Scale (CIS), če se uporablja, je s tem pogoj za 

izvedbo revizije. Da bi zagotovili določen nivo kakovosti z ustreznimi strokovnimi znanji, se (tudi v 

ospredju izkušenj iz pilotskega projekta) za evropski znak kakovosti zagotovi, da se za revizorje uspo-

sabljajo strokovne osebe, ki imajo ustrezno osnovno izobrazbo in/ali veljavni strokovni študij, na pri-

mer vzgojitelji, pedagogi v otroških vrtcih ali diplomanti osnovnega izobraževanja, socialnih in vzgoj-

no-znanstvenih študijev (glejte Tietze, Schneider & projektna skupina za znak kakovosti, 2019). Kate-

ra temeljna certificiranja so dovoljena kot pogoj za vstop za revizorje v konkretnem primeru, je treba 

nato urediti specifično po posameznih državah. Vsekakor je treba glede na izbiro osebja izključiti vse 

morebitne konflikte interesov, kar pomeni, da osebje ne sme biti ponudnik ali delojemalec ustanove, 

ki ponuja storitev.  

 

Prevajanje orodij raziskave v jezike posameznih držav 

V vseh udeleženih projektnih državah sta razvrščanje s KES-RZ v nemškem jeziku in ustna anketa 

(namesto pisne) predstavljala velik dodatni strošek, saj orodja revizorjev niso bila uporabljena v nji-

hovem prvem jeziku, temveč so bila prevedena in tolmačena. Uporaba nemških orodij bi bila za pri-

hodnje revizorje v partnerskih državah, tj. na Madžarskem, v Italiji in Sloveniji, pa tudi za morebitne 

udeležence velik izziv pri vzpostavljanju znaka kakovosti. Tudi za zagotovitev objektivnosti bi bil nujno 
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potreben prevod celotnega niza orodij, tako lestvic za ocenjevanje (KRIPS-RZ, KES-RZ, po potrebi CIS) 

kakor tudi vseh razvitih vprašalnikov. Kasnejša raziskava je pokazala, da so na voljo madžarske različi-

ce ECERS-R in ITERS od Marta Korintus10, ki so na voljo za raziskovalne namene, vendar pa še trenut-

no niso na voljo v specializiranih prodajalnah. V italijanski jezik so ECERS Ferrari in Gariboldi (2002)11 

in ITERS Ferrari in Livraghi (2004) sicer prevedli in objavili, vendar pa ju ni mogoče več dobiti v stro-

kovnih prodajalnah. Za slovenski jezik prevoda zaenkrat še ni na voljo. Za začetek uvajanja je najprej v 

ospredju naloga, temelječa na konsenzu kakovosti, da se ustrezne lestvice predelajo in prevedejo v 

ustrezen jezik. 

 

Oblike povratnih informacij je treba prilagoditi danostim posameznih držav 

S pilotskimi revizijami v partnerskih državah in po tukajšnjih izkušnjah revizorjev se oblikovanje po-

vratnih informacij v okviru znaka kakovosti pušča v večji meri odprto in ga je treba prilagoditi dano-

stim posameznih držav. S tem zagotovimo, da pri širšem uvajanju izvedba oblik povratnih informacij 

ostane v večji meri prilagodljiva in je mogoče upoštevati želje udeležencev. Kljub temu predlagamo 

kombinacijo pisnih in ustnih povratnih informacij, saj pri pisnem poročilu s povratno informacijo ob-

staja tveganje, da se informacije izgubijo, ostanejo nejasne ali pa se tolmačijo v drugačnem smislu. 

Stopnja podrobnosti povratnih sporočil je v primerjavi s tem odvisna od finančnih in osebnih virov in 

je v povezavi z ustreznimi (po potrebi za državo specifičnimi) cilji procesov ugotavljanja in razvijanja 

kakovosti.   

 

Statistično znanje in izkušnje in tehnična oprema kot pogoj za ovrednotenje in izračun vrednosti znaka 
kakovosti 

Po uspešni prilagoditvi vseh orodij je v priročniku »Evropski znak kakovosti za vrtce« (Tietze, Schnei-

der & projektna skupina za znak kakovosti, 2019) predlagana sprememba orodij z ustreznimi ovre-

dnotenji področnih vrednosti za izračun skupne vrednosti znaka kakovosti. Ne glede na to morajo pri 

tem ostati morebitne prilagoditve, specifične za posamezne države, ki bi bile v prihodnje možne z 80-

20-odstotnimi določili.  

Skupaj je za ovrednotenje dosedanjega niza orodij pogoj utemeljeno tehnično in statistično znanje in 

izkušnje, saj se podatki obdelujejo s pomočjo programske opreme za analizo z upoštevanjem sintaks, 

profilov kakovosti in dokumentacije s povratnimi informacijami s prenosom lastne razvite podatkov-

ne baze povratnih informacij. S tem zahteva ovrednotenje in sestavljanje dokumentacije s povratnimi 

informacijami vrsto statističnih znanj in tehnično opremo, kakršno ima trenutno zagotovljeno samo 

nemški kooperacijski partner PädQUIS. PädQUIS rade volje zagotovi to znanje in izkušnje ob uvajanju 

 

