
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

ULA RAKUŠA 

 

POGLEDI STARŠEV IN VZGOJITELJEV NA KAKOVOST 

DELOVANJA VRTCA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

 

ULA RAKUŠA 

Mentorica: dr. TATJANA DEVJAK, izr. prof. 

 

 

POGLEDI STARŠEV IN VZGOJITELJEV NA KAKOVOST 

DELOVANJA VRTCA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017



ZAHVALA 

 

Najprej bi se rada zahvalila mentorici izr. prof. dr. Tatjani Devjak, ki mi je s strokovnimi 

nasveti ter usmeritvami in spodbudami pomagala pri nastajanju diplomskega dela.  

Hvala tudi strokovnim delavcem in staršem otrok, ki imajo otroke vključene v vrtce občine 

Žalec, vrtec Zarja Celje in v vrtec Tončke Čečeve Celje, ki so mi z izpolnitvijo anket in 

njihovim mnenjem pomagali pri empiričnem delu. 

 

Prav tako bi se zahvalila prijateljem, ki so študentski čas naredili še bolj zabaven in 

nepozaben. 

 

Posebna zahvala gre družini in najbližjim, ki so vedno verjeli vame ter me v času študija 

podpirali in spodbujali. 

 

In vsem, ki so mi na kakršen koli način pomagali pri nastajanju tega dela. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

POVZETEK 
 

V diplomskem delu sem raziskala, kakšen je pogled vzgojiteljev in staršev na kakovost v vrtcu 

in to tudi primerjala. Najprej sem v teoretičnem delu opredelila cilje in naloge predšolske 

vzgoje, kjer je opredeljena tudi kakovost v vrtcu. Zatem sem definirala značilnosti in dejavnike, 

ki pripomorejo k zagotavljanju in ohranjanju kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu. Pri 

pedagoški kakovosti vrtca gre predvsem za skupek različnih pogledov, povezanih z 

materialnimi in človeškimi viri. To so pogoji, ki otrokom omogočajo razvoj na telesnem, 

gibalnem, spoznavnem, govornem, socialnem in čustvenem področju. Gre za realizacijo in 

uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v vrtcu. V kakovostnem vrtcu imajo otroci občutek 

varnosti, zaupajo vase, so spretni pri uporabi jezika, uspešni pri reševanju miselnih težav ter 

vedo, kako se odzvati na agresivne in impulzivne težnje. Večina avtorjev opredeli kakovost 

skozi strukturne, procesne in posredne kazalce kakovosti (Marjanovič Umek, 2014).  

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila med vzgojitelje 

in pomočnike vzgojiteljev ter starše prvega in drugega starostnega obdobja, dobila odgovore na 

to, kaj je po njihovem mnenju kakovost v vrtcu, kako so strokovni delavci vključeni v proces 

zagotavljanja kakovosti in kako vanj vključujejo starše. S pomočjo kvantitativnega pristopa 

raziskovanja sem pridobila tudi informacije, čemu vzgojitelji namenjajo največ pozornosti pri 

svojem delu in kateri kazalec kakovosti je najpomembnejši, tako za starše kot tudi vzgojitelje. 

 

Rezultati empiričnega dela so pokazali, da vzgojitelji in starši pod besedo kakovost vidijo 

strokovno kompetentnega vzgojitelja, ki otroku zagotovi občutek varnosti in upošteva njegove 

individualne potrebe ter vzpostavi dobro komunikacijo in sodelovanje s starši. Ti so v proces 

zagotavljanja kakovosti vključeni predvsem preko rednih roditeljskih sestankov in neformalnih 

oblik dela. Vzgojitelji namenijo zelo veliko pozornosti predvsem strokovnosti pri svojem delu, 

ustrezni komunikaciji s starši in odzivnosti na potrebe otrok ter njihovo aktivno vključevanje v 

dejavnosti. Ugotovila sem, da je vzgojiteljem in staršem najpomembnejša procesna raven 

kakovosti, katero dopolnjuje posredna, predvsem z usposobljenim vzgojiteljem in uspešnim 

timskim sodelovanjem s starši, medtem ko strukturnih kazalcev kakovosti starši in strokovni 

delavci vrtca ne povezujejo s kakovostno predšolsko vzgojo. 

 

Ključne besede: vrtec, vzgojitelji, starši, kakovost v vrtcu, kazalci kakovosti 

  



 
 

 
 

 

SUMMARY 
 

In this thesis, I have explored the teachers and parents views on the kindergarten quality and 

compared them. In the theoretical part I first defined the objectives and tasks of the pre-school 

education which is included the quality of kindergarten. Then I defined the characteristics and 

factors that contribute, ensure and maintain a higher quality of preschool education. The 

pedagogical quality of a kindergarten is primarily a set of different views related to the material 

as well as human resources. These are the conditions that allow children to develop their 

physical, motor, cognitive, linguistic, social and emotional field. It is about the realization and 

achievement of the preschool education goals. In the quality kindergarten the children have a 

sense of safety; they develop self confidence and skills in the use of language and in solving 

mind issues. They know how to react to aggressive and impulsive tendencies in a proper way. 

Most authors define the quality through the structural, process and indirect indicators of quality 

(Marjanovič Umek, 2014). 

The empirical part consists of the information analysis based on the questionnaires answered 

by teachers, their assistants and parents of the first and second age period. They expressed their 

opinion on what the quality of the kindergarten includes and to what extent the teachers and the 

parents are involved in the process of assuring the kindergarten quality. By means of the 

quantitative research approach, I also obtained the information about what the teachers pay 

more attention to at their work and which is the most important quality indicator for both parents 

as well as teachers. 

The results of the empirical part show that teachers and parents consider the quality to be based 

on the professional work of a competent teacher who assures children of a sense of safety, takes 

into account their individual needs and establishes a good communication and cooperation with 

parents. The latter are included in the process of quality assurance mainly through regular 

parent-teacher meetings and informal forms of work. Teachers devote a lot of attention to their 

professional competence, to the development of an adequate communication with parents, to 

the responsiveness to the children’s needs and to their active involvement in different activities. 

I have realized that teachers and parents consider the most important the procedural level of 

quality complemented indirectly by qualified teachers and a successful team work with parents. 

However, parents and teachers do not associate the structural indicators of quality with a high-

quality pre-school education. 

 

Key words: kindergarten, parents, kindergarten quality, quality indicators 
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1 UVOD 
 

V času, ko je v družbi prisotnih vedno več t. i. helikopter staršev (ang. »helicopter parents«), ki 

pretirano nadzorujejo življenje svojih otrok, me je zanimalo, kako starši gledajo na vrtec in 

njegovo kakovost, hkrati pa me je zanimalo tudi mnenje izvajalcev – vzgojiteljev.1 Slovensko 

družbo bi lahko opredelila tudi kot »otrokocentrično«, kjer starši pretirano izkazujejo pozornost 

otrokom, kar se še posebno opazi v procesu vzgoje in izobraževanja, kjer otroci postanejo 

dejavnik moralnega, ekonomskega in socialnega delovanja svojih staršev (Kuhar, 2011).  

 

H kakovostni predšolski vzgoji v vrtcu pripomore vključevanje staršev in širše družbe v proces 

izobraževanja ter zavedanje, da je učinkovit proces razvoja in učenja otrok tisti, ki ga dosežemo 

z ustreznimi učnimi metodami in aktivnostmi, zasnovanimi na osnovi uspešne in ustrezne 

komunikacije med otroci in vzgojitelji ter dejavnosti, katerim otroci sledijo in so v njih aktivni 

(Eurydice policy brief, Early childhood education and care, 2014). 

 

Vzgojitelji z načrtnim delom poskrbijo za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje, ki temelji 

na kurikularnih načelih in ciljih, s katerimi se zagotovi napredek v razvoju otrok in kakovostna 

vzgoja. Tako je lahko kakovost razumljena kot proces, razvoj kakovosti pa je del 

izobraževalnega procesa, ki ima pomembno vlogo v življenju ljudi in vpliva na naše 

razmišljanje ter delo. Kot poudarijo Dahlberg idr. (2008) je kakovost dinamičen proces, pri 

katerem so v ospredju vrednote in zaradi česar ta pojem različnim ljudem pomeni različno 

(Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). 

 

Kot bodoča vzgojiteljica bom imela vpliv na razvoj otrok, njihovo počutje v vrtcu in 

zadovoljstvo staršev s preživetim časom njihovega otroka v vrtcu. To bom dosegla le, če bom 

poznala, razumela in ponotranjila pojem kakovosti v vrtcu. Ta ni nov, je pa res, da se v zadnjih 

dveh desetletjih mnogo bolj omenja in raziskuje kot prej. Skozi diplomsko delo bom opredelila 

kakovost skozi več avtorjev in s tem poskušala prikazati, da definicija kakovosti v vrtcu ni nekaj 

črno-belega, saj se skozi različne družbene kontekste nanjo gleda drugače. Zato bom kakovost 

slovenskih vrtcev primerjala skozi pogled vzgojiteljev in staršev otrok, vključenih v vrtec, tj. 

partnerjev, ki lahko z dobrim sodelovanjem zagotovijo kakovostno predšolsko vzgojo. 

                                                           
1 Besedo vzgojitelj bom skozi celotno diplomsko delo uporabljala za oba spola.   
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V teoretičnemu delu bom predstavila pojem kakovosti skozi različne avtorje in razložila pomen 

strukturnih, procesnih in posrednih kazalcev kakovosti. V empiričnem delu bom primerjala 

stališča ter mnenja staršev in vzgojiteljev. Tako bom videla, kaj vpleteni sploh razumejo pod 

pojmom kakovosti ter kaj jim je pri predšolski vzgoji najpomembnejše.  

 

Zavedam se, da je brez visokokakovostnega vrtca težko doseči cilje, ki so zastavljeni v 

Kurikulumu za vrtce (1999) in opredeljeni tudi v Zakonu o vrtcih (1996), zaradi česar me to 

področje še toliko bolj zanima.  

 

2 CILJI IN NALOGE PREDŠOLSKE VZGOJE 

2.1 Cilji predšolske vzgoje 
 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) so sprva opredeljeni splošni cilji vzgoje in 

izobraževanja, med katerimi je najbolj izpostavljeno zagotavljanje kakovostnega pedagoškega 

dela po celotni periodi, kamor sodi tudi vrtec. To je možno zagotoviti s strokovno 

usposobljenimi in avtonomnimi pedagoškimi delavci, ustreznimi prostorskimi pogoji in 

finančnimi sredstvi ter priznavanjem novih dognanj v vzgoji in izobraževanju. Tako je lahko 

zagotovljeno kakovostno učenje in kasnejša kakovostna izobrazba, ki bo primerljiva tudi z 

mednarodnega vidika za vsakega posameznika ne glede na spol, veroizpoved, narodnost, 

telesno oziroma duševno stanje ali pa socialni položaj (prav tam). 

 

V 4. členu Zakona v vrtcih (1996) so opisani cilji predšolske vzgoje, ki izpostavijo, da je 

pomembno otrokovo razumevanje samega sebe in okolice, kar vključuje tudi timsko 

sodelovanje ter sprejemanje drugačnosti in različnih mnenj. Pri tem otrok neguje in razvija 

svojo radovednost in raziskovalni duh ter neodvisno mišljenje. Skozi dejavnosti v vrtcu se tudi 

uresniči cilj, kjer je spodbujen otrokov gibalni, telesni in govorni razvoj (kasneje tudi razvoj 

branja in pisanja). Skozi vsakodnevne dejavnosti se otroci naučijo sodelovanja in se jim 

približajo tudi medpodročne vsebine, ki so prisotne v njihovem vsakdanu (prav tam). 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) so iz načel izpeljani cilji predšolske vzgoje, kjer 

želijo izpostaviti problematiko, da v preteklosti kar velik odstotek 4- do 5-letnikov ni hodil v 

vrtec, zato je prvi cilj tudi vključiti v vrtec višje število predvsem starejših otrok. Hkrati je cilj 

vključiti v vrtec tudi čim več otrok iz socialno in kulturno šibkejšega okolja in otrokom 
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omogočiti razvoj spretnosti v skladu z razvojnimi zakonitostmi in značilnostmi individualnega 

razvoja vsakega otroka (prav tam). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so najprej opredeljeni cilji kurikula, iz katerih so izpeljana 

načela, globalni cilji in cilji za posamezna področja dejavnosti, ki temeljijo na zakonitostih 

otrokovega razvoja. Vzgojitelj se s svojo avtonomnostjo sam odloči in oceni, kako bo 

predlagane dejavnosti in vsebine izvedel v vrtcu. Pri tem pa bo vsekakor upošteval tudi cilje 

kurikuluma za vrtce, kjer sta poudarjena njegova odprtost in fleksibilnost. Hkrati vzgojitelj pri 

načrtovanju misli tudi na čim bolj pestre dejavnosti in ponudbo na vseh področjih predšolske 

vzgoje, kjer so vedno tudi prisotne medpodročne aktivnosti, kot sta prometna in moralna vzgoja 

ali pa dejavnosti, ki spodbujajo skrb za zdravje. Z aktivnostmi v vrtcu pripomore k večji 

strpnosti do drugačnosti (glede na spol, socialno oziroma kulturno ozadje, veroizpoved, 

narodnost, duševno oziroma telesno stanje).  

 

Eden izmed ciljev je tudi poudarjanje individualnosti – vsak otrok je individuum zase, je 

nasprotje rutini, kjer je potrebno upoštevati intimnost in zasebnost vsakega otroka. Ob tem 

načrtovanju je vzgojitelju v pomoč cilj kurikula, ki predvideva reorganizacijo in dvig kakovosti 

prostora, opreme in časa v vrtcu. Ob koncu pa vzgojitelj v skladu s ciljem kurikula svoje delo 

tudi ustrezno ovrednoti in evalvira, kar lahko pripomore k večji kakovosti v vrtcu. Pomemben 

del oziroma partner pri izvajanju kakovostne predšolske vzgoje so starši in ustrezno sodelovanje 

z njimi, kar je tudi cilj kurikula za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

2.2 Naloge predšolske vzgoje 
 

Zakon v vrtcih (1996) opredeli temeljno nalogo vrtcev kot: »Pomoč staršem pri celoviti skrbi 

za otroke, izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanju pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti« (prav tam, 2. člen). 

 

Gre za širši pojem, kjer so pomemben člen predvsem vzgojitelji, ki skupaj s starši tvorijo ekipo, 

ki omogoča otroku kakovostno življenje in optimalen razvoj. Naloge so še bolj natančno 

opisano z načeli predšolske vzgoje v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju in v Kurikulumu za 

vrtce.  