10 Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (1998). Early Childhood Environment Rating Scale-Revised. Marta Korin-
tus (Translator), A Kisgyermekkori Környezet Ostályozási Skálája-Átdolgozott kiadás. Budapest, Hungary: Orszá-
gos Caslád- és Gyermekvédelmi Intézet. 
Harms, T., Cryer, D., & Clifford, R. M. (1998). Infant/Toddler Environment Raing Scale. Marta Korintus (Transla-
tor), Csecsemõk/Tipegõk Környezetének Ostályozási Skálája. Budapest, Hungary: Országos Caslád- és Gyer-
mekvédelmi Intézet. 
11 Harms, T. & Clifford, R. (2002): Sovasi. Scala per l'osservazione e la valutazione della scuola dell'infan-
zia.adattamento italiona di M. Ferrari e A. Gariboldi. Bergamo, Italy: Edizioni Junior. 
Harms, T., Cryer, D., & Clifford, R. M. (2004). Infant/Toddler Environment Rating Scale. M. Ferrari, & P. Livraghi 
(translators), Scala per la Valutazione dell' Asilo Nido. Milano, Italy: Franco Angeli. 
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znaka kakovosti v partnerskih državah, če se med ustreznimi partnerskimi državami in PädQUIS skle-

nejo ustrezni dogovori.  

 

Tržna analiza in izračuni stroškov  

Poleg prevajanja instrumentov in razjasnitve potrebnih specifičnih prilagoditev po posameznih drža-

vah in/ali določilih poudarjenih območij priporočamo uvajanje znaka kakovosti v partnerskih državah 

z razjasnitvijo s pomočjo tržne analize, tega, kateri udeleženci podpirajo znak kakovosti oz. s katero 

se lahko prikažejo morebitni kooperacijski partnerji pri uvajanju.  

Na podlagi soglasja o kakovosti lahko pripravimo prvo kalkulacijo stroškov in finančni načrt. Za načr-

tovanje stroškov je med drugim treba upoštevati prevajanje orodij, izobraževanje revizorjev, stroške 

revizije, ovrednotenje in povratne informacije. Glede ovrednotenj je mogoče sprejeti dogovore s 

PädQUIS.  

Utemeljen finančni načrt predstavlja nato pogoj za zagotavljanje udeležencev in finančnih sredstev 

(npr. iz skladov) za uvajanje. Morebiti je lahko pri posameznih nosilcih smiselno regionalno uvajanje 

ali predhodno preizkušanje znaka kakovosti pri posameznih nosilcih, kadar so želene informacije gle-

de ocenjevanja razmerja med stroški in koristmi (opcijsko v kombinaciji z ocenjevanjem, ki spremlja 

proces). Na podlagi izkušenj in preizkušanja znaka kakovosti bi lahko morebiti lažje pridobili določene 

države organe, da prevzamejo proces znaka kakovosti.  

 

4.3 Priporočila za ravnanje, specifična za posamezne države 
 

4.3.1 Nemčija 

Nemčija beleži nenehen porast kvote varstva, predvsem pri mlajših od 3 let, in izreden, kvantitativen 

porast mest za varstvo otrok. Sistem osnovnega izobraževanja obsežno urejajo, zagotavljajo in finan-

cirajo določila zveze in njenega konkretnega oblikovanja v 16 zveznih deželah v okviru številnih de-

želnih zakonov, uredb in internih upravnih predpisov. To v Nemčiji pripelje do velikih razlik pri obliko-

vanju ustanov za izobraževanje in vzgojno-varstvo ter zvišuje heterogeno kakovost. Zagotavljanje 

kakovosti leži v večji meri v odgovornosti izvajalcev storitev, na ravni države pa manjkajo enotni kon-

trolni ukrepi za ugotavljanje in razvoj kakovosti kakor tudi nacionalni sistem kontrol in ocenjevanja 

(glejte pogl. 2 Nacionalni okvir).  

 

Ustvarjanje enotnih okvirjev ugotavljanja kakovosti pri uvajanju evropskega znaka kakovosti na ravni 
države 

Glede višje heterogene kakovosti nemških vrtčevskih ustanov bi bilo pomembno ustvariti enoten 

okvir kakovosti in na ravni države izvajati ugotavljanje kakovosti. Na podlagi tega se lahko nato izpe-

ljejo in izvedejo utemeljeni ukrepi za razvoj kakovosti. Evropski znak kakovosti tukaj zagotavlja mož-

nost, da se kakovost ugotavlja po mednarodno znanih pravilih in se razvija naprej s pomočjo neneh-

nega monitoringa. Poleg soglasja o kakovosti je za uvajanje znaka kakovosti na ravni države še pose-

bej potrebna politična volja in pripravljenost zagotovitve ustreznega finančnega okvirja.  
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Ustvarjanje spodbud za prekoračitev zakonsko določenih minimalnih standardov 

Nemški sistem trenutno ne zagotavlja skoraj nikakršnih spodbud za prekoračitev zakonsko zagotov-

ljenih minimalnih standardov, npr. z dodatnimi finančnimi subvencijami, kadar nosilci dejavnosti za-

gotavljajo posebej dobro kakovost. To se odraža potem tudi v empiričnih podatkih o kakovosti nem-

ških vrtcev KiTa, ki to potrjujejo s srednjo stopnjo kakovosti z večjimi regionalnimi razlikami. Kombi-

nacija ukrepa razvoja kakovosti »evropski znak kakovosti« s subvencioniranjem za kvalitativno dobre 

ustanove bi lahko tukaj bil dober vzor Berlin, z ustvarjanjem spodbud, da bi si izvajalci storitev priza-

devali za čim boljšo kakovost svojih ustanov. Prav tako lahko transparentnost, ki se ustvari s pomočjo 

plakete znaka kakovosti, poleg obveščenosti staršev poveča tudi spodbudo za izvajalce storitev, da 

zvišajo kakovost svoje lastne ustanove.  
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4.3.2 Avstrija 