 

Prvi del naloge je v zakonu opisan kot pomoč staršem, kar je v skladu z načelom 

»demokratičnosti in pluralizma« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str. 74), saj ima 
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vsak starš pravico, da otroka vključi v javni program in mu izbere program, ki je v skladu z 

njegovimi intelektualnimi in telesnimi zmožnostmi in interesi (prav tam). Ker so starši v 

celotnem procesu vzgoje v vrtcu partner, je naloga predšolske vzgoje tudi uspešno formalno 

kot tudi neformalno sodelovanje z njimi. Kot je zapisano v kurikularnem načelu sodelovanja s 

starši, je pomembno, da so jim informacije javno dostopne, dodatno zaupanje pa si vzgojitelj 

ustvari z uspešnim podajanjem sprotnih informacij o otroku. Pravica staršev je tudi postopno 

uvajanje otroka ter sodelovanje pri vsakodnevnih aktivnostih. Ko je to prisotno, je narejen tudi 

korak do kakovostnega izvajanja predšolske vzgoje, saj je brez uspešnega dialoga s starši to 

težko dosegljivo (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Celoten kurikulum je oprt na dejstvu, da otrok svet vidi in dojema celostno ter da njegovo 

učenje poteka v interakciji s fizičnim in socialnim okoljem, ki ga obdaja. V vrtcu si svoje 

socialne kompetence in individualnost razvija v odnosih z ostalimi otroki ter pedagoškimi in 

ostalimi strokovnimi delavci (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Naloga predšolske vzgoje in s tem vrtcev je omogočiti kakovostno predšolsko vzgojo vsem 

otrokom, na jezikovno mešanem območju tudi v obeh jezikih (poleg slovenščine še v 

italijanščini oziroma madžarščini), in s tem doseči njihov optimalen razvoj (Kurikulum za 

vrtce). S pozitivno diskriminacijo se tudi otroci, ne glede na izobrazbo, poreklo oziroma 

socialno-ekonomsko stanje staršev, vključijo v izobraževalni sistem, s čimer se neenaki 

dejavniki izenačijo in otroku omogočajo boljši in hitrejši razvoj, kjer sta v ospredju tako telesni 

kot tudi duševni razvoj (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Otroci skozi aktivno 

učenje pridobivajo nove izkušnje, kjer je poudarek na samem procesu in kjer odgovori niso 

napačni, saj je cilj pridobivanje novih izkušenj skozi otrokovo lastno razmišljanje, dojemanje 

in izražanje, kar je značilno za razvojno-procesni pristop (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Naloga vzgojitelja kot izvajalca predšolske vzgoje je evalviranje svojega dela, skozi katerega 

uvidi vsebinsko in metodološko ustreznost načrtovanih dejavnosti in s tem zagotovi ustrezne 

pogoje za izvajanje pedagoškega dela ter lažje nadzoruje razvoj vsakega otroka in socialnih 

interakcij v skupini (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Naloga predšolske vzgoje  je tudi zagotavljanje kakovosti vrtcev, kakor je zapisano v Beli knjigi 

o vzgoji in izobraževanju (2011), z načelom »stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

in notranjega razvoja« (prav tam, str. 75), saj imajo le visokokakovostni vrtci pozitiven učinek 
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na otrokov razvoj. Pomemben del procesa je tudi samoevalvacija, ki mora biti strokovna in 

celovita (prav tam).  

 

3 KAKOVOST V VRTCU 

3.1 Kakovost kot dinamičen proces 
 

Stvari se s časom spreminjajo in enako velja za pogled na kakovostno vzgojo in izobraževanje. 

Danes mora vrtec kakovost prikazati in dokazati tudi navzven, torej ni dovolj le lastno mnenje, 

da delajo uspešno. Kakovost je tako dobila nekakšen univerzalen pomen, saj je pomembno 

razmisliti o tem, kako zagotoviti kakovost na vsakem področju in vrtec tu ni nobena izjema. V 

vrtcu je ta tesno povezana z njeno avtonomijo – bolj kot je vrtec avtonomen, lažje je zagotoviti 

višjo kakovost, ki je odvisna od političnih pritiskov (koliko denarja se nameni za 

izobraževanje), pogleda javnosti nanjo (zagotavljanje kakovosti z inšpekcijami in drugimi 

vladnimi telesi) in ne nazadnje od ekonomskega stanja države (razmerje med gospodarsko 

uspešnostjo in izdatki za izobraževanje) (Brejc in Koren, 2011).  

 

Zaradi že naštetih dejavnikov je kakovost dinamičen proces. Nanjo vplivajo vsi udeleženci: to 

so vzgojitelji, starši, otroci in tudi lokalna skupnost. Zato je za ohranjanje in »nadgradnjo« 

kakovosti pomembno načrtno delo vseh vpletenih (Babič, 2011). Na koncu prejšnjega tisočletja 

se je zgodil premik na ravni kakovosti v vrtcih, tako v Evropi kot tudi ZDA. Tako se je leta 

2000 v Sloveniji z začetkom projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske 

vzgoje v vrtcu, katerega nosilka je bila L. Marjanovič Umek, ki je z ostalimi sedmimi 

raziskovalci naredila teoretsko utemeljitev evalvacije in samoevalvacije, modele kakovosti in 

pristopov zagotavljanja kakovosti, naredil premik k sistematičnemu in načrtnemu zagotavljanju 

kakovosti predšolske vzgoje. Po opravljeni raziskavi so avtorji hoteli izpostaviti predvsem:  

 nujnost oblikovanja lastnega modela kakovosti predšolske vzgoje zaradi njene 

specifičnosti; 

 da je potrebno poleg teoretičnih smernic upoštevati tudi sistemske in kurikularne 

značilnosti predšolske vzgoje v Sloveniji; 

 konceptualni premik s pridobitvijo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju ter 

Kurikulumom za vrtce, kjer so predstavljene naloge, cilji in smernice predšolske vzgoje; 

 pomembno je tudi osvestiti, da ima vzgoja v vrtcu pozitiven učinek na otrokov kasnejši 

razvoj in učenje (Marjanovič Umek, 2011).  
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Tako so Marjanovič Umek idr. (2005) skozi prvo slovensko vzdolžno raziskavo o učinku vrtca 

na otrokov razvoj in njegovo kasnejšo uspešnost ugotovili, da ima visokokakovosten vrtec 

nekakšno kompenzacijsko vlogo pri govornem razvoju otrok iz socialno šibkejšega okolja 

oziroma staršev z nižjo izobrazbo. Pomemben del kakovostne predšolske vzgoje so tudi 

implicitne teorije staršev in vzgojiteljic o otrokovem razvoju, ki vplivajo na delo strokovnih 

delavcev v vrtcu (prav tam). Raziskava (Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja, Kavčič in 

Podlesek, 2004), v katero je bilo vključenih 1288 staršev in 222 vzgojiteljic, je pokazala, da 

starši najbolj cenijo tiste dejavnosti, ki otroku zagotavljajo izkušnje in razvoj na socialnem in 

čustvenem področju, medtem ko manj cenijo rutinske dejavnosti. Vzgojiteljicam se zdi enako 

pomembno spodbujanje socialnega, čustvenega, gibalnega in miselnega razvoja otrok 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2005). 

 

Kakovost je opredeljena in spodbujena tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) in Zakonu o vrtcih 

(1996), znotraj vrtca pa tudi z vzgojiteljem, ki kakovost ohranja in zagotavlja z modeli 

samoevalvacije. Za slednje je značilno, da pripomorejo k izboljšanju kakovosti izobrazbe in s 

tem tudi k profesionalizaciji odločanja ter boljšemu doseganju zastavljenih ciljev (Babič, 2011).  

 

Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja strokovno podlago vzgojiteljem na nacionalni ravni, saj 

lahko s svojo prilagoditvijo aktualnim razmeram in ustrezno izbiro metod in oblik dela 

pripomore k zagotavljanju in dvigu kakovosti predšolske vzgoje, ki se izvaja v slovenskih 

vrtcih.  

 

Eurydice (evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju) v svojem 

poročilu iz leta 2014 o predšolski vzgoji izpostavi pomembnost kakovostne predšolske vzgoje. 

Poudari, da je ključna kakovostna vzgoja predvsem zaradi negotovih ekonomičnih in drugih 

socialnih sprememb, kjer je vsakemu otroku zagotovljen primeren začetek življenja ne glede 

na to iz kakšnega okolja prihaja oziroma kakšne so njegove telesne in duševne predispozicije. 

Tako kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu predstavlja temelj boljšega in enakopravnega 

vključevanja v vrtec in s tem tudi v družbo. Največje prednosti visokokakovostne predšolske 

vzgoje v vrtcu za otroke so:   

 varno in spodbudno okolje; 

 pedagoški delavci, ki otroke podpirajo in opogumljajo; 

 veliko priložnosti za komunikacijo in socialne interakcije, 



 
 

7 

 

 primerne izkušnje in situacije, ki otroku omogočijo razvoj na kognitivnem, 

psihološkem, socialnem in emocionalnem področju (Eurydice policy brief, Early 

childhood education and care, 2014). 

 

Pri pedagoški kakovosti vrtca gre predvsem za skupek različnih pogledov, povezanih z 

materialnimi in človeškimi viri. To so pogoji, ki otrokom omogočajo razvoj na telesnem, 

gibalnem, spoznavnem, govornem, socialnem in čustvenem področju. Gre za realizacijo in 

uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v vrtcu. V kakovostnem vrtcu imajo otroci občutek 

varnosti, zaupajo vase, so spretni pri uporabi jezika, uspešni pri reševanju miselnih težav ter 

vedo kako se odzvati na agresivne in impulzivne težnje (Marjanovič Umek, 2014). 

 

Nezanemarljiva kazalnika kakovosti sta doprinos vrtca k otrokovemu učenju in razvoju. Ker je 

otrokov razvoj odvisen od več dejavnikov, so strokovnjaki v pojem kakovosti nekako strnili 

materialne in druge pogoje ter pedagoško osebje, ki je vključeno v vzgojo. Tako Dahlberg, 

Moss in Pence (2000) izpostavijo, da so pri definiranju kakovosti pomembni naslednji 

dejavniki:  

 definicija kakovosti: kdo kakovost opredeli in kdo jo ugotavlja oziroma nadzoruje; 

 subjektivnost kakovosti: razlikujejo se vrednote in pričakovanja tistih, ki jo na eni strani 

opredelijo, in tistih, ki jo nadzorujejo; 

 fleksibilnost kakovosti: pogled na kakovost se spreminja skozi čas in socialno- 

ekonomske razmere ter različne kulture, ki prinašajo različen pogled na kakovost 

(Batistič Zorec, 2006).  

 

Medtem pa N. Turnšek (1997) kakovost opredeli kot dobro prakso, ki je sestavljena iz definicije 

kakovosti, njene evalvacije in ocenjevanja ter spreminjanja prakse, kateri sledi na koncu še ena 

evalvacija (Batistič Zorec, 2006). 

 

Raziskovalci, kot so Laevers (1994, 2002, 2005), Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in 

Poljanšek (2002), kakovost vrtca opredelijo z dvema kazalcema, in sicer s strukturnim in 

procesnim. Za strukturne kazalce velja, da so nekakšni objektivni pogoji, ki so opredeljeni v 

Zakonu o vrtcih (2005) in Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 

in opremo vrtca (2013). Sem sodi razmerje med številom odraslih in otrok v skupini, število 

otrok v skupini, velikost igralnice, izobrazba in dodatna usposobljenost vzgojiteljev, medtem 
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ko procesni kazalci opredeljujejo vzgojni proces in položaj otroka v njem. Sem sodijo občutek 

varnosti otroka in odzivnost otroka, odnos in komunikacija med vzgojiteljico in otrokom ter 

med samimi otroki (Marjanovič Umek in Fekonja, 2005).  

 

Veliko raziskovalcev, med drugimi tudi Howes in Smith (1995), poleg že omenjenih ravni 

kakovosti dodajo še posredno raven kakovosti, ki zajema vzgojiteljevo zadovoljstvo s 

sodelavci, uspešnost njihovega sodelovanja, njegovo zadovoljstvo z delom samim ter količino 

stresa, ki ga pri tem doživlja. Ta raven kakovosti deluje kot nekakšen vezni člen med 

strukturnimi in procesnimi kazalci ter posredno vpliva tudi na otroke v vrtcu (Marjanovič 

Umek, 2014).  

 

Woodhead (1999) je na drugi strani kazalce kakovosti opredelil skozi tri ravni, in sicer skozi 

vhodno (stavba, oprema, zaposleni), procesno (stil vzgoje, odnosi med zaposlenimi, igra) in 

izhodno ravnjo (otrokove sposobnosti, zdravje otrok). Pri tej opredelitvi pa je še posebej 

kritičen do tega oz. izpostavi, da je pomembno jasno opredeliti tudi uporabnike oziroma tiste, 

ki imajo od kakovostnega vrtca koristi (morda vzgojitelji, straši) in interesne skupine, ki jih to 

zanima (starši, strokovni delavci, vodstvo vrtca, raziskovalci) (Marjanovič Umek, Fekonja in 

Bajc, 2005).  

 

Elfer in D. Wedge (1996) pri kakovostni vzgoji izpostavita pomembnost enkratnih odnosov – 

interakcij med vzgojiteljem in otrokom ter socialnih interakcij med otroki znotraj skupine, kjer 

si otrok razvija socialne kompetence. Omenila sta tudi značilnost medkulturne družbe, kjer je 

v eni instituciji vpetih več skupin (otroci, vzgojitelji, starši in lokalna skupnost). Pri ocenjevanju 

sta izpostavila dejstvo, da je ocenjevanje širše od potrditvenega seznama in ocenjevalnih lestvic, 

saj ima kakovost tudi subjektivno noto, kjer kakovost ne ocenjujejo le od zunaj (za to določeni 

strokovnjaki), temveč tudi vsi vpleteni v proces vzgoje, kjer je mnenje vseh enakovredno in ni 

podrejeno, s čimer se strinjata tudi E. Singer (1996) in Woodhead (1999) (Batistič Zorec, 2003). 

Tako je pomemben širši kontekst, kamor sodijo dostopnost, cena in usklajenost z zahtevami in 

potrebami družin ter ne nazadnje s političnim, ekonomskim in kulturnim okoljem, v katerem 

deluje. Na tem temelji tudi empirični del diplomskega dela, saj bom predstavila pogled staršev 

in vzgojiteljev na kakovost skozi analizo razdeljenih vprašalnikov. Tako bom lahko primerjala 

stališča partnerjev, ki najbolj vplivajo na otrokov razvoj in dobro počutje v predšolskem 

obdobju. Woodhead (1999) je tudi dejal, da je vsem v interesu doseči kakovostno vzgojo, 

vendar se je pri tem potrebno zavedati, da morda ni enoznačnega pogleda na to, kaj kakovost 
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je, saj je to vprašanje odvisno tudi od vrednot, se pravi tudi od posameznikovih subjektivnih 

teorij (Batistič Zorec, 2003). Slednje vzgojitelju pokažejo ustrezno pot v konkretnih pedagoških 

situacijah. Gre za čustveno obarvano predstavo posameznika o vrednotah, stališčih, načinu 

vzgajanja, pomenu vzgoje ter tudi kakovostne predšolske vzgoje (Jug, 2008). 

 

D. Cryer idr. (1999) so z obsežno medkulturno raziskavo preverili korelacijo med strukturnimi 

kazalci, katere spremenljivke so bile izvedene na ravni oddelka kot tudi vrtca, ter procesnimi 

kazalci kakovosti, ki so bili preverjeni s standardiziranimi ocenjevalnimi lestvicami v 

sodelujočih državah. Ugotovili so, da obstajajo posamezne razlike pri učinku strukturnih 

spremenljivk na procesno kakovost, vendar te nimajo bistvenega pomena. Primer tega je 

razmerje med odraslimi in otroci v Nemčiji ter pozitivnejši napovednik procesne kakovosti, kot 

npr. na Portugalskem. Zato je potrebno zavedanje, da gre pri strukturnih in procesnih kazalcih 

predvsem za medsebojno povezanost in ne za vzročno-posledični odnos (Marjanovič Umek, 

2014). To soodvisnost so dokazali tudi Howes in Smith (1995), Melhuis (2001) ter drugi 

raziskovalci, ki so prišli do zaključka, da lahko strukturni kazalci kakovosti, kot so velikost 

oddelka, razmerje med odraslimi in otroci v njem ter tudi vzgojiteljeva izobrazba ter plača že 

napovedo dosežke otrok, se pravi procesne kazalce kakovosti, kot so boljše govorne spodbude 

otrok in njihova odzivnost, tudi več socialnih interakcij in sodelovanja v skupini ter s tem tudi 

boljša socialna kompetentnost otrok (Marjanovič Umek, 2014).  

 

Scarr (1998, v Leach idr. 2008) kakovostni vrtec opiše kot interakcijo med otrokom in odraslim, 

kjer se v stimulativnem in varnem okolju odvijajo pozitivni odnosi, ki privedejo do zgodnjega 

učenja ter otrokovega razvoja na vseh področjih (Cugmas, 2009).  