Kot kaže nacionalno poročilo posameznih držav, izkazuje sistem osnovnega izobraževanja v Avstriji 

majhno členasto porazdelitev pristojnosti in nizko razvito znanstveno strukturo. Četudi je zabeležiti 

ukrepe za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na zvezni ravni (obvezujoče zadnje leto v otroškem 

vrtcu, okvirni načrt izobraževanja za vse dežele) in na zvezni ravni (sodelovanje inšpektorjev oz. poo-

blaščencev za kakovost, iniciative za interni razvoj kakovosti npr. z zagotavljanjem orodij za lastno 

ocenjevanje), pa manjka sistematično ugotavljanje in razvoj kakovosti in s tem tudi obremenljivi po-

datki, ki bi lahko utemeljili izobraževalno-politične odločitve na podlagi evidenc (glejte pogl. 2, Nacio-

nalni okvirji).  

 

Zagotavljanje enotnega monitoringa kakovosti z uvedbo evropskega znaka kakovosti na zvezni ravni 

Ravno za Avstrijo se kaže, da je izobraževalna kakovost ustanov osnovnega izobraževanja zelo hete-

rogeno oblikovana. Zaradi tega je za omogočanje osnovnega izobraževalnega dela in za zagotavljanje 

enakih možnosti zaželen enotni okvir za ugotavljanje in nadzor kakovosti.  

Sistemi monitoringa in ocene kakovosti, kakršni bodo ustvarjeni z uvedbo znaka kakovosti, predstav-

ljajo učinkovite ukrepe za zagotavljanje strukturne in procesne kakovosti v soglasju z mednarodno 

preverjenimi standardi kakovosti in presegajo dosedanja zakonska določila. Obstoječi sistem pregle-

dov ali svetovalcev za kakovost lahko dopolni, okrepi politiko izobraževanja in upravljanje izobraže-

vanja in poleg tega ga je mogoče uporabiti za obveščanje in senzibiliziranje javnosti in družin.  

 

Uporaba ugotavljanja kakovosti kot izhodiščne točke za nadaljnji razvoj 

Temu priključujoče lahko rezultate raziskav o znaku kakovosti uporabimo, da sistematsko morebiti v 

okvirju nadaljnjega izobraževanja ali strokovnega svetovanja določimo potrebam prilagojene impulze 

za nadaljnji razvoj kakovosti. Sistematični procesi za razvoj kakovosti vsebujejo praviloma poleg zu-

nanje ocene tudi interne lastne ocene – oboje je mogoče povezati in zagotavlja, da je kakovost kot 

tema vedno prisotna v ustanovah.  

 

Zagotavljanje finančnih okvirjev za uvajanje evropskega znaka kakovosti 

Uvajanje evropskega znaka kakovosti v Avstriji je močno vezano na politično pripravljenost in politič-

no voljo za zagotavljanje in nadaljnji razvoj kakovosti ustanov za osnovno izobraževanje. Brez zagoto-

vitve ustreznih finančnih sredstev na splošno reforme na področju osnovnošolskega izobraževanja in 

tudi ukrepi za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti niso možni. To se nanaša na izvedbo ukrepa za 

razvoj kakovosti »evropski znak kakovosti«. Avstrija trenutno po izračunih OECD (2017) namenja 0,6 

% BDP za predšolsko izobraževanje in je s tem bistveno za drugimi državami oz. za povprečjem OECD, 

ki znaša 0,8 % (OECD, 2017). To prenizko financiranje se odraža tudi v kakovosti in količini varstva 

otrok. Priporočeno je, da se vsaj 1 % bruto domačega proizvoda nameni za področje osnovnega izo-

braževanja (Koch, 2014). Zagotovitev ustreznega finančnega okvirja za uvajanje evropskega znaka 

kakovosti je v tem primeru nujno priporočena.   
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4.3.3 Madžarska  

Madžarska izvaja sistematični monitoring vseh ustanov osnovnega izobraževanja z nacionalnim 

sistemom nadzora, ki po enotnih kriterijih ugotavlja kakovost institucij (še posebej izobraževalnih 

procesov in izvajanje izobraževalnega načrta), ki ga dopolnjuje z lastnim ocenjevanjem. Za ocenjeva-

nje otroških vrtcev je pristojen organ za izobraževanje (ocenjevanje vsakih pet let), za jasli pa vladna 

agencija (ocena vsaka tri leta). Ocenjevanje izvajajo strokovnjaki preko dveh nacionalnih lokalnih 

oblasti. Poročilo predstavlja podlago akcijskega načrta, ki bo objavljen. S tem ima Madžarska že dobre 

strukture za zagotavljanje in nadaljnji razvoj kakovosti.  

 

Ustvarjanje neodvisne institucije za sistematični monitoring na državni ravni 

Tudi če na Madžarskem že obstajajo dobre strukture ugotavljanja kakovosti, pa se kaže kot proble-

matično to, da se monitoring dogaja v političnem kontekstu in s tem ni zagotovljena strokovna neod-

visnost ocenjevanja in povratnih informacij. Prednost neodvisnega ocenjevalca je v tem, da se osre-

dotočeni kriteriji kakovosti kakor tudi ocene in povratne informacije na kraju ne določajo politično, 

temveč strokovno in tako omogočajo tako za upravljanje izobraževanja kakor tudi za ustanove po-

membne napotke za strokovni nadaljnji razvoj ustanov.  