 

3.2 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
 

L. Katz (1993) je dejala, da kompleksno vprašanje ni le pojem kakovosti, ampak tudi njeno 

ocenjevanje. Predstavi perspektivo ocenjevanja kakovosti, ki je sestavljena iz treh komponent, 

se pravi ne le iz perspektive od zgoraj navzdol, ki je najbolj pogosta pri drugih strokovnjakih. 

Slednja meni, da moramo upoštevati tudi perspektivo od spodaj navzgor, kjer je pomembno 

počutje v vrtec vključenih otrok. Pri perspektivi od znotraj navzven so v središču družine, 

katerim je program namenjen, medtem ko perspektiva od znotraj upošteva počutje strokovnega 

osebja. Pri perspektivi od zunaj si zastavimo vprašanje, kaj program predšolske vzgoje pomeni 

za širšo skupnost (Batistič Zorec, 2003, str. 287). D. Roer Strier (1996) predstavi pomen 

razumevanja širšega socialno-kulturnega konteksta, k čemer sodijo fizično in socialno okolje 



 
 

10 

 

ter kulturna dediščina. Če razumemo vse te dejavnike, se lahko izognemo morebitnim 

konfliktnim situacijam pri ocenjevanju kakovosti (Batistič Zorec, 2006). 

Alternativa preživelemu nadzoru in prihodnost v zagotavljanju kakovosti je v notranjem 

nadzoru oziroma samoevalvaciji, kjer osebe, ki so neposredno vključene in zainteresirane 

(vzgojitelji, starši), povedo svoje mnenje (Batistič Zorec, 2006). Za slednjo je značilno, da je 

raziskovalni proces, ki je del vsakdana v vrtcu, ter da se osredini na vse akterje, tako vzgojitelje 

kot tudi starše in ne nazadnje na otroke (Babič, 2011). Dober primer tega je profesionalna 

refleksija pedagoških delavcev v konceptu Reggio Emilia, saj je ta usmerjena proti otrokom, 

kjer želi vzgojitelj najti način, kako otrokom predstaviti smisel tistega, kar počnejo, hkrati pa si 

zastavijo vprašanje, kaj bi lahko še spremenili pri sebi, kako bi se še lahko izboljšali. Če to 

strnem, si zastavijo vprašanja »Zakaj? Kako? Kaj?« glede na lastno aktivnost. Ta vprašanja 

sprožijo profesionalno refleksijo pri vzgojiteljih, hkrati pa so to tudi vprašanja, ki si jih otroci 

zastavljajo znotraj in zunaj vrtca, saj pri njem sprožijo t. i. »pojasnjevalne teorije« in orišejo 

otrokov način razmišljanja (Polak, 2010). 

 

Na podlagi raziskovalnega projekta iz leta 2000, ki sem ga omenila že prej in katerega nosilka 

je bila L. Marjanovič Umek, je bil oblikovan tudi model evalvacije, ki vključuje strukturno, 

procesno in posredno raven kakovosti (Marjanovič Umek, 2011). Marjanovič Umek, Fekonja, 

Kavčič in Poljanšek (2002) so predstavile ta model s pripadajočimi kazalci v knjigi Kakovost 

v vrtcih. Na podlagi modela kakovosti sem oblikovala vprašalnika, ki sem ju razdelila med 

vzgojitelje in starše v vrtec vključenih otrok. 

 

4 STRUKTURNI KAZALCI KAKOVOSTI  
 

Z raziskavami je že bilo dokazano, da kakovosten vrtec vpliva na otrokov razvoj, ki je tudi 

nekakšen varovalni dejavnik. Pri tem imajo pomemben del strukturni kazalci kakovosti, ki tudi 

prispevajo k visoki kakovosti. V prvi vrsti je to število otrok v skupini, koliko otrok je na eno 

vzgojiteljico, izobrazba pedagoških delavcev in tudi kakšno igralno površino imajo otroci na 

voljo (Marjanovič Umek, Kos Kecojević in Šušterič, 2012).  

 

Opredelitev strukturne ravni kazalcev kakovosti je predvsem pomembna zaradi povezanosti pri 

interpretaciji ostalih kazalcev, saj je izvajanje kurikula na procesni ravni pogosto povezano z 

vhodnimi kazalci (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002). 
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4.1 Kazalec:  Strukturna organizacija  
 

Smith in Connolly (1980) sta ugotovila prednost manj številčnih skupin, saj sta navedla, da so 

tako otroci bolj aktivni in manj sedijo za mizo, se več igrajo, pri tem pa prevladuje domišljijska 

igra, ki poteka v mešanih skupinah. S tem ni toliko »pošolanega« sistema, kar je tudi eden 

izmed ciljev kurikuluma za vrtce. Howes, Philips in Whitebook (1992) so izpostavili več 

raziskav o tem, kako velikost skupine, se pravi število otrok, vpliva na vzgojiteljičin način dela, 

saj se tako razbremeni njena odgovornost, ker je otrok manj. Tako je mogoče več dela ena na 

ena, vzgojitelj lažje uvidi otrokove potrebe in se nanje ustrezno odzove. Pri tem ni pomembno 

le koliko otrok je v skupini, temveč tudi koliko je prisotnih vzgojiteljic, se pravi tudi razmerje 

otrok na eno vzgojiteljico. To je včasih pereč problem, saj tega odgovorni, se pravi pristojno 

ministrstvo, ne razumejo najbolje (Batistič Zorec, 2003). Do tega so bili kritični tudi Ž. Kos 

Kecojević, L. Marjanovič Umek, N. Šušterič, Štimec in V. Tašner, ki so v letu 2012 opozorili 

na nevarnost povišanja normativov glede števila otrok v oddelkih, saj se je Slovenija že uvrščala 

med države na zgornji meji. S povišanjem teh normativov pa bi dosegli le nasprotne učinke, 

česar pa si nihče ne želi, saj so zaradi tega oteženi pogoji za dosego kakovostne predšolske 

vzgoje v vrtcih (Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Štimec in Tašner, 2012). 

 

Število otrok, ki je opredeljeno v 17. členu Zakona o vrtcih (1996), je 12 za prvo in 22 otrok v 

skupini drugega starostnega obdobja. To število je lahko preseženo na podlagi odločitve lokalne 

skupnosti, če je npr. vpisanih otrok preveč, občina pa želi zagotoviti mesto v vrtcu vsem 

oziroma čim več otrokom. Vendar se lahko število poveča največ za dva otroka na oddelek 

(prav tam). To možnost koristi kar 78 % skupin (European Commission/ 

EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014).  

 

Pri izvajanju dnevnega programa sta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja skupaj šest ur v oddelku 

prvega starostnega obdobja in štiri ure v skupini drugega starostnega obdobja (Zakon o vrtcih, 

17. člen, 1996). Če to primerjam z državami evropske unije, je v večini držav tako kot v 

Sloveniji določeno število otrok, ki so lahko v eni skupini, kot število otrok na vzgojitelja. 

Drugače pa je na primer na Finskem, kjer je določeno število otrok na vzgojitelja, potem pa se 

vrtci sami odločijo, koliko otrok bo v eni skupini. Medtem pa je na Hrvaškem določeno samo 

število otrok na skupino in se vrtec lahko sam odloči, koliko vzgojiteljev bo v eni skupini 

(European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014). Iz poročila z naslovom Pomembni 

podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi 2014, ki sta ga skupaj pripravila Eurydice 
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in Eurostat, se lahko razbere, da je normativ otrok na enega vzgojitelja v prvem starostnem 

obdobju v Sloveniji, ki znaša 6 otrok, na zgornji evropski meji. Več imajo samo Norveška, 

flamski in francoski del Belgije. Medtem smo pri normativih za drugo starostno obdobje že bolj 

v povprečju; najnižji normativ ima Finska s 7 otroki na vzgojitelja, najvišjega pa Ciper in Grčija 

s 25 otroci na vzgojitelja, a hkrati v skupini ne more biti več otrok (prav tam).  

 

Ustrezno število otrok v skupini in razmerje med otroki in vzgojiteljem sta dva izmed ključnih 

pogojev, ki vplivajo na način dela v vrtcu. Vzgojitelju omogočijo, da spodbuja rabo govora v 

različnih situacijah, pripravi dejavnosti, ki temeljijo na otrokovih individualnih značilnostih in 

ustvarjalnemu izražanju in tako omogočijo večjo strpnost ter manjša trenja med otroci v skupini. 

Medtem R. New (1993) navaja, da lahko manjše skupine otrok zmanjšajo njihovo socialno 

kompetentnost, D. Roer – Strier (1996) pa opozori na medkulturne razlike pri tolmačenju 

ustreznega normativa otrok v skupini, saj je ta v Ameriki 1 : 10,  na Japonskem pa kar 1 : 30 

(Batistič Zorec, 2003).  

 

Otrokom v predšolskem obdobju je zelo pomembna stalnost, rutina, saj tako lažje pridobijo 

občutek varnosti, kar je še posebej pomembno pri otrocih v prvem starostnem obdobju. Tako 

se Zigler in Stevenson (1993), L. Marjanovič Umek (1995) in R. New (1993) strinjajo, da je 

tudi stalnost eden izmed dejavnikov kakovosti. R. New (1993) izpostavi tudi dobro prakso 

koncepta Reggio Emilia, kjer so otroci z vzgojiteljico tri leta in si tako krepijo občutek 

skupinske pripadnosti ter kažejo manj stresa (Batistič Zorec, 2003). 

 

4.2 Kazalec: Izobrazba vzgojitelja  
 

V Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami (2012) je v 5. členu opredeljeno, kdo lahko opravlja delo vzgojitelja. To delo lahko 

opravlja tisti, ki je končal: »visokošolski strokovni program prve ali druge stopnje predšolska 

vzgoja. Možnost imajo tudi tisti, ki so pridobili naziv profesor na prvi oz. drugi stopnji 

univerzitetnega študijskega programa; tisti, ki so končali univerzitetni študijski program s 

področja izobraževanja, humanističnih ved ali družboslovja oziroma umetnosti ali pa 

socialnega dela. Vendar je ta oseba ob tem še morala opraviti program izpopolnjevanja. Izjema 

so le osebe, ki imajo narejeno srednjo šolo ustrezne smeri«. 
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Za pomočnika vzgojitelja pa je tudi v 5. členu Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih 

otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih 

programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012) zapisano, da je dovolj opravljena 

srednja strokovna šola ustrezne smeri oz. izobraževalni program, kjer je pridobil naziv: 

vzgojitelj predšolskih otrok.  

 

Winton in McCollum (2008) izjavita, da ima vzgojitelj pomembno vlogo pri zagotavljanju in 

ustvarjanju pomembnih izkušenj za zagotavljanje njihovega optimalnega razvoja (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2016). Evropska komisija se je leta 2011 oprla na izjavo 

Benetta in Mossa (2011), da imajo pedagoški delavci pomembno vlogo pri zagotavljanju 

otrokovih izkušenj in učenju iz njih ter izjavila, da so kompetenčni in »visoko izobraženi 

vzgojitelji« ključ do visokokakovostne predšolske vzgoje (Eurydice policy brief, Early 

childhood education and care, 2014). To je podprto z raziskavo, ki pod okriljem OECD pokaže, 

da obstaja visoka povezanost v tem, da višje in bolje izobraženi vzgojitelji tudi zagotovijo 

visokokakovostno izvajanje predšolske vzgoje z ustreznimi pristopi in zagotavljanjem okolja 

za ustvarjanje izkušenj, kar pripelje tudi do boljših izkušenj otrok in njihovega optimalnega 

razvoja (European Commission/EACEA/Eurydice, 2016). Zato so tudi priporočila Evrope, da 

bi vsaj en vzgojitelj na skupino imel dokončan dodiplomski študij ustrezne smeri (ISCED 6) po 

klasifikaciji ISCED iz leta 2011. S tem bi visoko kvalificiran vzgojitelj pripomogel k 

vodstvenim sposobnostim skupine sodelavcev pri skupnem načrtovanju primernih aktivnosti za 

otrokov razvoj. Slovenija je ena izmed evropskih držav, ki imajo to zakonsko tudi urejeno in s 

tem ni v skupini držav, kjer za nobeno starostno skupino ni zahtevano terciarno izobraževanje 

(Češka, Danska, Irska, Latvija, Avstrija, Slovaška in Škotska) (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2016).  

 

Tako študij predšolske vzgoje v Sloveniji zajema znanstveno strokovni del z didaktičnimi, 

pedagoškimi in psihološkimi vsebinami, povezanimi z otrokom in posameznimi področji 

pedagoškega procesa v vrtcu. S pomočjo praktičnih izkušenj pa študent dobi vpogled v 

konkretne situacije v vrtcu; od načrtovanja, do priprave in izvajanja dejavnosti ter same 

evalvacije po njej. Teoretična znanja predstavljajo temelje, na katerih se gradijo praktične 

izkušnje (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). Te so na začetku dela pomembne, saj lahko 

drugače vzgojitelj ob neuspešnem reševanju problemov meni, da teoretična izhodišča niso 

uporabna, kar pa lahko vodi v »prakticizem«, opozori Batistič Zorec (2003). A. Clarke – 

Stewart (1992) je dejala, da izobrazba vzgojiteljice pripomore k kakovostni predšolski vzgoji, 
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vendar je pomembno, da pri zagotavljanju kurikula ne pozabi na socialni in čustveni razvoj 

otroka. Na to z raziskavo opozarjajo tudi Howes, Phillips in Whitbook, ki so ugotovili, da višje 

izobražene vzgojiteljice otroku zagotovijo spodbudno okolje za njegov razvoj, medtem ko so 

vzgojiteljice z nižjo izobrazbo bolj tople (Batistič Zorec, 2003).  

 

4.3 Kazalec: Velikost in opremljenost igralnice  
 

Primerno okolje otroku nudi občutek varnosti, zato je v Kurikulumu za vrtce (1999), igralnica, 

kot prostor, opredeljena kot element kurikuluma z naslednjimi načeli: 

 »organizacijo zdravega, varnega in prijetnega prostora (s tem so mišljeni notranji 

prostori, kot tudi zunanje površine); 

 zagotavljanjem zasebnosti in intimnosti; 

 zagotavljanjem fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice je povezana 

s starostjo otrok in tematiko dejavnosti, ki se izvajajo)« (prav tam, str. 23).  

 

Še posebej je v Kurikulumu za vrtce izpostavljena fleksibilnost prostora, ki mora nuditi različne 

oblike dela, vendar hkrati še omogočati zasebnost in intimnost otrokom, ko jo potrebujejo. Kot 

rešitev se omenjajo stojala, nizke omare, police, paravani, s katerimi se lahko hitro spremenijo 

kotički, ki so odvisni od tematike, ki je v skupini. Pri tem so lahko aktivni tudi otroci in tako s 

participacijo pomagajo pri sooblikovanju kotičkov in dejavnosti (prav tam). 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov za spodbujanje zdravega razvoja otrok so tudi natančni 

predpisi, regulirani s strani države, glede velikosti prostorov, same postavitve in opreme v njih 

(European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014). Kot je zapisano v 21. členu 

Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000) je 

minimalna velikost igralnice 42 𝑚2, hkrati pa je predlagano, da so v igralnici pregledni kotički 

za skupinsko oziroma individualno igro, pri čemer je potrebno upoštevati, da mora imeti vsak 

otrok najmanj 3 𝑚2 notranje igralne površine (skupaj igralnica, dodatni prostor za dejavnosti 

in osrednji prostor) (prav tam). 

 

Priporočljivo je, da so v kotičkih raznovrstni materiali za igro. Ne le igrače, temveč tudi 

nestrukturiran material (prazna embalaža, blago, škatle, kotiček z vodo, peskom), knjige, slike, 

tako da jih dosežejo tudi otroci (Kurikulum za vrtce, 1999). Zadostna količina nestrukturiranega 

igralnega materiala je pomembna, saj manj kot je igrača strukturirana, bolj jo bo otrok 
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uporabljal na svoj način ter si s tem razvijal simbolno igro in ne vnaprej določen način kot je 

pri strukturiranih igračah (Lešnik Musek in Marjanovič Umek, 1998).  