Projektni partner, deželna vlada Komitat Vas, bi lahko za takšen, enotni monitoring na državni ravni 

prevzela posredujočo ključno vlogo in z osrednjimi zveznimi mesti razjasnila, katere institucije naj 

bodo zadolžene za pospeševanje uvajanja znaka kakovosti (glejte poglavje 4.2. »Zagotavljanje kako-

vosti z pomočjo monitoringa neodvisnih instanc«). 

 

Priporočeno uvajanje evropskega znaka kakovosti za zagotavljanje sposobnosti priključitve mednaro-
dnim standardom kakovosti   

Madžarska je že ustvarila strukturne pogoje za zvišanje kakovosti (glejte nacionalne okvirje), do sedaj 

pa je manjkala mednarodna usmeritev. Uvajanje evropskega znaka kakovosti na tem mestu zagotav-

lja priložnost, da se tako primerjajo in preverijo lastni državni specifični kriteriji merjenja in zastavlje-

ne stopnje kakovosti na mednarodni ravni. V pilotiranjih se je pokazalo, da so določene karakteristike 

(kot je uporaba medijev ali kulturna raznolikost in raznovrstnost) do sedaj bile v ustanovah komaj 

vidne, bile pa so večjega pomena v primerjavi z družbenimi in globalnimi procesi sprememb v smeri 

internacionalizacije in medializacije (glejte poglavje 3.3. Pričanja o izkušnjah).  
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4.3.4 Slovenija 

Tudi v Sloveniji je že zagotovljena dobra struktura ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti zunajdru-

žinskih vrtcev in vzgojno-varstvenih ustanov, saj je zagotovljeno nacionalno certificiranje kakovosti. 

Pri tem so predvidena obvezujoča letna lastna ocenjevanja in petletna zunanja ocenjevanja. Velika 

večina otrok obiskuje vrtce oz. jasli pri javnih ponudnikih izobraževanja, ki jih z državnimi zakoni na 

področju organizacijskih struktur in izobraževanja in z nacionalnim učnim načrtom za vrtce enotno 

združuje (glejte poglavje 2, Nacionalni okvirji). 

 

Zagotovitev neodvisnosti certifikacijskih mest 

V Sloveniji je Svet za kakovost in ocenjevanje pristojen za koordinacijo ocenjevanja vrtcev in za poro-

čanje Ministrstvu. Določa postopke ugotavljanja in ocenjevanja kakovosti na nacionalni ravni. S tem 

obstaja tudi v Sloveniji problematika, da je strokovna neodvisnost certifikacijskega mesta ogrožena, 

saj je monitoring trdno vključen v politični kontekst, kar lahko povzroča konflikte interesov (glejte 

tudi poglavje 4.2. Splošna priporočila ravnanja). Tukaj bi bilo treba preveriti, ali je mogoče zagotovi-

tev nevtralnosti v ugotavljanju kakovosti že izboljšati. V idealnem primeru išče projektni partner SOS 

– Skupnost občin Slovenije stik s pristojnimi mesti, da poroča o evropskem znaku kakovosti in vpelje 

sodelovanje z drugimi partnerji. 

 

Zagotovitev mednarodne usmeritve obstoječih certificiranj z uvajanjem evropskega znaka kakovosti 

Trenutno se izvajata meritev in certificiranje kakovosti v Sloveniji na podlagi nacionalnih kriterijev in 

meril kakovosti, pri čemer gre za postopno nezadostno povezavo na sodobno izobraževanje v zgor-

njem otroštvu – po Schreyer in Oberhuemer (2017) v osnovni izobrazbi z upoštevanjem različnih dru-

žin in skupnosti v vsakdanjem življenju določene ustanove, intenzivno skupinsko delo, kritično odse-

vano mišljenje in zasnovo vseživljenjskega učenja (glejte tudi poglavje 2, Nacionalni okvirji). Zaradi 

tega priporočamo, da Slovenija v prihodnje ubere močnejšo mednarodno usmeritev in uporabi 

evropski znak kakovosti za primerjavo in preverjanje lastnih merilnih kriterijev z mednarodnimi meri-

li.  

Nadaljevanje 5-letnega projekta »Identifikacija in zagotavljanje kakovosti pri izobraževanju«, v kate-

rem naj bi se uveljavila profesionalna področja kakovosti, bi lahko zagotavljalo točko povezave, da se 

k takšni internacionalizaciji teži močneje kot doslej.  
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4.3.5 Italija  

V Italiji izobraževalni sistem osnovnega izobraževanja ureja več nacionalnih zakonov in se od leta 

2013/2014 na področju vrtcev in od leta 2015 na področju jasli ravna v skladu z nacionalnim načrtom 

izobraževanja. Nacionalno urejen sistem zagotavljanja in razvoja kakovosti ne obstaja, ne glede na 

preverjanja ustanov in tudi ne glede na dosežke otrok. Regionalno je za preverjanje v otroških vrtcih 

pristojna ustanova Ufficio scolastico regionale in poleg strukturne kakovosti preverja tudi uvajanje 

izobraževalnega načrta. V primerjavi s tem se v jaslih izvajajo zgolj kontrole s strani regionalnih 

(zdravstvenih) organov, ki se osredotočajo na vidike varnosti in higiene. Sistem monitoringa za lastno 

ocenjevanje je še v pripravi.  

 

Politična volja in pripravljenost kot pogoj za uvajanje 

V Italiji se zaradi manjkajočih mest v otroških vrtcih za otroke, mlajše od treh let, in s tem povezanega 

pomanjkanja vsakršne konkurence v ospredje postavlja zaostritev izziva, za ogled kakovosti obstoje-

čega sistema izobraževanja in varstva otrok in njegovega zagotavljanja. Zaradi pomanjkanja ponudbe 

in s tem vzporednega pomanjkanja konkurence za starše (ali stranke) imajo ponudniki komaj kaj 

spodbud, da bi s posebej dobro ponudbo pridobivali stranke in si tako ustvarili konkurenčne predno-

sti. Zaradi tega bi bile državne spodbude in ustrezni finančni viri oz. okvirni pogoji nujno potrebni za 

učinkovito zagotavljanje kakovosti. Za dolgoročno izvajanje in trajnostno uveljavitev znaka kakovosti 

na državni ravni je politično ustvarjanje in izvajanje volje nujno potrebno.  

Alternativno bi lahko v prvem koraku poiskali tudi zasebne ponudnike izobraževanja z interesom po 

zagotavljanju kakovosti z evropskim znakom kakovosti. Pogoj je potem niz orodij, ki je osredotočen 

na širši konsenz kakovosti, na podlagi katerega je mogoče pripraviti stroškovni načrt za vpeljevanje 

znaka kakovosti.  

 

Prizadevanje za neodvisno instanco za monitoring 

Projektni partner, SUMO Societa Cooperativa Sociale, predstavlja večinsko neodvisno instanco tako, 

da lahko sami (morebiti v sodelovanju z univerzo) zagotovijo ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj 

kakovosti. Zamisliti bi si bilo mogoče, da svojo ekspertizo izvajajo tisti univerzitetni partnerji, ki so že 

izvedli ugotavljanja kakovosti (s predvidenimi orodji). Tako je ECERS (2002) in ITERS (2004) že preve-

den v italijanski jezik in tudi preizkušen. Morebiti je pri izdajateljih teh prevodov najti ustrezne ali 

certificirane sogovornike za uvajanje znaka kakovosti.  

 

Prevod in priredba niza orodij  

Kot je vidno v pilotiranju, predstavlja izvajanje revizije v nemškem jeziku težje okoliščine. Lestvice 

ocenjevanja so bile že pred 20 leti prevedene v italijanski jezik, jih pa ni več mogoče dobiti v strokov-

nih prodajalnah, ampak samo še v antikvariatih. Nadalje pa še manjka prevod pisnih anket znaka 

kakovosti. Po potrebi bi lahko priredbo lestvic ocenjevanja prilagodili italijanskim razmeram z novo 

izdajo, na primer z osredotočenostjo na varnost ali določila osrednjih tem za posamezne države.  



 

36 

 

Literatura 

Bauer, Helfried & Mitterer, Karoline (2014). Otroški vrtec kot javna institucija. V Bernhard Koch (izd.), 
Handbuch Kindergartenleitung. Das ABC für Führungskräfte in der Elementarpädagogik (S. 79–
114). Dunaj: Kita aktuell. 

Bäuerlein, Kerstin, Linkert, Christine, Stumpf, Eva & Schneider Wolfgang (2013). Kratkoročni in dolgo-
ročni učinki izvendružinskega varstva otrok na kognitiven in jezikovni razvoj s posebnim upošteva-
njem kakovosti varstva. V reviji Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psycho-
logie, 45(2), 57-65. 

Becker-Stoll, Fabienne & Fröhlich-Gildhoff, Klaus (2018). Qualität im Feld der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung. Frühe Bildung, 7(2), 65–66. 

Beckh, Katherine, Mayer, Daniela, Berkic, Julia & Becker-Stoll, Fabienne (2014). Vpliv kakovosti usta-
nove na jezikovni in socialno-čustveni razvoj otrok z in brez migracijskega ozadja. Frühe Bildung, 
3(2), 73–81. 

Bove, Chiara & Cescato, Silvia (2017). Zgodnjepedagoško osebje – deželno poročilo Italija. Perso-
nalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Europa, izdano Inge 
Schreyer & Pamela Oberhuemer. Na voljo na www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm  

Bücklein, Christina, Hoffer, Rieke & Strohmer, Janina (2017). Kakovost interakcije v varstvu 1-3-
letnikov: Eksplorativno primerljiv pristop opazovalnih orodij GInA in CLASS Toodler. V Heike 
Wadepohl, Mackowia Katja, Fröhlich-Gildhoff Klaus & Weltzien Dörte (Hrsg.), Interaktionsgestal-
tung in Familie und Kindertagesbetreuung (S. 83-114). Wiesbaden: Springer.  

Cafuta, Sabine (2017). Uveljavljanje načrta BildungsRahmenPlans za ustanove osnovnega izobraževa-
nje v avstrijskih vrtcih na državni ravni. Münster: Waxmann. 