 

4.4 Kazalec: Zunanje površine  
 

Kazalec strukturne kakovosti je tudi velikost in opremljenost igrišča oziroma zunanjih površin. 

 

Le nekaj držav Evropske unije ima opisano, kako naj se dejavnosti v notranjih prostorih 

dopolnjujejo z dejavnostmi zunaj. Dober primer tega je Irska, ki nima opredeljeno le, da se 

morajo dejavnosti izvajati zunaj dnevno, temveč opiše tudi trajanje in količino teh dejavnosti 

(European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014). V Pravilniku o normativih in 

minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000) je določeno, da mora imeti 

vsak otrok vsaj 15 𝑚2 igralne površine na igrišču, manj lahko le, če so v neposredni bližini 

zelene površine, ki jih vrtec lahko uporabi. Na igrišču morajo biti vse vrste igral, se pravi 

enostavna, sestavljena, kompleksna, in sicer 1,5 enote na vsakega otroka. Dobro je tudi, če ima 

igrišče veliko potencialnih igralnih enot, ki otrokom omogočajo različne aktivnosti, 

navezovanje socialnih stikov in proste igre ter gladko izvajanje dejavnosti za skupine prvega in 

drugega starostnega obdobja (prav tam). 

 

5 PROCESNA KAKOVOST  
 

Vzgojni proces v najširšem pomenu besede lahko med drugim razumemo kot doseganje 

procesne kakovosti. Pri tem sta združena tako načrtovani kot tudi izvedbeni kurikulum 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002). Procesna raven s svojimi kazalci oriše 

dele načrtovanega in izvedbenega kurikuluma, ki imajo skozi pridobivanje izkušenj ključni 

vpliv na otrokov socialni, govorni, čustveni razvoj. Področja, ki vplivajo na to, so: »načrtovanje 

kurikula, izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti in otrok v procesu izvajanja kurikula« 

(Marjanovič Umek, 2011, str. 80).  

 

Teoretično ozadje procesne kakovosti je najlažje opredeliti z interakcijsko teorijo, kamor sodi 

tudi Bronfenbrennerjeva ekološko-sistemska teorija, kjer je vrtec predstavljen kot sistem, kjer 

so otroci, vzgojitelji in drugi pedagoški delavci v povezavi na različnih ravneh okolja. Belgijski 

raziskovalci (Laevers idr. 1997) so pri procesni dejavnosti izpostavili naslednja dejavnika in to 

sta otrokovo dobro počutje in njegova vključenost. Z vključenostjo so hoteli poudariti otrokovo 



 
 

16 

 

delovanje v območju bližnjega razvoja, saj si otrok čim bolj razvije tudi svoje sposobnosti in 

potenciale, ob predpostavki, da se v vrtcu počuti sprejet in vključen (Marjanovič Umek, 2014).  

 

5.1 Področje načrtovanje kurikula  
 

Načrtovanje celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu poteka na več ravneh, kamor 

sodi tudi načrtovanje kurikula, ki je odvisno od starosti in hkrati razvojne stopnje otrok. Glede 

na to se potem oblikujejo globalni cilji oddelka, ki temeljijo tudi na avtonomiji vzgojitelja in 

vrtca ter hkrati na demokratični družbi, ki zaupa v strokovnost pedagoških delavcev. S 

povečanjem vzgojiteljeve avtonomije pri odločanju se doseže njegova večja pripravljenost za 

kakovostno delo, hkrati pa se zmanjša ideološki pritisk na celoten proces vzgoje in 

izobraževanja. Pri operativnem načrtovanju in zastavljanju operativnih ciljev je pomembno, da 

so ti posledica upoštevanja načel načrtovanja, izvedbe in evalvacije iz prvega dela kurikuluma, 

ki delujejo kot vodilo, saj se le tako lahko izogne »pošolanju« vrtca (Kroflič, 2010). 

 

Načrtovanje je tako nekakšen medij, s katerim vzgojitelj posreduje znanje in vpliva na otrokove 

spretnosti, navade, osebnostne lastnosti in vrednote. Osnovo za dobro načrtovanje tako 

predstavlja Kurikulum za vrtce, hkrati pa se mora vzgojitelj tudi odločiti za model vzgoje, saj 

so od tega odvisni cilji, metode in vsebine, kjer se opazi tudi strokovno znanje vzgojiteljev 

(Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). S pomočjo načrtovanja vzgojitelj dobi vpogled v svoje 

delo, kasnejša evalvacija pa omogoči, da lahko to primerja še z ostalimi pedagoškimi delavci 

in uvidi, kje želena kakovost še ni bila dosežena oziroma kje so še možnosti za izboljšave. Tako 

lahko primerja med zapisanim in izvedenim kurikulumom (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič 

in Poljanšek, 2002). 

 

5.2 Področje izvajanje kurikula  
 

Pri tem področju se kot del zagotavljanja kakovosti upošteva pogostost in način izvajanja 

dejavnosti v skladu z načeli Kurikuluma za vrtce (1999), kjer sta v ospredju predvsem igra in 

upoštevanje individualnih razlik med otroki. Opisuje se način izvajanja kurikuluma v skupini. 

Pomembno je, da vzgojitelj izvaja raznolike dejavnosti z vseh področij, kjer imajo vsi otroci 

možnost sodelovanja ne glede na spol, kulturno ozadje, jezikovno okolje in se s tem upošteva 

tudi kurikularno načelo multikulturalizma. Pri izvajanju kurikula je pomembno tudi ustrezno 

vključevanje in upoštevanje otrok s posebnimi potrebami (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič 

in Poljanšek, 2002). Pomemben del izvedbenega kurikuluma je igra, ki je v Kurikulumu za 
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vrtce (1999) opredeljena kot dejavnost, ki na naraven način povezuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je tudi način učenja v predšolski vzgoji, za katerega je značilno, da je ne 

glede na vrsto igre opredeljeno kot razmerje med otrokovim aktualnim in potencialnim 

razvojem, vendar od katerega ni samoumevno pričakovati, da bo pripeljal do realizacije ciljev 

(prav tam). Evalvacija izvedbenega kurikuluma omogoči vzgojiteljema, ki delata v isti skupini, 

uvideti morebitna razhajanja in lažje poiskati razloge za to. Hkrati lahko ugotovi razloge, zakaj 

morebitna načela in cilji niso bili realizirani ter kako lahko to spremeni (Marjanovič Umek, 

Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002). 

 

5.3 Področje rutinskih dejavnosti 
 

Enakopravne področju dejavnosti kurikuluma in nanj vezanim vsebinam so tudi vsakodnevne 

dejavnosti, se pravi prihod in odhod iz vrtca, prehranjevanje, nega in higiena ter spanje oziroma 

počitek. Pri tem je pomembna komunikacija (kako se uporablja graja oziroma pohvala) in 

interakcije v skupini med vzgojiteljem in otroki ter med otroki samimi. Tu je uporaba prikritega 

kurikuluma najbolj opazna, saj lahko oblike neposredne vzgoje bolj vplivajo na otrokov razvoj 

kot dejavnosti, ki so zapisane v kurikulumu (Kurikulum za vrtce, 1999). Zato je pomembno, da 

strokovni delavec dosledno načrtuje rutinske dejavnosti, saj s tem tudi spodbudi aktivno učenje 

otrok, hkrati pa jim omogoči, da lahko predvidevajo, kaj se bo zgodilo in s tem imajo otroci 

tudi nadzor nad dogajanjem (Hohmann in Weikart, 2005). Pri vsem tem mora biti vzgojitelj še 

vedno pozoren na individualne potrebe otrok, spoštovati specifičnosti okolja, staršev in otrok, 

kar je tudi poudarjeno z demokratizacijo kurikuluma v vrtcu. Priporočeno je, da dejavnosti 

upoštevajo večkulturalizem ter potekajo v različnih oblikah in skupinah s prepletanjem 

spontanih in načrtovanih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Zigler in M. F. Stevenson 

(1993) menita, da so pomemben dejavnik kakovostnega vrtca tudi nestrukturirane rutinske 

dejavnosti, ki so v skladu z razvojnimi sposobnostmi otrok (Batistič Zorec, 2003). 

 

5.4 Področje otroka v procesu izvajanja kurikula  
 

Predvsem pri tem vidiku zagotavljanja kakovosti je pomembno poznavanje otrokovih 

zakonitosti razvoja ter kako se te povezujejo in upoštevajo med samimi dejavnostmi v vrtcu. Z 

raziskavo so L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, T. Kavčič in A. Poljanšek (2002) s kazalci tega 

področja želele ugotoviti, kako se zakonitosti razvoja zrcalijo v delu vzgojiteljev z otroki. Skozi 

analizo lahko vzgojitelj uvidi, če ustvarja dobre pogoje, ki spodbujajo otrokov razvoj in učenje. 

Dodatno težo ima, če v evalvacijo vključi tudi starše in njihovo mnenje, saj oni ves proces vidijo 
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iz drugega zornega kota. Hkrati pa je analiza pokazatelj, če so vzgojiteljevi pristopi pravilni in 

učinkoviti v konkretni skupini otrok (prav tam). V sodobnih vrtcih, kot sta High/Scope program 

ali pa pristop Reggio Emilia, otroke aktivno vključijo tudi v načrtovanje in evalvacijo programa, 

s čimer še dodatno utrdijo demokratične odnose in zaupanje otrok do vzgojiteljev (Batistič 

Zorec, 2003). V kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano tudi, da skozi načelo optimalnega 

razvoja vzgojitelj pripelje otroka do njegove maksimalne stopnje skozi neposredne aktivnosti s 

predmeti, kjer otrok pridobiva konkretne izkušnje in je aktiven.  

 

6 POSREDNA RAVEN KAKOVOSTI 
 

Slednjo je najlažje opredeliti kot nekakšen most oziroma vezni člen med procesnimi in 

strukturnimi kazalci kakovosti s posrednim vplivom na otroke, ki so v vrtcu vključeni v 

program vzgoje in izobraževanja (Marjanovič Umek, 2014). Gre za subjektivne možnosti 

predšolske vzgoje v vrtcu, odnose, ki posredno vplivajo na otrokovo počutje in dejavnosti, v 

katere je vključen (Marjanovič Umek, 2011).  

 

6.1 Področje poklicnega razvoja in zadovoljstva vzgojiteljev  
 

Izobraževanje vzgojiteljev je vseživljenjski proces, ki se ne konča s končano prvo oziroma 

drugo stopnjo študija, temveč se nadaljuje tudi med delom v vrtcu, skozi dodatna 

izpopolnjevanja in samoizobraževanja, s čimer si vzgojitelj pridobiva nove kompetence tako 

po formalni kot tudi neformalni poti (Devjak, 2012). Caulfield (1997) opredeli profesionalni 

razvoj kot neprestano prizadevanje, ki vključuje vrednote, znanje in odgovornost, da bi postali 

profesionalec. S tem ko se dosežejo vse dimenzije profesionalnosti, se izboljša oziroma dvigne 

tudi kakovost vzgojiteljevega dela in zadovoljstvo pri delu. Bistvo profesionalnega razvoja po 

Barthu je uvid vzgojitelja o pomembnosti opazovanja in evalviranja dejavnosti ter prilagajanja 

tega glede na odzive otrok in staršev. Na vzgojiteljev poklicni razvoj vplivajo notranji (njegove 

vrednote, subjektivne teorije) in zunanji (izobraževanje in usposabljanje, morebitne spremembe 

v šolskem sistemu, splošna klima v vrtcu, vloga staršev) dejavniki (Žnidaršič, 2012). Katzeva 

je prva opredelila štirifazni model profesionalnega razvoja. Pri prvi fazi je v ospredju 

neizkušenost vzgojitelja začetnika, kjer je še tudi lahko prisotna anksioznost in iskanje 

sprejetosti med sodelavci, zato se imenuje »stopnja preživetja«. V drugi fazi je vzgojitelj že bolj 

samozavesten in se integrira ter že razmišlja o konkretnih situacijah, povezanih z otrokom. 

Tretja faza zahteva »obnovo« od rutine, ponavljajočih dejavnosti, kar si vzgojitelj pridobi z 

dodatnimi izobraževanji in izmenjavo idej o dejavnostih z drugimi vzgojitelji. V zadnji fazi se 
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vzgojitelj počuti prijetno v svoji poklicni vlogi in zaupa v svoje sposobnosti, zato se ta faza 

imenuje faza »zrelosti« (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).  M. Batistič Zorec (2003) 

je opozorila, da se je dolgo poudarjalo dobro počutje otrok in vzgojiteljeve odgovornosti do 

njih, ne pa tudi dobro počutje vzgojiteljev, o čemer govori tudi arhitektura starejših vrtcev, ki 

nimajo predvidenega prostora za odrasle (prav tam). Na zadovoljstvo vzgojitelja vpliva 

možnost napredovanja, izražanja predlogov za spremembe, zanimivosti dela, ki ga opravlja, 

zadovoljstva z materialnimi pogoji, timom, v katerem deluje, in tudi s plačilom, dopustom in 

stimulacijo za delo (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002). 

 

6.2 Področje sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu  
 

Pri sodelovanju med delavci, t. i. timskemu delu, je pomembno zavedanje vseh vpletenih, da je 

pot do skupnih ciljev mogoča le s sodelovanjem. Gre za sodelovanje dveh vzgojiteljev, ki 

skupaj usmerjata otroke k zastavljenim ciljem dejavnosti. Pri tem pa so ključne tri etape, in 

sicer »timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacija«, kjer je vzgojitelj pri izvajanju v 

neposrednem stiku z otroki, medtem ko je pri načrtovanju in evalvaciji samo posredno (Polak, 

2011, str. 37). Pomemben del pri spodbujanju in razvijanju kompetenc vzgojiteljev ter 

spodbujanju prenosa v prakso je tudi vodstvo vrtca. Donaldson in Sanderson (1996) poudarita 

predvsem skupna srečanja, ki omogočijo oblikovanje vrtčevske kulture (prav tam). 

 

Cilj tima, ki se ustvari v vrtcu, je formuliranje in dosega ciljev, ki jih posamezni pedagoški 

delavec ne bi mogel doseči sam, je pa v soodvisnosti od skupine, v kateri poteka. Dober primer 

timskega dela je Reggio Emilia, kjer je delo osredotočeno na spodbujanje ustvarjalnosti in 

samostojnega raziskovanja otrok. To dosežejo s spodbujanjem, vključevanjem in sodelovanjem 

različnih profilov pedagoških delavcev (vzgojitelji, pedagogi, ateljisti, umetniki, starši), zato je 

uspešno timsko sodelovanje še toliko pomembnejše. Takšno sodelovanje se ustvari z 

vzgojiteljema oz. drugima strokovnima delavcema v skupini, ki svoje delo skupaj načrtujeta, 

izvajata in kritično reflektirata, s čimer se zagotovi fleksibilnejše nadaljnje načrtovanje in 

izvajanje procesa, kjer je v ospredju učenje skozi raziskovanje (Polak, 2012). Timsko delo v 

sami skupini se odraža skozi oblike formalnega in neformalnega sodelovanja med vzgojiteljem 

in pomočnikom vzgojitelja, njuno komunikacijo in odnosom. Uspešne oblike sodelovanja, 

katere je vzgojitelj zmožen prepoznati, prispevajo k kakovostnejši predšolski vzgoji in 

zadovoljstvu v celotnem kolektivu (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002). 

Raziskava glede načrtovanja in evalviranja vzgojiteljev, ki sta jo izvedli M. Batistič Zorec in 
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A. Hočevar (2012), je pokazala, da 50,9 % vzgojiteljev načrtuje s pomočnikom vzgojitelja 

celotno pedagoško delo, medtem ko 41,9 % vzgojiteljev načrtuje osnovo dejavnosti sam, o 

katerih pa potem razglablja s pomočnikom vzgojitelja. Medtem le 4,2 % vzgojiteljev redko kdaj 

vključi pomočnika vzgojitelja v načrtovanje, 3 % vzgojiteljev pa na vprašanje niso odgovorili. 

Iz tega lahko povzamem, da več kot polovica vzgojiteljev timsko načrtuje svoje delo, kar je tudi 

predlagano v Kurikulumu za vrtce (1999), vendar menim, da je na tem področju še vedno veliko 

prostora za izboljšave.  

 

6.3 Področje sodelovanja med vrtcem in družino  
 

Vrtec mora vsebino dela določiti na začetku šolskega leta, kjer je tudi opredeljeno sodelovanje 

s starši. Programe, ki jih bo izvajal, cilje, metode in vsebine dela, ki jih bo uporabil, zapiše tudi 

v posebni publikaciji, ki je dostopna staršem. Prav tako vsak oddelek na uvodnem roditeljskem 

sestanku izvoli svojega predstavnika v Svetu staršev, ki potem predlaga in razpravlja o 

nadstandardnih programih, daje soglasje za izvolitev ravnatelja, mnenje o razvoju vrtca in 

razpravlja o tekoči problematiki. V Svetu staršev se izberejo trije predstavniki staršev za Svet 

vrtca, kjer imajo moč dati glas pri imenovanju ravnatelja, spremljajo program vrtca in 

uresničitev letnega delovnega načrta ter nanj vezana poročila (Devjak idr., 2010).  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so postavljeni temelji za sodelovanje s starši z načeloma 

sodelovanja s starši in sodelovanja z okoljem. Ti dve načeli staršem omogočata oblike 

formalnega sodelovanja (govorilne ure, roditeljski sestanki, oglasne deske) in neformalnega 

(športno popoldne, ustvarjalne delavnice, vsakdan v vrtcu, delavnice za starše in otroke, 

komunikacija ob prihodu in odhodu otroka v vrtec). S tem imajo starši tudi pravico in aktivno 

vlogo pri pedagoškem procesu v vrtcu, ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vzgojitelja in 

vrtca. Hkrati pa mora vzgojitelj pri načrtovanju upoštevati zasebnost in intimnost družin, ne 

glede na njihovo veroizpoved, stališča, prepričanja, vrednote, narodnost in jezik (prav tam).  

 

L. Katz izpostavi, da je za kakovostno predšolsko vzgojo pomembno, da vzgojiteljica starša ne 

poučuje in nadzira, temveč spoštuje njegovo mnenje in ga tudi aktivno vključuje ter si s tem 

prizadeva za trajnostni dober odnos s starši. Hkrati pa s svojo tolerantnostjo in odprtostjo 

spoštuje vrednote staršev in do tega nima predsodkov, saj je kakovosten odnos zagotovljen, ko 

se oboji strinjajo glede vrednot in ciljev vzgoje (Batistič Zorec, 2003).   
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Odličen primer sodelovanja s starši so vrtci Reggio Emilia, kjer so starši prepoznani kot 

sodelavci in imajo vlogo skupnosti, saj na sestankih v večernih urah (da se jih lahko udeležijo 

vsi) skupaj odločajo o politiki vrtca, načrtovanju kurikuluma ter skrbi za otroke in njihov razvoj. 

S tem se nenehno ohranja mreža odnosov. Uspešno sodelovanje s starši je enako pomembno 

kot sodelovanje z otroki (Devjak idr., 2010). Saj je, kot pravi Malguzzi (1993), uspešno 

sodelovanje med starši in vzgojitelji pomembno za otroke, ki tako dobijo vpogled v svet, kjer 

ljudje pomagajo drug drugemu in so solidarni. S tem ko se starši zanimajo za aktivnosti otrok, 

se hkrati poglablja razumevanje za njihov razvoj in učenje (Batistič Zorec, 2003).  

 

7 EMPIRIČNI DEL 
7.1 Cilj 
 

S pomočjo literature in raziskave želim ugotoviti glavne značilnosti in dejavnike, ki 

pripomorejo k zagotavljanju in ohranjanju kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu ter v 

empiričnem delu tudi raziskati, kaj za strokovne delavce in starše pomeni kakovost v vrtcu. 

Hkrati pa želim tudi ugotoviti, kje se pogledi vzgojiteljev in staršev glede izvajanja kakovostne 

vzgoje in učenja otrok razhajajo in v čem so si enotni.  

 
7.2 Raziskovalna vprašanja 
 

R 1: Kaj starši in kaj strokovni delavci vrtca razumejo pod terminom »kakovost v vrtcu«?  

R 2: Na kakšen način in kako pogosto vodstvo vrtca vključuje starše in strokovne delavce v 

proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu? 

R 3: Kako vzgojitelji zagotovijo kakovostno izvajanje predšolske vzgoje?  

R 4: Katerim kazalcem kakovosti strokovni delavci vrtca posvečajo največ pozornosti pri 

svojem delu? 

R 5: Kateri kazalec kakovosti je najbolj pomemben za starše? 

 
7.3 Raziskovalna metoda 
 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo kvantitativnega pristopa. S preučevanjem literature in teorij 

na tematiko kakovosti v vrtcu sem pridobila objektivna dejstva, ki so mi pomagala, da sem s 

pomočjo anketnega vprašalnika (instrument) pridobila podatke, ki sem jih statistično obdelala 

s programoma Microsoft Excel in Microsoft Word ter s pomočjo kavzalno-neeksperimetalne 

metode pedagoškega raziskovanja ugotovitve povezala s teoretičnimi dejstvi. 
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7.4 Vzorec 
 

Anketne vprašalnike sem razdelila med 160 vzgojiteljev in 160 staršev otrok, vključenih v 

naslednje vrtce: vrtec Tončke Čečeve Celje (v enotah Gaberje, Center in Hudinja), vrtec Zarja 

Celje (v enotah Mehurček, Čira čara, Ringa raja, Iskrica in Živ žav) in vrtcih občine Žalec (v 

enotah Levec, Petrovče, Žalec I., II. ter III.). Vzorec predstavljajo naključno izbrani vzgojitelji, 

ki opravljajo delo na mestu pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok. Tudi starši 

so bili izbrani naključno. Ti imajo otroke vključene tako v oddelkih prvega kot tudi drugega 

starostnega obdobja. V vrtec Tončke Čečeve Celje sem razdelila 45 vprašalnikov za vzgojitelje 

in 50 za starše, od tega sem jih dobila nazaj 38 od vzgojiteljev in 33 od staršev. Med vzgojitelje 

v vrtcu Zarja Celje sem razdelila 70 vprašalnikov, od tega sem jih dobila nazaj 46, medtem ko 

sem med starše razdelila 50 vprašalnikov, vrnili so jih 24. Vrtci občine Žalec so med starše 

razdelili 60 vprašalnikov, med vzgojitelje pa 45. Pri starših so jih dobili nazaj 48, pri vzgojiteljih 

pa 42.  

 
7.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 

Anketne vprašalnike sem med naštete vrtce razdelila med 20. 2. 2017 in 20. 3. 2017. Vprašalnik 

je sestavljen iz šestih različnih vprašanj. Pri vzgojiteljih so vsa zaprtega tipa, medtem ko sem z 

odprtim vprašanjem: »Kaj Vam je najpomembnejše pri predšolski vzgoji, ki jo je deležen Vaš 

otrok?« želela spodbuditi razmišljanje staršev in podajanje lastnega mnenja brez napačnih 

odgovorov, saj vsak pokaže, na kaj so starši pozorni ter kaj jim je pomembno pri zagotavljanju 

kakovostne predšolske vzgoje. Pri vprašanjih zaprtega tipa so anketiranci opredelili z »da« 

oziroma »ne« svoje mnenje do kakovosti v vrtcu, ocenili, koliko pozornosti vzgojitelj nameni 

posameznim vidikom kakovosti pri svojem delu in koliko so posamezni vidiki pomembni. 

Opredelili so tudi pogostost sodelovanja s starši oziroma vzgojiteljem in vključevanjem teh v 

proces zagotavljanja kakovosti. Vzgojitelji so tudi ocenili, koliko so posamezni vidiki kakovosti 

pomembni staršem. Odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila s statistično analizo in 

obdelavo anketnih vprašalnikov, kjer sem odgovore vzgojiteljev in staršev v vrtec vključenih 

otrok primerjala ter jih tudi grafično in opisno obrazložila. Odgovore sem interpretirala, jih 

primerjala in ugotovila podobnosti in odstopanja.  
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8 INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 
8.1 Pojem »kakovost v vrtcu« za vzgojitelje in starše  
 

V diplomskem delu želim ugotoviti in primerjati mnenje staršev in vzgojiteljev o kakovosti 

vrtca, zato sem s prvim raziskovalnim vprašanjem: »Kaj starši in kaj strokovni delavci vrtca 

razumejo pod terminom »kakovost v vrtcu«?« želela z nizom sedmih trditev, pri katerih so 

vzgojitelji in starši z odgovorom »da« oziroma »ne« opredelili svoje stališče do tega, kaj njim 

predstavlja kakovost v vrtcu, pridobiti njihovo mnenje. Ponudila sem jim tudi možnost, da svoje 

mnenje pod rubriko »drugo« utemeljijo oziroma dopišejo, če se med trditvami, ki so se nanašale 

na vse tri kazalce kakovosti, niso mogli jasno izraziti, oziroma če so imeli na njih drugačen 

pogled. Predvidevala sem, da se bodo tako starši kot vzgojitelji strinjali, da se kakovost v vrtcu 

kaže kot zagotavljanje otrokovih individualnih potreb in občutka varnosti ob kompetentnem 

vzgojitelju, ki vzpostavi ustrezno komunikacijo s starši in ima tudi dobre pogoje za delo, kot je 

ustrezno razmerje otrok na enega vzgojitelja in čas, ki ga pomočnik vzgojitelja in vzgojitelj 

skupaj preživita v skupini. Medtem pa za strukturna dejavnika, kot sta velikost skupine in 

igrišča, nisem pričakovala enotnega odgovora. 

 

 

Graf 1: Razumevanje pojma kakovosti 
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Kot je razvidno iz Grafa 1, so se vsi vzgojitelji enotno v 100 % strinjali s peto trditvijo, ki pravi, 

da kakovost v vrtcu: »pomeni komunikacijo, ki jo vzgojitelj vzpostavi s starši«. S to trditvijo 

se je strinjalo tudi 98,10 % staršev. Pri tem bi dodala še to, da je v rubriki »drugo« 5 vzgojiteljev 

(3,97 %) poudarilo dobro sodelovanje s starši, sprejetost vrtca s strani staršev in vključevanje 

staršev v proces. En izmed vzgojiteljev je pri tem poudaril še dobro timsko delo med oddelki. 

Enako sta dodatno poudarila tudi dva starša (1,90 %). Tako lahko pridem do zaključka, da tako 

starši kot vzgojitelji pod pojmom kakovost v vrtcu v veliki večini razumejo uspešno timsko 

sodelovanje. Ta rezultat je pomemben, saj je za dobrobit otrok in njihovo dobro počutje ter 

optimalen razvoj pomembno, da so vzgojitelji in starši partnerji s skupnim ciljem. To se pa že 

povezuje s četrto trditvijo, kjer kakovost v vrtcu »pomeni, da vzgojitelj otroku zagotovi občutek 

varnosti in upošteva njegove individualne potrebe«; ki so jo strokovni delavci ocenili z 98,41 

% kot termin kakovost v vrtcu in starši z 99,05 %, saj sta le dva vzgojitelja oziroma en starš na 

to trditev odgovorili negativno. Tudi J. Lepičnik Vodopivec (2006) meni, da je uspešnost in 

kakovost vrtcev odvisna tudi od uspešnosti otrok v njem, se pravi njihovega optimalnega 

razvoja, strokovnosti vzgojiteljev in njihove pripravljenosti za sodelovanje. Zato je s starši 

pomembno vzpostaviti partnerski odnos, ki ga Maleševa (1994) opredeli kot odnos, v katerem 

si strokovni delavci in starši enakopravno izmenjavajo in delijo informacije, cilje in dolžnosti, 

ki so vezane na vzgojno-izobraževalno delo, hkrati imajo tudi aktivno vlogo pri spodbujanju 

otrokovega razvoja in so za slednje tudi enako odgovorni (Lepičnik Vodopivec, 2013). 

Pšunderjeva (2000) opozarja, da mora vrtec predstavljati le dopolnilo družinske vzgoje in ne 

tudi njeno nadomestilo. Zato je uspešno sodelovanje in povezanost med vrtcem in starši tudi 

pogoj za dobro izvajanje vzgojnega procesa (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). Erikson 

(1963), Maslow (1954), Weissbourd (1996) opozarjajo, da imajo vsi otroci pravico do skrbnih 

odnosov, v katerih si odrasli vzamejo čas, jih poslušajo in s tem, ko poskrbijo za osnovne 

fizične, socialne, emocionalne in kognitivne potrebe, prispevajo k njihovemu zdravju, dobremu 

počutju in razvoju (Vonta, 2008). To se sklada z odgovori pod rubriko drugo, kjer je en 

vzgojitelj navedel, da je kakovost v vrtcu razvijanje otrokovih potencialov, kar se povezuje z 

odgovorom starša: »Kakovost v vrtcu so dobro načrtovane dejavnosti, spodbudno učno okolje 

in razmišljanje izven okvirjev.« S tem je starš opozoril na pomembnost negovanja otrokove 

radovednosti in ustvarjalnosti. Izpostavila bi tudi mnenje starša, ki je zapisal: »Kakovost je 

odvisna od tega, koliko se otrok »nauči«. Od socialnih veščin do intelektualnih spoznanj, seveda 

v domeni posameznika za njegovo starost. In najpomembneje, da gre otrok v vrtec z veseljem!« 

Mnenji slednjih staršev kažeta, da imajo starši jasno sliko, kaj je za kakovostno predšolsko 

vzgojo in posledično dobro počutje in razvoj otrok pomembno. To se lahko doseže z visoko 
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kompetentnimi vzgojitelji, z ustrezno izobrazbo, s čimer so se v 97,62 % strinjali vzgojitelji in 

93,33 % tudi starši. Menim, da obe trditvi dobro opiše Kroflič (2001), ki pravi, da vodilo, ki 

pomaga vzpostaviti odnos med otrokom in vzgojiteljico, ni odvisno le od čustvene topline, 

temveč od jasno zastavljenih pričakovanj do otroka, ki so usklajena s starši (Devjak idr., 2010). 

 

Pri drugi, tretji in zadnji trditvi so zaznana odstopanja, zato lahko rečem, da strukturne 

dejavnike, kot so velikost igralnice in  igrišča; razmerje med vzgojiteljem in otroci v skupini; 

sočasnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, starši in vzgojitelji manj povezujejo z besedno 

zvezo kakovost v vrtcih in je zanje manjši pokazatelj kakovosti, kot sem tudi pričakovala. Le 

odgovor na trditev: »kakovost v vrtcu pomeni ustrezno razmerje med številom otrok na enega 

vzgojitelja«, me je presenetil, saj sem menila, da bodo tudi starši to bolj povezali s kakovostjo 

v vrtcu. Boljše kot je razmerje, več je lahko individualnega dela, katero je tako enim kot drugim 

zelo pomembno. Kakovost v vrtcu so tudi enotno povezali s kompetentnim in izkušenim 

vzgojiteljem, ki vzpostavi dobro komunikacijo s starši ter poskrbi za otrokove individualne 

potrebe ter za potrebo po varnosti. 