Carl, Barbara (2007). Child Caregiver Interaction Scale (Doctoral dissertation). Indiana University of 
Pennsylvania. Retrieved form 
https://pdfs.semanticscholar.org/2c7b/5e194519ace6dd721aef65c8ba0fd4e94f09.pdf  

Charlotte Bühler Institut po naročilu uradov deželnih vlad avstrijskih zveznih dežel, magistrat mesta 
Dunaj in Zvezno ministrstvo za poučevanje, umetnost in kulturo (2009). Načrt BildungsRahmen-
Plan za ustanove osnovnega izobraževanja v Asvtriji na državni ravni. Wien: bmukk. Na voljo na 
https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/vp/2009/bildungsrahmenplan_18698.pdf?6ar4ba  

Colwell, Nicole, Gordon, Rachel A., Fujimoto, Ken, Kaestner, Robert & Korenman, Sanders (2013). 
New evidence on the validity of the Arnett Caregiver Interaction Scale: Results from the Early 
Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort. Early Child Res Q, 28(2), 218–233. 
doi:10.1016/j.ecresq.2012.12.004 

Côté, Sylvana, Doyle, Orla, Petitclerc, Amélie & Timmins, Lori (2013). Child care in infancy and cogni-
tive performance until middle childhood in the millennium cohort study. Cild development, 84(4), 
1191-208. doi: 10.1111,cdev.12049 

Deibl, Ines & Hascher, Tina (2017). Načrtovanje izobraževanja. Orodje in podlaga za zagotavljanje 
kakovosti v vrtcih. Frühe Bildung, 6(3), 141–150. Na voljo na  
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1026/2191-9186/a000325?journalCode=zfb  

Dogan, Sultan (2011). Vpliv kakovosti tuje varstvene ustanove na obnašanje in stresni odziv otroka. 
(diplomsko delo). Na voljo na http://othes.univie.ac.at/15184/1/2011-04-05_0400706.pdf 

Eichen, Lars, Geißler, Claudia, & Walter-Laager, Catherine (2019). Kvalitativne izjave staršev in stro-
kovnjakov na področju izobraževanja »Evropski znak kakovosti za zgodnje izobraževalne ustano-
ve«. Neobjavljeno poročilo, Karl-Franzens-Universität Graz. 

Eurydice (2018). Early childhood education and care. Na voljo na 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-
care-77_sl  

Zakon 107/2015 (2015). Reforma nacionalnega sistema izobraževanja in usposabljanja in Uredba o 
spremembi obstoječih zakonov [Legge 107 del 13 luglio 2015: Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.]. Na voljo na 

https://pdfs.semanticscholar.org/2c7b/5e194519ace6dd721aef65c8ba0fd4e94f09.pdf
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1026/2191-9186/a000325?journalCode=zfb
http://othes.univie.ac.at/15184/1/2011-04-05_0400706.pdf


 

37 

 

http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/documentazione/Documents/Legge_13_luglio_2015_n._1
07.pdf  

Zakon LXXIX o javni izobrazbi (1993) [1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról]. Na voljo na: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19431.208637  

Zakon C o javni nacionalni izobrazbi (2011) [2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről]. Na voljo 
na http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.366984  

Hartel, Birgit, Hollerer, Luise, Smidt, Wilfried, Walter-Laager, Catherine & Stoll, Martina (2019). Ele-
mentarna pedagogika v Avstriji. Pogoji in učinki elementarne pedagogike. V Simone Breit, Ferdi-
nand Eder, Konrad Krainer, Claudia Schreiner, Andrea Seel & Christiane Spiel (izd.), Nationaler 
Bildungsbericht Österreich 2018, Band 2. Fokussierte Analysen und Zukunftsperspektiven für das 
Bildungswesen (str. 183-224). Graz: Leykam. 

Hartfield, Bridget, Burchinal, Margaret, Pianta, Robert & Sideris, John (2017): Thresholds in the asso-
ciation between quality of teacher–child interactions and preschool children’s school readiness 
skills. Early Childhood Research Quarterly, 36, 561-571. 

Herzog-Punzenberger, Barbara (2016): Kindergartenbesuch und Elementarpädagogik (Policy brief 
#04). Na voljo na 
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/varueckblicke/Migration_und_Mehrsprachigkeit_20.
10.2016.pdf 

Kaindl, Markus & Schipfer, Rudolf Karl (2017). Družine v številkah. Statistične informacije o družinah v 
Avstriji. Na voljo na https://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/FiZ/fiz_2017.pdf  

Koch, Bernhard (2014). Institucionalno varstvo otrok v Avstriji. Status in izzivi. In Bernhard Koch 
(Hrsg.), Handbuch Kindergartenleitung. Das ABC für Führungskräfte in der Elementarpädagogik 
(str. 3–26). Dunaj: KiTa aktuell. 

Korintus, Marta (2017). Zgodnjepedagoško osebje – Deželno poročilo Madžarska. V Inge Schreyer & 
Pamela Oberhuemer (Hrsg.), Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung 
und Betreuung in Europa. Na voljo na www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm  

Krenn-Wache, Marisa (2017). Zgodnjepedagoško osebje – Deželno poročilo »Avstrija«. V Inge 
Schreyer in Pamela Oberhuemer (Hrsg.), Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, 
Erziehung und Betreuung in Europa. Na voljo na www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm  

Kriesi, I., Scherrer, R. & Buchmann, M. (2008). Obvladovanje vstopa otrok v šolo v Švici. V Franz Schul-
theis, Pasqualina Perrig-Chiello & Stephan Egger (Hrsg.), Kindheit und Jugend in der Schweiz (str. 
82-88). Weinheim: Beltz. 

Dežela Štajerska (2018). Pedagoško strokovno svetovanje. Na voljo na 
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/95724527/DE/  

Leu, Hans Rudolf (2005). Sporne perspektive na določanje kriterijev kakovosti. V Angelika Diller, Hans 
Rudolf Leu & Thomas Rauschenbach (izd.), Der Streit ums Gütesiegel. Qualitätskonzepte für Kin-
dertageseinrichtungen (str. 13–30). München: Nemški inštitut za mladino. 