 

8.2 Vključevanje staršev in strokovnih delavcev v proces ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti v vrtcu 
 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem: »Na kakšen način in kako pogosto vodstvo vrtca vključuje 

starše in strokovne delavce v proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu?« sem 

želela preveriti, ali so vzgojitelji vključeni v proces zagotavljanja kakovosti tudi aktivno, če jih 

vrtec vpraša po njihovem mnenju glede kakovosti predšolske vzgoje, ki jo izvajajo, in če imajo 

možnost to dvigniti na višjo raven. Poleg tega sem preverila, če vrtci zagotavljajo vzgojiteljem 

dodatna izobraževanja in tako poskrbijo za profesionalni razvoj svojih strokovnih delavcev. Pri 

starših me je zanimalo, ali vrtec in vzgojitelji vključujejo starše v proces zagotavljanja 

kakovosti le skozi redne roditeljske sestanke ali tudi kako drugače. Predvsem sem želela 

izvedeti, ali vrtec ceni mnenje glavnih porabnikov njihovih storitev, se pravi staršev, tako da 

jih o kakovosti in njihovi oceni le-te, tudi vpraša, bodisi v obliki vprašalnika, razgovora, odprte 

mize bodisi kako drugače. Menim, da tako kot dodatna izobraževanja na temo vzgoje in otrok 

potrebujejo vzgojitelji, koristijo ta tudi staršem. Zato sem starše vprašala, kako pogosto jim 

vodstvo vrtca organizira dodatna izobraževanja in s tem poskrbi tudi za boljše razumevanje 

določenih zakonitosti otrokovega razvoja. Povsem drugače je, če jim jih poda profesionalec in 

jim o tem ni treba prebirati iz različnih forumov, ki velikokrat pripomorejo k nasprotnemu 

učinku – posploševanju teorij in njihovem napačnemu razumevanju, kar pa v prvi vrsti škodi 
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predvsem otrokom. Vzgojitelji in starši so z odgovori na pet vprašanj s pogostostjo (»vedno, 

pogosto, redko, nikoli«) ocenili koliko in na kakšen način jih vodstvo vrtca vključuje v proces 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti oziroma kako vzgojitelji v ta proces vključujejo starše. 

Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo na kakšen način, če sploh, so starši vključeni 

v proces zagotavljanja kakovosti in kako jim je to predstavljeno. Pri vzgojiteljih me je še 

posebej zanimalo, kako jih vrtec vpraša po njihovem mnenju in kako uspešni so pri 

zagotavljanju kakovosti ter kaj bi še lahko spremenili na bolje. Pri tem raziskovalnem vprašanju 

sem bila prepričana, da bom dobila pozitivne rezultate glede vključevanja staršev preko 

roditeljskih sestankov in neformalnih oblik srečanj. Menila sem tudi, da vodstvo vrtca vidi 

vzgojitelje kot enakovredne partnerje pri zagotavljanju kakovosti. Nisem pa vedela, kaj 

pričakovati pri zanimanju vodstva vrtca o kakovostih njihovih storitev in če staršem omogočijo 

dodatna predavanja na temo otrok in tako poskrbijo za njihovo skrb glede vzgoje otrok, za 

»otrokocentrično družbo«, ki je značilna za Slovenijo.  

 

Pri prvem vprašanju na Grafu 2 je 56,45 % vzgojiteljev odgovorilo, da jih vodstvo vrtca pogosto 

vpraša o kakovosti storitev in 32,26 % redko, medtem ko je ta odstotek pri starših le 27,88 % 

za pogosto. Večina staršev je v 48,08 % odgovorila, da jih vodstvo vrtca le redko vpraša o 

kakovosti njihovih storitev in kar 17,31 % ni nikoli vključenih v to vprašanje. Menim, da je ta 

podatek pokazatelj, da navkljub vsem načelom v Kurikulumu za vrtce, kjer je opredeljena vloga 

staršev v procesu vzgoje v vrtcu, vodstvo še vedno ne da toliko na mnenje staršev, ki so 

pravzaprav tisti, ki za kakovostno in čim boljšo storitev vzgoje in izobraževanja tudi plačujejo. 

Tu se je pokazal tudi velik prostor za izboljšave, saj če želijo vrtec in vzgojitelji res sodelovati 

s starši, potem jih morajo tudi vprašati za mnenje, saj je izmenjava informacij in mnenj ključna 

za uspešno sodelovanje in posledično kakovostno predšolsko vzgojo. Na to se lahko gleda in 

se jo meri iz več vidikov. Eden izmed njih je sodelovanje in vključevanje staršev, saj so ti na 

koncu tudi ciljna skupina, ki tudi ocenjuje kakovost v vrtcu. Gre za vzajemen odnos in bolj kot 

vrtec in vzgojitelji poznajo pričakovanja staršev, lažje jih vključijo in vnesejo v svoje delo 

(Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). Zato ne razumem vodstva vrtcev, zakaj jih ne zanima 

povratna informacija o tem, kako delajo, če so starši zadovoljni s kakovostjo vzgoje, ki poteka 

v njihovem vrtcu. Pravno formalno sredstvo, s katerim je mnenje staršev v vrtcu slišano in 

upoštevano, je preko predstavnikov Sveta staršev v Svetu vrtca, s čimer so ti formalno vpeti v 

proces odločanja v vrtcu, v sodelovanju z vrtcem in predstavniki lokalne skupnosti, ki skupaj 

odločajo o življenju v vrtcu in kjer imajo starši aktivno vlogo pri zagotavljanju kakovosti. To 

pravico jim nalaga Zakon o organizaciji  in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007), kar je 
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izpostavil tudi eden izmed staršev pod rubriko »drugo«, ki je zapisal: »Na rednih roditeljskih 

sestankih Sveta staršev v našem imenu naše želje, predloge in nasvete ter vprašanja posreduje 

predstavnik Sveta staršev.« 

 

 
 
Graf 2: Mnenje vzgojiteljev in staršev o vplivu in vključevanju v proces odločanja glede kakovosti v 
vrtcu 
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Drugo, tretje in četrto vprašanje kažejo, da so starši bolj vključeni skozi roditeljske sestanke in 

neformalne oblike sodelovanja, kot so skupinske delavnice z otroki, športni popoldnevi, 

prisostvujejo pa tudi pri vsakdanjiku otrok. S tem ko vzgojitelji pogosto vključijo starše na 

roditeljskih sestankih, jim izpolnijo pravico do informiranosti, kar je tudi v skladu z načelom 

sodelovanja s starši v Kurikulumu za vrtce (1999). To lahko podprem z rezultati raziskave, ki 

sem jo izvedla, saj je  47,62 %  staršev na četrto vprašanje odgovorilo s »pogosto«; 32,38 % pa 

ocenilo z »vedno«. To se tudi ujema z odgovori vzgojiteljev, ki so ocenili, da v 53,17 % 

»pogosto« in v 27,78 % »vedno« vključujejo starše v izobraževalni proces in zagotavljanje 

kakovosti skozi roditeljske sestanke. Hkrati pa z neformalnimi oblikami sodelovanja staršem 

dajo vpogled v vzgojno-izobraževalni proces, kot je tudi priporočeno v kurikulumu, z načelom 

sodelovanja z okoljem in načelom vertikalne povezanosti. V 48,08 % so starši označili »pogosto 

in 16,35 % »vedno« za vključevanje skozi športne popoldneve, ustvarjalne dejavnosti in 37,50 

% »pogosto« in 10,58 % »vedno« za prisostvovanje v vsakdanjiku otrok (npr. predstavitev 

poklica). Vendar so zaznana odstopanja s strani vzgojiteljev, saj slednji v 57,14 % ocenjujejo s 

»pogosto« in 8,73 % z »vedno« za vključevanje staršev v vsakdan. Z 69,84 % »pogosto« ter 

10,32 % »vedno« pa za neformalno sodelovanje s starši skozi športne popoldneve. Zaradi teh 

razhajanj se mi poraja vprašanje, da si morda starši želijo še tesnejšega sodelovanja, vendar tudi 

rezultati, ki sem jih pridobila, že kažejo na to, da so aktivno vključeni v neformalne oblike 

sodelovanja z vrtcem. 

 

Kritična sem predvsem do ugotovitev, da staršem niso toliko nudene dodatne vsebine oziroma 

predavanja na temo otrok, kjer bi imeli možnost poglobiti svoje znanje z določenega področja, 

saj je kar 47,62 % staršev odgovorilo, da imajo redko to možnost. Hkrati pa rezultati kažejo, da 

se pomena dodatnega izobraževanja zavedajo vzgojitelji in tudi vrtec, ki jim v 71,77 % 

»pogosto« in 21,77 % »vedno« omogoči dodatno strokovno izpopolnjevanje, kar je z 

utemeljitvijo odgovora pod rubriko drugo zapisal tudi vzgojitelj: »Veliko k strokovnosti in 

zagotavljanju kakovosti pripomore samoizobraževanje.« T. Vonta (2005) vzgojiteljev 

profesionalni razvoj opredeli kot uresničevanje ravnovesja socialne, poklicne in osebnostne 

dimenzije profesionalnosti, s čimer se doseže tudi kakovostna predšolska vzgoja in 

zadovoljstvo vzgojiteljev (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2013). Pri tem je potrebno omeniti, 

da je v Sloveniji s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004) regulirano in z napredovanjem v nazive in višje 

plačilne razrede spodbujeno dodatno izpopolnjevanje. Kot sem predpostavila, vzgojitelji in 

vrtec starše vključujejo v proces zagotavljanja kakovosti le skozi roditeljske sestanke, predloge 
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pa lahko podajo preko predstavnika Sveta staršev, kot je izpostavil eden izmed staršev in z 

neformalnimi oblikami dela. Čeprav pri zagotavljanju dodatnih predavanj za starše nisem 

vedela kaj pričakovati, me je rezultat, ki je pokazal, da je večini redko oziroma nikoli ponujena 

možnost dodatnih predavanj, negativno presenetil. Kot sta dejala Beck in Beck Gernsheim 

(2006), se prav zaradi pretirane skrbi za otroka sodobni starši znajdejo pred dilemami, na katere 

bi radi dobili strokovne odgovore (Kuhar, 2011). To bi jim lahko omogočil vrtec, kjer bi lahko 

strokovnjaki podajali odgovore staršem na tematiko, ki jih zanima. Prav tako vrtec staršev 

pogosto niti ne vpraša po njihovem mnenju glede kakovosti predšolske vzgoje, medtem ko so 

rezultati vseh vprašanj spodbudni. 

 
8.3 Kazalci kakovosti, s katerimi vzgojitelji zagotovijo kakovostno izvajanje predšolske 
vzgoje 
 

Odgovore na raziskovalni vprašanji: »Kako vzgojitelji zagotovijo kakovostno predšolsko 

vzgojo?« in »Katerim kazalcem kakovosti strokovni delavci vrtca posvečajo največ 

pozornosti?« sem pridobila predvsem z analizo tretjega in četrtega vprašanja pri vzgojiteljih in 

starših. Pri četrtem vprašanju so vzgojitelji odgovorili na vprašanje: »Kako zagotovite 

kakovostno izvajanje predšolske vzgoje?« tako, da so obkrožili število od ena do pet, kjer je pet 

predstavljalo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, ena pa, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 

pri čemer so lahko pri rubriki »drugo« svoje mnenje še dodatno utemeljili. Pri tretjem vprašanju 

sem od vzgojiteljev in staršev dobila oceno pozornosti, ki jo vzgojitelji namenijo naštetim 

vidikom predšolske vzgoje. Tako bom tudi izvedela, kateri kazalec kakovosti je 

najpomembnejši zanje. Menim, da bodo rezultati podobni tistim na prvo vprašanje, kjer so 

vzgojitelji pokazali, da pod kakovostjo razumejo ustrezno komunikacijo s starši in 

kompetentnega vzgojitelja (posredna raven kakovosti) ter zagotavljanje občutka varnosti in 

individualnih potreb otroka (procesna raven kakovosti), v skladu s tem pa tudi namenijo svojo 

pozornost pri dejavnostih.  
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Graf 3: Mnenja vzgojiteljev o pomenu posameznih dejavnosti pri kakovostnem izvajanju njihovega 
dela 
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Odgovori vzgojiteljev na vprašanje, čemu posvečajo največ pozornosti, so skladni z odgovori 

na prvo vprašanje, saj so vzgojitelji obkrožili 5 (da se popolnoma strinjajo s trditvijo) v 84,13 % 

(oziroma 106 vzgojiteljev) za trditvi, da namenijo veliko pozornosti strokovnosti pri svojem 

delu ter ustrezni komunikaciji s starši. S strani staršev je bila komunikacija, ki jo vzgojitelji 

vzpostavijo z njimi, sicer ocenjena malo slabše, saj so ti ocenili s 5 v 69,23 %, s 4 pa v 26,92 

%. 

 

Vzgojitelji so razvoj na socialnem, gibalnem in govornem področju (razvoj otrokovih 

komunikacijskih spretnosti in govornih vzorcev) z upoštevanjem otrokovih individualnih 

potreb tudi skozi dnevno rutino s spodbujanjem samostojnosti in samostojnega raziskovanja 

otrok, ocenili skorajda enako. To kaže na to, da vzgojitelji upoštevajo otrokove individualne 

potrebe in v skladu s Kurikulumom za vrtce skladno razvijajo vsa področja otrokovega razvoja, 

nobenemu področju pa ne dajejo prednosti, saj se zavedajo, da so vsa področja otrokovega 

razvoja med seboj prepletena, kar so v okoli 76 % opredelili z odgovorom popolnoma se 

strinjam (5). Zato je pomembno tudi, da vzgojitelj pozna otrokove potrebe (čustvene, kot tudi 

pri hranjenju in spanju), njegove individualne lastnosti (kako se otrok čustveno odziva, njegove 

socialne kompetence, kognitivne sposobnosti) ter znanja in interese. To vse lahko vzgojitelj 

lažje doseže s približevanjem življenjskih izkušenj otrokom v obliki nekakšnega transferja med 

izkušanji, ki jih pridobi doma in v vrtcu, kot menita tudi B. Tizard in Hughes (1986) (Batistič 

Zorec, 2009).  

 

Nekoliko nižje so ocenili oziroma namenili uspešnemu timskemu sodelovanju količino svoje 

pozornosti. S 5 jih je ocenilo 88 (69,84 %), s 4 pa 33 (26,19 %), kar je zanimivo, saj so starši 

bolje ocenili količino pozornosti, ki jo vzgojitelji namenijo timskemu delu, kot so jo ti sami. Ti 

so v 23,81 % (25 staršev) ocenili količino pozornosti s 4, kar 77 staršev (73,33 %) pa jih je  

ocenilo s 5.  

 

Največja razhajanja med mnenji staršev in vzgojiteljev so se pojavila pri trditvi, kjer so morali 

vzgojitelji in starši opredeliti pozornost, ki jo namenijo temu, da se otrok počuti varnega in 

sprejetega. Tako starši kot vzgojitelji so prepoznali občutljivost na otrokove potrebe in težave, 

pomen sprejetosti otroka, ter da se ta počuti varno kot eno izmed ključnih nalog oziroma potreb. 

Vzgojitelji so tu v 96,03 % (121 vzgojiteljev) ocenili s 5 in 3,17 % (4 vzgojitelji) ocenili s 4, da 

temu namenijo ogromno pozornosti pri svojem delu. Vendar se to razhaja z mnenjem staršev, 

saj so se ti pri tretjem vprašanju le z 79,41 % v celoti strinjali s trditvijo, tako da so jo označili 
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s 5; kar 17,65 % jih je označilo 4, tj. da vzgojitelji namenijo veliko pozornosti, da se otrok 

počuti varnega in sprejetega v skupini. Tega se zavedajo tudi starši, saj jih je okoli 50 % v 

odprtem odgovoru omenilo, da jim je pri predšolski vzgoji pomembno, da se otrok počuti 

varnega in sprejetega. 