Linke, Marleen, Stoll, Martina & Kartel, Birgit (o.J.). Feststellungsverfahren zur Bestimmung pädago-
gischer Qualität in Kindertageseinrichtungen (Poster). Na voljo na http://www.hartel-
elementar.at/zumeinerperson/veroeffentlichungen.html  

Mayer, Daniela/Beckh, Kathrin (2018). Preverjanje pedagoške kakovosti v vrtcih. Frühe Bildung,7(2), 
67-76. Na voljo na https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000370 

Magnuson, Katherine A., Meyers, Marcia K., Ruhm, Christopher J., & Waldfogel, Jane (2004). Inequa-
lity in Preschool Education and School Readiness. In American Educational Research Journal, 
41(1), 115-157. http://dx.doi.org/10.3102/00028312041001115 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2018). Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovnošol-
sko izobraževanje. Na voljo na 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_sol
stvo/predsolska_vzgoja/#c17792 [03.04.2019]. 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/varueckblicke/Migration_und_Mehrsprachigkeit_20.10.2016.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/varueckblicke/Migration_und_Mehrsprachigkeit_20.10.2016.pdf
http://www.hartel-elementar.at/zumeinerperson/veroeffentlichungen.html
http://www.hartel-elementar.at/zumeinerperson/veroeffentlichungen.html
http://dx.doi.org/10.3102/00028312041001115


 

38 

 

Molnár Balázs, Pálfi Sándor, Szerepi Sándor & Vargáné Nagy Anikó (2019). Kisgyermekkori nevelés 
Magyarországon. Na voljo na http://folyoiratok.ofi.hu/educatio/kisgyermekkori-neveles-
magyarorszagon  

OECD (2017). Starting Strong 2017. Key OECD Indicators on early childhood education and care. Na 
voljo na https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276116-
en.pdf?expires=1558952510&id=id&accname=oid006727&checksum=48C29E4114D99933A462FC
2F2B0C6E6B    

Pianta, Robert (2015). Teacher–Student Interactions Measurement, Impacts, Improvement, and Po-
licy. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 98 –105. DOI: 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2372732215622457 

Schmerse, Daniel & Tietze, Wolfgang (2015). Socializacija v jaslih in vrtcu. V Klaus Hurrelmann, Ullrich 
Bauer, Matthias Grundmann & Sabine Walper (2015). Handbuch der Sozialisationsforschung (S. 
414-437), Weinheim: Beltz.   

Schneider, Marisa & Tietze, Wolfgang (2018). Evropski znak kakovosti za zgodnjepedagoške ustanove. 
Neobjavljeno poročilo k študiji ocenjevanja, PädQUIS, Berlin. 

Schreyer, Inge & Oberhuemer, Pamela (2017). Nemčija – vsebinski ključni podatki. V Inge Schreyer & 
Pamela Oberhuemer (Hrsg.), Osebni profili v sistemih predšolskega izobraževanja, vzgoje in var-
stva v Evropi. Na voljo no www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm  

Schreyer, Inge & Oberhuemer, Pamela (2017). Kontekstualni ključni podatki. V Inge Schreyer & Pame-
la Oberhuemer (Hrsg.), Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und 
Betreuung in Europa. Na voljo na www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm  

Schreyer, Inge & Oberhuemer, Pamela (2017). Slovenija – kontekstualni ključni podatki. V Inge 
Schreyer & Pamela Oberhuemer (Hrsg.), Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, 
Erziehung und Betreuung in Europa. Na voljo na www.seepro.eu\Laenderberichte\  

Schreyer, Inge & Oberhuemer, Pamela (2017). Madžarska – vsebinski ključni podatki. V Inge Schreyer 
& Pamela Oberhuemer (Hrsg.), Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung 
und Betreuung in Europa. Na voljo na www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm [9. 4. 
2019]. 

Schweinhart, Lawrence J., Montie, Jeanne, Xiang, Zongping, Barnett, W. Steven, Belfield, Clive R., & 
Nores, Milagors (2005). Lifetime effects: the HighScope Perry preschool study through age 40. 
Ypsilanti: HighScope Press. Na voljo na http://nieer.org/wp-
content/uploads/2014/09/specialsummary_rev2011_02_2.pdf  

Siraj-Blatchford, Iram, Sylva, Kathy, Muttock, Stella, Gilden, Rose & Bell, Danny (2002). Researching 
Effective Pedagogyin the Early Years (Research Report RR356). Na voljo na 
http://www.327matters.org/docs/rr356.pdf  

Spieß, C. Katharina & Tietze, Wolfgang (2002). Zagotavljanje kakovosti v vrtcih. Razlogi, zahteve in 
premisleki o izvajanju za znak kakovosti. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 5(1), 139-162. 

Statistik Austria (2017). Vzgojno-varstveni zavod. Na voljo na 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/for
males_bildungswesen/kindertagesheime_kinderbetreuung/index.html  

Statistischer Spiegel (2018a). Podatki o izobraževanju – Osrednji statistični urad. Na voljo na 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf  

Statistischer Spiegel (2018b). Dnevno varstvo otrok - Osrednji statistični urad. Na voljo na 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni16.pdf  

Statistični urad Republike Slovenije (2018). Bildungsstatistik. Na voljo na https://www.stat.si/statweb  
Tietze, Wolfgang & Förster, Charis (2006). Ugotavljanje kakovosti in znak kakovosti. Nemški znak 

kakovosti za otroške vrtce kot novo orodje za zagotavljanje kakovosti v ustanovah otroških vrtcev. 
Deutsche Liga für das Kind, 4, 8–12. Na voljo na http://liga-kind.de/fk-406-tietze/  