 

Seveda je prepričanje vzgojiteljev, da namenijo veliko pozornosti temu, da se otrok počuti 

sprejetega, pomemben indikator zavedanja. Prav tako občutek varnosti vpliva na njegovo 

sposobnost raziskovanja in tveganja, s tem pa tudi na proces učenja ter oblikovanja pozitivne 

samopodobe (Vonta, 2008). Vendar bi lahko vzgojitelji kot opozorilo upoštevali rezultate, ki 

kažejo, da starši njihovega truda na tem področju vedno ne zaznajo. Tudi Jalongo in 

Isenbergova (2000) sta dejala, da na otrokov razvoj pomembno vpliva, kako uspešni so 

vzgojitelji pri uresničevanju otrokovih potreb po varnosti, ljubezni, sprejemanju in 

razumevanju, upoštevanju ter spoštovanju. Kaj se zgodi, ko so zagotovljene potrebe po varnosti, 

sem že naštela. Zagotovljena potreba po ljubezni pripomore k temu, da se otroci počutijo 

podprte. Potreba po razumevanju in sprejemanju da otroku odraslega, ki ga razume, sprejema 

in brezpogojno podpira v njegovi individualnosti. S tem ko je vsak otrok spoštovan, se nauči 

tudi spoštovati druge (Vonta, 2008). To vse zagotavlja, da se bo otrok počutil varnega in 

sprejetega v vrtcu. 

 

Od tega, koliko pozornosti vzgojitelji namenijo določenim dejavnikom predšolske vzgoje, je 

odvisno tudi, kako poskrbijo za njeno kakovostno izvajanje. Oba vidika tako prikažeta, kateri 

kazalec kakovosti je za vzgojitelje najbolj pomemben, na kakšen način to dosežejo ter čemu 

morda namenjajo nekaj manj pozornosti in časa. 

 

Kot je razvidno iz Grafa 4, vzgojitelji menijo, da kakovostno predšolsko vzgojo zagotovijo 

nekoliko manj s strukturnimi dejavniki, kot so ustrezni pogoji za delo (velikost igralnice in 

igrišča, ustreznimi igračami ter didaktičnimi pripomočki), saj je 5 obkrožilo 65 vzgojiteljev 

(51,59 %), 4 je obkrožilo 48 vzgojiteljev (38,10 %), 3 pa 11 vzgojiteljev (8,73 %).  
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Graf 4: Mnenja vzgojiteljev o dejavnikih za zagotavljanje predšolske vzgoje 
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Graf 5: Mnenja vzgojiteljev o pomembnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
 

Dobljen rezultat je zanimiv, saj so starši pri 5, odprtem vprašanju, v 32,85 % napisali, da je 

zanje pomembno, da so vzgojitelji strokovno kompetentni. To pa se težko doseže brez 

nadaljnjega izobraževanja. Kot sem že omenila poteka profesionalni razvoj ves čas in se ne 
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M. Batistič Zorec (2008). Slednja je dejala, da so strokovno kompetentni diplomanti sposobni 

uporabljati znanje, katerega v povezavi z ostalimi spretnostnimi uporabljajo v praski, kamor 

sodijo tudi vrednote in stališča vzgojiteljev.  

 

S 85,71 % so vzgojitelji s 5 ocenili toplino in s 84,92 % odzivnost in občutljivost na otrokove 

potrebe in težave, kar je nekakšna osnova, na kateri se gradi in je opisana tudi z Zakonom v 

vrtcih in Kurikulumom za vrtce. Hkrati lahko to povežem s prej omenjenimi trditvami, saj je 
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sprejetega, povezano z vzgojiteljevo odzivnostjo in občutljivostjo na njegove potrebe in toplino, 

ki jo predaja na otroke. Pri tem bi poudarila, da je občutek varnosti odvisen tudi od tega, koliko 

je otrok navezan na vzgojiteljico. Scarr (1998, v Leach idr. 2008) v literaturi navede lastnosti, 

kot so toplina, odzivnost in občutljivost na otrokove potrebe, kot tiste, ki so značilne za 

vzgojitelja v visokokakovostnem vrtcu. Slednji tako ustvarja dejavnosti in situacije, ki otroku 

omogočajo, da spoznava in preizkuša nove stvari in preučuje odnose, s čimer se otrok počuti 

varnega in pri vzgojitelju najde ugodje. Otroci si tako razvijajo pozitivno samopodobo in 

samozaupanje, izboljšajo komunikacijo in ustvarjajo lastne zamisli (Cugmas, 2009). Pri rubriki 
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»drugo«, so vzgojitelji poudarili tudi dobro psihofizično počutje, odzivanje na posameznikove 

potrebe in težave, ob tem da ne pozabijo na preostali del skupine ter da ponudijo novosti in 

vsebine, ki so otrokom zanimive. Gre za aktivno vključevanje otrok že v sam proces 

načrtovanja. Tako so vzgojitelji prikazali, da pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje, 

v skladu s teorijo L. Marjanovič Umek, otrokom zagotavljajo primerne izzive, ki so preko 

njihovih aktualnih sposobnosti. Vendar razkorak med aktualnim in potencialnim razvojem ni 

prevelik, zato so zmožni konflikt pozitivno rešiti (prav tam, 2010).  

 

Skorajda enotno pa so vzgojitelji mnenja, da kakovostno predšolsko vzgojo zagotovijo z 

zadovoljstvom v delu, ki ga opravljajo. Kar 92,86 % oziroma 117 vzgojiteljev je obkrožilo 5, 

to pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo, le 9 vzgojiteljev pa je obkrožilo manj kot 5. 

Na to se navezuje tudi ocena vzgojiteljev o kakovosti predšolske vzgoje, ki je prikazana v 

spodnjem tortnem grafu.  

 

 

Graf 6: Zadovoljstvo vzgojiteljev s kakovostjo predšolske vzgoje 
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8–10 kot »zelo zadovoljni«. Kot kažejo rezultati, so vzgojitelji kakovost kritično obravnavali, 

1

0 0 0

2 4

19

3540

24

Zadovoljstvo vzgojiteljev s kakovostjo predšolske vzgoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 
 

36 

 

saj njihov odgovor nakazuje tudi na to, da še puščajo prostor za izboljšave in da so te še možne, 

kar je na koncu najpomembneje za otroke, ki se boljše počutijo in razvijajo v 

visokokakovostnem vrtcu. Rezultati so tako pokazali, da vzgojitelji namenijo zelo veliko 

pozornosti predvsem strokovnosti pri svojem delu in ustrezni komunikaciji s starši, nekoliko 

manj pozornosti posvetijo vsem področjem kurikuluma in otrokovega razvoja (med njimi ne 

delajo razlik). Presenetljivo so nižje ocenili timsko delo. Vendar je tako za vzgojitelje kot tudi 

starše najpomembneje, da se otrok v vrtcu počuti sprejetega in ima zagotovljen občutek po 

varnosti. To je dejavnik, kateremu vzgojitelji namenijo največ pozornosti pri svojem delu, 

hkrati pa je tudi pokazatelj, da je odzivnost na otrokove individualne potrebe in aktivno 

vključevanje otrok v dejavnosti vzgojiteljem najpomembnejše. Tako jim je najpomembnejši 

procesni kazalec kakovosti, sledi posredni s timskim delom in nadaljnjim izobraževanjem, 

najmanjšo pozornost pa namenjajo strukturnim kazalcem kakovosti, s čimer sem potrdila svoja 

začetna predvidevanja.  

 

8.4 Najpomembnejši kazalec kakovosti za starše  
 

Na peto raziskovalno vprašanje: »Kateri kazalec kakovosti je najbolj pomemben za starše?« 

sem želela dobiti čim bolj iskrene odgovore, resnična mnenja staršev, zato sem pri 5 vprašanju: 

»Kaj Vam je najpomembnejše pri predšolski vzgoji, ki jo je deležen Vaš otrok?« staršem 

ponudila možnost odprtega odgovora, katero je izkoristilo 89 (85 %) staršev. Tako sem 

pridobila njihovo razmišljanje in pogled na predšolsko vzgojo ter njeno kakovost. Sklepala sem, 

da bodo v ospredje postavili predvsem otroka, zagotavljanje njegovih potreb in njegov 

optimalen razvoj, vendar me je zanimalo, kaj starši vidijo pod širšo sliko, če sploh. Njihove 

odgovore sem nato smiselno razvrstila v nekakšne skupine.   

 

Najpogosteje (32,58 %) so napisali naslednje: »Da hodi zadovoljen v vrtec, da ima občutek 

varnosti ter da z veseljem hodi v vrtec.« Starši so k temu dodali še ustrezno učno okolje, kjer 

učenje poteka skozi igro, usposobljenega vzgojitelja, ki prilagaja dejavnosti potrebam otroka in 

posredovanje življenjsko pomembnih vrednot. S tem se je strinjalo 29 staršev oziroma 32,58 % 

staršev, ki so odgovorili na vprašanje. Učenje skozi igro L. Marjanovič Umek (2010) opiše kot 

dejavnost, v kateri se področja otrokovega razvoja prepletajo (čustveno, socialno, gibalno in 

spoznavno), za katero je značilna visoka stopnja divergentnosti (otrok se pri njej vede 

fleksibilno) in katere cilj je igralna dejavnost sama.  
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Citirala bi tudi starša, ki je napisal: »Pomembna je komunikacija, ki jo vzgojitelj vzpostavi z 

mano, to, da se otrok počuti varno in sprejeto, toplina vzgojiteljice, razvoj govornih, 

komunikacijskih spretnosti, gibalni in socialni razvoj (ima različne spodbude) ter strokovnost 

pri delu«, kar je napisalo 10 staršev (11,24 %). J. Bezenškek (2000) je izjavila, da je predvsem 

vzgojitelj tisti, ki se mora zavedati partnerskih odnosov z otrokom in starši ter tudi ustrezne 

komunikacije, kar predstavlja izhodišče za otrokov optimalni razvoj. Otrok s prihodom v vrtec 

stopi iz socialnega okolja v neznano, zato je podpiranje potreb in občutka varnosti še toliko 

pomembnejše. Naloga vzgojitelja je tako, da s skupnimi cilji in uresničevanjem potreb staršem 

prikaže, da je njihov otrok v vrtcu sprejet in se počuti varno, saj vzgojiteljica na vsakega otroka 

gleda individualno z vsemi njegovimi specifičnimi značilnostmi.  

 

»Razvijanje otrokovih spretnostih (motoričnih in miselnih), pristen odnos med otrokom in 

vzgojiteljem, kar se izraža v tem, da otrok rad hodi v vrtec in sodeluje v aktivnostih«,  je s  

podobnimi besedami napisalo 24 staršev (21,36 %). Ti so k tej misli enega izmed staršev dodali, 

da je v tem obdobju pomembna socializacija, dodatno usposabljanje vzgojiteljev, sodelovanje 

s starši, da so vzgojiteljice tople, dobro počutje in optimalen otrokov razvoj s poudarkom na 

samostojnosti. Iz izjav staršev je moč razbrati, da jim je pomembno: »Zavedanje, da otroka 

pripeljem v varno in sočutno okolje, kjer se bo dobro počutil. Menim, da je/sta socializacija in 

gibanje v tem obdobju bolj pomembna kot učenje drugih stvari, za katere bo čas v šoli«, kot je 

zapisal eden izmed staršev. Hkrati pa je 5 staršev (5,62 %) izpostavilo, da jim je pri predšolski 

vzgoji najpomembnejša uspešna in dobra priprava na šolo.  

 

Naslednji citat starša pa izpostavlja predvsem otrokovo samostojnost: »Veliko dejavnosti, pri 

katerih si otrok razvija svoje kompetence, brez pretiranega usmerjanja, razumevanje in toplina 

do otroka, spoštovanje in »čut« za otroka«. To je poudarilo 9 staršev (10,11 %). Tudi A. Rebula 

(2008) in M. Batistič Zorec (2008) sta opozorili na moderne starše in njihovo željo spodbujanja 

zgodnje neodvisnosti in samostojnosti, kjer je M. Batistič Zorec (prav tam) opozorila tudi na 

dva ekstrema, ki se pojavljata, saj določeni starši pod pretvezo samostojnosti otroka tudi fizično 

in čustveno zapostavijo in »zapustijo«. Druga skrajnost pa je pretirano varovanje otroka in 

poseg v njegovo avtonomijo, zato je potrebno tako v vrtcu kot tudi doma najti »uspešen recept«, 

nekakšno srednjo pot (prav tam).   

 

Pomemben se staršem zdi tudi individualni pristop, saj je to še posebej izpostavilo 6 staršev 

(6,74 %). Enakemu številu staršev se zdi zelo pomemben gibalni razvoj in razvoj motorike ter 
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gibanje na prostem, saj so pod svoj odgovor zapisali prav slednje. Kot je dejala Vonta (2008), 

enakost v smislu enakih možnosti za vse otroke ne pomeni, da z vsemi otroki delamo enako, 

temveč da vzgojitelj svoj pristop prilagodi vsakemu posamezniku, kjer se tako tudi pokaže 

kakovost prakse v obliki sodobnega pristopa, ki je tudi opisan v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Le profesionalci, vzgojitelji, ki se tudi dodatno izobražujejo, zmorejo ugoditi različnim 

potrebam otrok, ustvariti okolje, v katerem se otrok počuti vključenega. L. Marjanovič Umek 

(2010) je individualne razlike predstavila kot dve dimenziji: prva je povprečnost, druga pa 

enkratnost otroka, kjer otrokova starost ni glavni pokazatelj njegove zrelosti.  

 

Preostali starši (5,61 %) so poudarili to: »Da je pomembno, da si otrok razvija samozavest, 

potrpežljivost, odgovornost, občutek za sovrstnika in zna prevzeti posledice za svoja dejanja, 

usklajeno z vzgojo doma in v vrtcu, ki se doseže z ustreznim sodelovanjem med vzgojitelji in 

starši.« 

 

Spodbuden podatek, ki lahko da motivacijo strokovnim delavcem in vsem, ki skrbijo za 

kakovostno predšolsko vzgojo, je rezultat, ki kaže, da so tudi starši označili predšolsko vzgojo 

kot zelo kakovostno s povprečno oceno kar 8,90; kot je prikazano v spodnjem Grafu 7.  

 

 

Graf 7: Zadovoljstvo staršev s kakovostjo predšolske vzgoje 
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Iz odgovorov, ki so jih podali starši skozi celoten vprašalnik, lahko povzamem, da strukturni 

kazalci kakovosti zanje niso toliko pomembni, pri procesnih kazalcih pa jim je pomemben 

strokovno usposobljen vzgojitelj, vendar dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju ne 

pripisujejo velikega pomena. Najpomembnejše področje posredne ravni kakovosti je zagotovo 

uspešno sodelovanje med njimi in vzgojitelji, kar je pokazala analiza 1. in 5. vprašanja. Vendar 

še bolj kot posredno raven cenijo procesno, predvsem to, kako se kurikulum izvaja in položaj 

otroka v samem procesu, da se ta počuti sprejetega, preko igre razvija svoje potenciale in v stiku 

z ostalimi socializira in kjer ni poudarjeno učenje, saj to poteka preko igre. Rezultati, ki sem jih 

pridobila, se tudi skladajo z raziskavo, ki so jo na temo kakovosti vrtca in na ocenah staršev 

glede samih dejavnosti naredile L. Marjanovič Umek, M. Zupančič, T. Kavčič in A. Podlesek 

(2014). Omenjene raziskovalke so ugotovile, da je staršem najpomembnejše druženje otroka z 

ostalimi otroki v skupini in s tem socializacija s pridobivanjem socialnih izkušenj, ki temeljijo 

na dobrih medosebnih odnosih. Medtem so za manj pomembne označili učenje, kot je računanje 

in branje ter dnevno rutino s spanjem in hranjenjem otrok. Enake rezultate je pridobila tudi E. 

Hujala Huttunen (1996), ki je raziskovala vrtce v Ameriki in na Finskem ter ugotovila, da je za 

starše najpomembnejše socialno in čustveno učenje (Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič in 

Podlesek, 2014).  

 

Tako iz odgovorov, ki so jih podali starši, ni težko priti do zaključka, ki je sledeč: staršem je 

pomembno, da otrok rad hodi v vrtec, se počuti sprejetega in ima tako tudi pozitivno 

samopodobo o sebi, preko igre navezuje socialne stike in napreduje, kar jasno kaže, da starši 

cenijo procesno raven kakovosti, katero dopolnjuje posredna, to pa predvsem z usposobljenim 

vzgojiteljem in uspešnim timskim sodelovanjem s starši. Medtem pa strukturnih kazalcev 

kakovosti starši ne povezujejo s kakovostno predšolsko vzgojo.  
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9 ZAKLJUČEK 
 

Teoretični del je predstavljal podlago, kjer sem dobila vpogled v to, kaj kakovost v vrtcu je in 

kako nanjo gledajo različni avtorji. Ugotovila sem, da je kakovost dinamičen proces, na 

katerega vplivajo vsi, ki so v njem udeleženi (strokovni delavci v vrtcu, starši, otroci in širša 

lokalna skupnost). Spoznala sem tudi, kje je Slovenija pri določenih vidikih kakovostih glede 

na ostale države Evropske unije, saj je eden izmed ciljev Bele knjige o vzgoji in izobraževanju 

tudi zagotavljanje kakovosti v primerjavi z mednarodnim okoljem. Predvsem je pomembno, da 

se vsi vpleteni zavedajo, da je kakovost sestavljena iz naslednjih kazalcev: strukturnega, to so 

objektivni pogoji, ki so zapisani z ustreznimi zakoni in pravilniki; s procesnimi je zapisan sam 

vzgojni proces in položaj otroka v njem; medtem ko posredni predstavlja nekakšnem most med 

že omenjenima dejavnikoma (Marjanovič Umek, 2014). Skozi diplomsko delo sem tudi sama 

prišla do spoznanja, ki ga je zapisal že Kroflič (2002), in sicer da je težko govoriti o absolutnih 

kriterijih predšolske vzgoje, zato je pomembno, da se spremlja začetno stanje in končni rezultati 

oziroma končno stanje ter tako pridemo do sklepa o vzgojno-izobraževalnih učinkih. Zavedati 

se je potrebno, da je kakovosten vrtec tudi eden izmed subtilnih dejavnikov otrokovega razvoja 

(Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). Hkrati tudi predstavlja dopolnilo vzgoji doma, zato je 

še toliko bolj pomembno, da si tako vzgojitelji in starši zaupajo ter timsko sodelujejo.  

 

Love (1993, v Frank idr. 2006) je z raziskavo ugotovil, da na vzgojiteljevo vedenje bolj kot 

strukturni dejavniki, kot so velikost skupine, material, ki ga ima na voljo ali pa oprema, vpliva 

interakcija in vedenje otrok. Ampak, kot sem že dejala, so vsi dejavniki med seboj povezani – 

nič ni črno-belo (Cugmas, 2009). Tudi rezultati, ki sem jih pridobila z analizo anketnih 

vprašalnikov, so pokazali, da vzgojitelji in starši pod besedo kakovost vidijo strokovno 

kompetentnega vzgojitelja, ki otroku zagotovi občutek varnosti in upošteva njegove 

individualne potrebe ter vzpostavi dobro komunikacijo in sodelovanje s starši, s čimer so se 

strinjali tudi slednji. Strokovni delavci in vrtec vključujejo starše v proces zagotavljanja 

kakovosti preko rednih roditeljskih sestankov in neformalnih oblik dela, medtem ko staršev ne 

vprašajo pogosto po njihovem mnenju o kakovosti predšolske vzgoje, ki jo izvajajo. Prav tako 

jim ne omogočijo veliko predavanj na temo otrok in njihovega razvoja ter vzgoje. Tu vidim 

velik prostor za izboljšavo, saj živimo v družbi, ki je »otrokocentrična« in, kot sta dejala Ule in 

Kuhar (2003), sta skrb in nega za otroke postali nekakšen projekt, na katerega se je potrebno 

pripraviti kot na visoko kvalificirano delo (Kuhar, 2011). Rezultati raziskave so pokazali, da 

vzgojitelji namenijo zelo veliko pozornosti predvsem strokovnosti pri svojem delu in ustrezni 
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komunikaciji s starši, nekoliko manj pozornosti pa posvetijo vsem področjem kurikuluma in 

otrokovega razvoja (med njimi ne delajo razlik) ter timskemu sodelovanju. Vendar je tako za 

vzgojitelje kot tudi starše najpomembneje, da se otrok v vrtcu počuti sprejetega in ima 

zagotovljen občutek po varnosti. Starši so izpostavili tudi spodbujanje samostojnosti in 

navezovanje socialnih stikov preko igre, ki otroku omogoča njegov optimalni napredek. V vrtcu 

tako vzgojitelji namenijo največ pozornosti predvsem odzivanju na otrokove individualne 

potrebe in aktivnemu vključevanju otrok v dejavnosti. Vse to je tudi pokazatelj, kateri kazalec 

kakovosti je zanje najpomembnejši. Ugotovila sem, da je vzgojiteljem in staršem 

najpomembnejša procesna raven kakovosti, katero dopolnjuje posredna, predvsem z 

usposobljenim vzgojiteljem in uspešnim timskim sodelovanjem s starši. Medtem pa strukturnih 

kazalcev kakovosti že omenjeni ne povezujejo s kakovostno predšolsko vzgojo.  

 

Analiza izvedene raziskave je pokazala, da se mnenja in stališča staršev ter strokovnih delavcev 

pri najpomembnejših dejavnikih predšolske vzgoje ne razlikujejo ter da so vsi skupaj partnerji 

s skupnim ciljem, ki je dobro počutje otrok in njihov optimalen razvoj.  
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11 PRILOGE 
11.1 Anketni vprašalnik za starše 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK (za starše otrok, vključenih v vrtec) 

Spoštovani, 

sem Ula Rakuša in zaključujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost vrtca. 

Zanima me Vaš pogled na kakovost predšolske vzgoje, ki se izvaja v vrtcu, v katerega je 

vključen Vaš otrok. Rezultate bom uporabila samo v študijske namene. Že v naprej se Vam 

zahvaljujem za Vašo pomoč in pripravljenost za odgovarjanje.  

           Hvala!  

 

1. Kaj razumete pod pojmom »kakovost v vrtcu«?  

Obkrožite ustrezen odgovor. 

Kakovost v vrtcu… 

ŠT.  TRDITEV   

1. Pomeni strokovno kompetentnega vzgojitelja z 

ustrezno izobrazbo in izkušnjami. 

DA NE 

2. Pomeni, da ustrezno razmerje, koliko otrok je na enega 

vzgojitelja, ni pomembno.   

DA NE 

3. Pomeni čim večjo sočasnost vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja v skupini.  

DA NE 

4. Pomeni, da vzgojitelj otroku zagotovi občutek varnosti 

in upošteva njegove individualne potrebe.  

DA NE 

5. Pomeni komunikacijo, ki jo vzgojitelj vzpostavi z 

Vami. 

DA NE 

6. Pomeni urejenost igralnice z igračami, knjigami in 

ostalimi materiali za delo. 

DA NE 

7. Pomeni, da velikost igralnice in igrišča nista 

pomembna. 

DA NE 

 

Drugo: 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Na kakšen način in v kolikšni meri Vas vodstvo vrtca vključuje v proces ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti? 

Označite kvadrat, s katerim se strinjate. 

ŠT. TRDITEV Nikoli Redko Pogosto Vedno 

1. Kako pogosto Vas vrtec vpraša o 

kakovosti svojih storitev (npr. z 

anketnim vprašalnikom, okroglo mizo, 

na razgovoru)? 

    

2. Kako pogosto Vas vzgojitelj povabi, da 

prisostvujete vsakdanjiku otrok (npr. 

predstavitev poklica)? 

    

3. Kako pogosto Vas vrtec povabi k 

sodelovanju v obogatitvenih dejavnostih 

(športno popoldne, ustvarjalne 

dejavnosti)? 

    

4. Kako pogosto Vas vzgojitelj in vrtec 

vključijo v zagotavljanje večje kakovosti 

vrtca na rednih roditeljskih sestankih? 

    

5. Kako pogosto Vam vrtec omogoči 

dodatno predavanje na temo vzgoje 

otrok? 

    

 

Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ocenite, koliko pozornosti vzgojitelj Vašega otroka nameni naštetemu pri svojem delu? 

(1 pomeni »sploh se ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma se strinjam« s 

trditvijo) 

a) Dnevni rutini.      1 2 3 4 5 

b) Temu, da se otrok počuti varnega in sprejetega.  1 2 3 4 5 

c) Upoštevanju individualnih potreb otroka.   1 2 3 4 5 

č) Razvoju na socialnem področju.    1 2 3 4 5 

d) Razvoju na gibalnem področju.    1 2 3 4 5 

e) Razvoju otrokovih komunikacijskih spretnosti in govornih vzorcev.   

        1 2 3 4 5 
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f) Samostojnemu raziskovanju otrok in manipuliranju s predmeti. 

        1 2 3 4 5 

g) Uspešnemu timskemu sodelovanju.   1 2 3 4 5 

h) Ustrezni komunikaciji s starši.    1 2 3 4 5 

i) Strokovnosti pri svojem delu.    1 2 3 4 5 

 

4. Ocenite, koliko so pomembni naslednji vidiki za zagotavljanje kakovostne predšolske 

vzgoje? (1 pomeni »sploh se ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma se strinjam« 

s trditvijo) 

a) Toplina vzgojitelja. 1 2 3 4 5 

b) Odzivnost na otrokove potrebe.    1 2 3 4 5 

c) Občutljivost na otrokove potrebe in težave.  1 2 3 4 5 

č) Ustrezni pogoji za delo (velikost igralnice, igrišča, ustrezne igrače, didaktični pripomočki 

...). 

        1 2 3 4 5 

d) Dodatna strokovna usposabljanja in samoizobraževanja (prebiranje dodatne strokovne 

literature).       1 2 3 4 5 

e) Zadovoljstvo v delu, ki ga opravljajo.   1 2 3 4 5 

 

5. Kaj Vam je najpomembneje pri predšolski vzgoji, ki jo je deležen Vaš otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Kako zadovoljni ste s kakovostjo predšolske vzgoje oz. vrtca, v katerega je vključen 

Vaš otrok? 

Obkrožite ustrezen odgovor! 

NEZADOVOLJEN ZADOVOLJEN ZELO ZADOVOLJEN 

 

Hvala za sodelovanje! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

49 

 

11.2 Anketni vprašalnik za vzgojitelje  
ANKETNI VPRAŠALNIK (za vzgojitelje) 

Spoštovani, 

sem Ula Rakuša in zaključujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost vrtca. 

Zanima me Vaš pogled na kakovost predšolske vzgoje, ki se izvaja v vrtcu, v katerem ste 

zaposleni. Rezultate bom uporabila samo v študijske namene. Že v naprej se Vam zahvaljujem 

za Vašo pomoč in pripravljenost za odgovarjanje.  

           Hvala!  

 

1. Kaj razumete pod pojmom »kakovost v vrtcu«? 

Obkrožite ustrezen odgovor: 

Kakovost v vrtcu… 

ŠT.  TRDITEV   

1. Pomeni strokovno kompetentnega vzgojitelja z 

ustrezno izobrazbo in izkušnjami. 

DA NE 

2. Pomeni, da ustrezno razmerje, koliko otrok je na enega 

vzgojitelja, ni pomembno.   

DA NE 

3. Pomeni čim večjo sočasnost vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja v skupini.  

DA NE 

4. Pomeni, da vzgojitelj otroku zagotovi občutek varnosti 

in upošteva njegove individualne potrebe.  

DA NE 

5. Pomeni komunikacijo, ki jo vzgojitelj vzpostavi s starši. DA NE 

6. Pomeni urejenost igralnice z igračami, knjigami in 

ostalimi materiali za delo. 

DA NE 

7. Pomeni, da velikost igralnice in igrišča nista 

pomembna. 

DA NE 

 

Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Na kakšen način in v kolikšni meri Vas vodstvo vrtca vključuje v proces ugotavljanja 

in zagotavljanja kakovosti ter kako v tega vključujete starše? 

Označite kvadrat, s katerim se strinjate. 

ŠT. TRDITEV Nikoli Redko Pogosto Vedno 

1. Kako pogosto Vas vodstvo vrtca vpraša 

o kakovosti (npr. z anketnim 

vprašalnikom, okroglo mizo, na 

razgovoru)? 

    

2. Kako pogosto povabite starše, da 

prisostvujejo vsakdanjiku otrok (npr. 

predstavitev poklica)? 

    

3. Kako pogosto povabite starše k 

sodelovanju v obogatitvenih dejavnostih 

(športno popoldne, ustvarjalne 

dejavnosti)? 

    

4. Kako pogosto vključite starše v 

zagotavljanje večje kakovosti vrtca na 

rednih roditeljskih sestankih? 

    

5. Kako pogosto Vam vrtec omogoči 

dodatna predavanja oziroma 

izpopolnjevanja? 

    

 

Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ocenite, koliko pozornosti namenite naštetemu pri svojem delu? (1 pomeni »sploh se 

ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma se strinjam« s trditvijo) 

a) Dnevni rutini.      1 2 3 4 5 

b) Temu, da se otrok počuti varnega in sprejetega.  1 2 3 4 5 

c) Upoštevanju individualnih potreb otroka.   1 2 3 4 5 

č) Razvoju na socialnem področju.    1 2 3 4 5 

d) Razvoju na gibalnem področju.    1 2 3 4 5 

e) Razvoju otrokovih komunikacijskih spretnosti in govornih vzorcev.   

        1 2 3 4 5 

f) Samostojnemu raziskovanju otrok in manipuliranju s predmeti. 

        1 2 3 4 5 

g) Uspešnemu timskemu sodelovanju.   1 2 3 4 5 

h) Ustrezni komunikaciji s starši.    1 2 3 4 5 
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i) Strokovnosti pri svojem delu.    1 2 3 4 5 

 

4. Kako zagotovite kakovostno izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu? (1 pomeni »sploh se 

ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma se strinjam« s trditvijo) 

a) S toplino. 1 2 3 4 5 

b) Z odzivnostjo na otrokove potrebe.   1 2 3 4 5 

c) Z občutljivostjo na otrokove potrebe in težave.  1 2 3 4 5 

č) Z ustreznimi pogoji za delo (velikost igralnice, igrišča, ustrezne igrače, didaktični 

pripomočki ...). 

        1 2 3 4 5 

d) Z dodatnimi strokovnimi usposabljanji in samoizobraževanji (prebiranje dodatne strokovne 

literature).       1 2 3 4 5 

e) Z zadovoljstvom v delu, ki ga opravljate.   1 2 3 4 5 

Drugo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Ocenite, koliko so pomembne spodnje trditve staršem pri predšolski vzgoji, ki jo je 

deležen njihov otrok? (1 pomeni »sploh se ne strinjam« s trditvijo, 5 pomeni »popolnoma 

se strinjam« s trditvijo) 

a) Otrok napreduje na socialnem področju.   1 2 3 4 5 

b) Otrok razvije svoje gibalne spretnosti.   1 2 3 4 5 

c) Otrok se otrok razvija na govornem področju.  1 2 3 4 5 

č) Otrok napreduje na miselnem področju.   1 2 3 4 5 

d) Otrok se počuti varnega in sprejetega v skupini.  1 2 3 4 5 

e) Da se upoštevajo njegove individualne potrebe.  1 2 3 4 5 

 

6. Kako zadovoljni ste s kakovostjo predšolske vzgoje? 

Obkrožite ustrezen odgovor! 

NEZADOVOLJEN ZADOVOLJEN ZELO ZADOVOLJEN 

Hvala za sodelovanje! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