Tietze, Wolfgang & Lee, Hee-Jeong (2009). Sistem za ocenjevanje, izboljšanje in certificiranje izobra-
ževalne kakovosti otroških vrtcev v Nemčiji. V Karin Altgeld & Sybille Stöbe-Blossey (izd.), Qua-

http://folyoiratok.ofi.hu/szerzok/molnar-balazs
http://folyoiratok.ofi.hu/szerzok/palfi-sandor
http://folyoiratok.ofi.hu/szerzok/szerepi-sandor
http://folyoiratok.ofi.hu/szerzok/vargane-nagy-aniko
http://folyoiratok.ofi.hu/educatio/kisgyermekkori-neveles-magyarorszagon
http://folyoiratok.ofi.hu/educatio/kisgyermekkori-neveles-magyarorszagon
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276116-en.pdf?expires=1558952510&amp;amp;id=id&amp;amp;accname=oid006727&amp;amp;checksum=48C29E4114D99933A462FC2F2B0C6E6B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276116-en.pdf?expires=1558952510&amp;amp;id=id&amp;amp;accname=oid006727&amp;amp;checksum=48C29E4114D99933A462FC2F2B0C6E6B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276116-en.pdf?expires=1558952510&amp;amp;id=id&amp;amp;accname=oid006727&amp;amp;checksum=48C29E4114D99933A462FC2F2B0C6E6B
http://www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm
http://nieer.org/wp-content/uploads/2014/09/specialsummary_rev2011_02_2.pdf
http://nieer.org/wp-content/uploads/2014/09/specialsummary_rev2011_02_2.pdf
http://www.327matters.org/docs/rr356.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni16.pdf


 

39 

 

litätsmanagement in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Perspektiven für eine 
öffentliche Qualitätspolitik (S. 43-62). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Tietze, Wolfgang (2008). Zagotavljanje kakovosti na osnovnem področju. V Eckhard Klieme & Rudolf 
Tippelt (izd.), Qualitätssicherung im Bildungswesen (S. 16-35). Weinheim: Beltz. 

Tietze, Wolfgang, Becker-Stoll, Fabienne, Bensel, Joachim, Eckhardt, Andrea G., Haug-Schnabel, Ga-
briele, Kalicki, Bernhard, Keller, Heidi & Leyendecker, Birgit (2013). NUBBEK. Nationale Unter-
suchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit. Weimar: das netz. 

Tietze, Wolfgang, Bolz, Melanie, Grenner, Katja, Schlecht, Daena, Wellner, Beate (2007): Krippen-
Skala (KRIPS-R). Feststellung und Unterstützung pädagogischer Qualität in Krippen. Berlin: Cornel-
sen Verlag Scriptor. 

Tietze, Wolfgang, Schneider, Marisa & Projektna skupina za znak kakovosti (2019). Priročnik »Evrop-
ski znak kakovosti za zgodnjepedagoške ustanove«. Neobjavljen rokopis, PädQUIS, Berlin. 

Vonta, Tatjana & Jager, Jerneja (2017). Zgodnjepedagoško osebje – Deželno poročilo Slovenija. V Inge 
Schreyer & Pamela Oberhuemer (izdaj.), Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, 
Erziehung und Betreuung in Europa. Na voljo na www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm  

Wadepohl, Heike, Mackowiak, Katja, Fröhlich-Gildhoff, Klaus & Weltzien, Dörte (Hrsg.) (2017). Inter-
aktionsgestaltung in Familie und Kindertagesbetreuung. Wiesbaden: Springer. 

Walter-Laager, Catherine & Meier Magistretti, Claudia (2016). Literaturstudie und Good-Practice-
Krite-rien zur Ausgestaltung von Angeboten der frühen Förderung für Kinder aus sozial benachte-
iligten Familien (Prispevki k socialni varnosti, poročilo raziskave štev. 6/16). Bern: Zvezni urad za 
socialna zavarovanja (BSV). Na voljo na 
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE6AA837B8
196662F8A.pdf 

Walter-Laager, Catherine, Flöter, Manja, Geißler, Claudia, Petritsch, Mailina & Pölzl-Stefanec, Eva 
(2019). Grazer Interaktionsskala für Kinder unter drei Jahren (GrazIAS 0-3). Graz: Karl-Franzens-
Universität Graz 

Walter-Laager, Catherine, Pölzl-Stefanec, Eva, Gimplinger, Christina & Mittischek, Lea (2018). Zago-
tovitev prepoznavnosti dobre kakovosti pri izobraževanju in varstvu zelo majhnih otrok. Delovni 
material za izobraževanje in usposabljanje, sestanki skupine in roditeljski sestanki. Graz: Karl-
Franzens-Universität Graz.  

Watamura, Sarah Enos, Phillips, Deborah A., Morrissey, Taryn W., McCartney, Kathleen & Bub, Kri-
sten (2011). Double Jeopardy: Poorer Social-Emotional Outcomes for Children in the NICHD 
SECCYD Experiencing Home and Child-Care Environments That Confer Risk. Child development, 
82(1), 48-65. 

Osrednji statistični urad (2018). Glavni podatki izobraževalnih ustanov po svetovalcih 2016/2017. Na 
voljo na www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.xls 

 

http://www.paedquis.de/home/publikationen/krips.htm
http://www.paedquis.de/home/publikationen/krips.htm
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE6AA837B8196662F8A.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE6AA837B8196662F8A.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.xls%20%5b09.04.2019%5d.

