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IZVLEČEK  

Evropa je z Lizbonsko deklaracijo leta 2000 uradno postala družba znanja, in sicer na 

kulturni, ekonomski in družbeni ravni, od takrat pa na njenem celotnem področju potekata 

procesa globalizacije in preoblikovanja izobraževalnih sistemov. Ljudje so postali njena 

glavna prednost, vseživljenjsko učenje pa je tako ključno za razvoj in kvalitetno delovanje 

družbe, temelječe na znanju (»Memorandum o vseživljenjskem učenju«, 2000).  

Delo vzgojitelja je v tem kontekstu zelo odgovorno in pomembno, saj le-ta močno vpliva na 

vzgojo in razvoj posameznika ter postavlja temelje za nadaljnje učenje. Ker se družba 

nenehno spreminja, morajo tudi vzgojitelji slediti razvoju in dopolnjevati svoje znanje, da bi 

lahko delo opravljali čim kvalitetnejše v vsakem trenutku. Na podlagi tega se pojavljajo težnje 

po stalnem profesionalnem razvoju vzgojiteljev, možnosti zanje pa bomo preučili v tem 

diplomskem delu. Kot pravi M. Hmelak (2012), je profesionalni razvoj vzgojiteljev 

življenjski proces, znotraj katerega se odvijata procesa osebnostnega dozorevanja ter 

pridobivanja poklicnih znanj in izkušenj. Nenehno poklicno učenje pa danes ni več izbira 

posameznikov, temveč nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja (Valenčič Zuljan in 

Blanuša Trošelj, 2014). 

Diplomsko delo temelji na študiji primera profesionalnega razvoja slovenskih in švedskih 

vzgojiteljev ter primerjavi med sistemoma v obeh državah, saj se s strukturno prenovo šolstva 

v Evropi poskuša ponuditi enake možnosti za izobraževanje v vseh državah. V diplomskem 

delu sta predstavljena sistema vzgoje in izobraževanja obeh držav ter celoten potek 

profesionalnega razvoja vzgojiteljev na Švedskem in v Sloveniji. Na koncu sledi primerjava 

obeh sistemov in ugotovitev, da je izobraževalna pot vzgojiteljev v obeh državah relativno 

podobna.  

Ključne besede: profesionalni razvoj, predšolska vzgoja na Švedskem, predšolska vzgoja v 

Sloveniji, študij predšolske vzgoje, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. 

 





ABSTRACT  

Europe has, based on Lisbon declaration in the year of 2000, officially transformed into 

society of knowledge on cultural, economical and social level. Since then the ongoing 

processes of globalization and transformation of educational systems can be seen on its wide 

area. People became Europe’s first advantage and the lifelong learning became a major factor 

for the development and functioning of society that is built upon knowledge (»Memorandum 

o vseživljenjskem učenju«, 2000).  

The role of a preschool teacher is in this view very responsible and important since it strongly 

influences the education and development of an individual and forms a foundation for further 

learning. Because of societies constant changing, the preschool teachers need to follow the 

development and complement its knowledge in order to offer the best quality performance in 

every moment. Based on that the society strives to constant professional development of 

preschool teachers for which options we will study in this diploma thesis. As M. Hmelak 

(2012) says that professional development of preschool teachers is a life proces inside which 

the processes of personality maturation and gathering of work related knowledge and 

experience are carried out. Constant professional learning as such nowdays isn’t only an 

individual’s choice but rather a necessity and a professional duty of each preschool teacher 

(Valenčič Zuljan and Blanuša Trošelj, 2014).  

Diploma thesis are based on a case study of professional development of Slovenian and 

Swedish preschool teachers and a comparissment between them since the structural 

renovation of school system in Europe wishes to offer equal opportunities for education in 

every European country. Diploma thesis represents education systems of both countries and 

the whole cycle of professional development of preschool teachers in Sweden as well as in 

Slovenia. At the end comes the comparisment between both educational paths of preschool 

teachers and the findings that these two are to some point relatively equal.  

Key words: professional development, preschool education in Sweden, preschool education 

in Slovenia, preschool education studies, further education and training. 
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1 UVOD 

1.1 Namen 

Poklic vzgojitelja lahko opredelimo kot odgovoren in pomemben poklic današnje, na znanju 

temelječe družbe, saj prav vzgojitelj lahko močno vpliva na vzgojo in razvoj posameznikov 

ter postavlja temelje za nadaljnje učenje. Ker se družba nenehno spreminja, morajo tudi 

vzgojitelji slediti temu razvoju in dopolnjevati svoje znanje v želji po čim kvalitetnejšem 

delovanju v vsakem trenutku. Na podlagi tega obstaja težnja po kontinuiranem 

profesionalnem razvoju vzgojiteljev, možnosti zanj pa bomo preučili v tem diplomskem delu. 

Selitev na sever Evrope je omogočila boljši vpogled v švedski izobraževalni sistem, zato 

bomo v diplomskem delu obravnavali primer profesionalnega razvoja slovenskih in švedskih 

vzgojiteljev. Kot pravijo avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS (2011), se 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju prične z dodiplomskim 

izobraževanjem ter konča z njihovo upokojitvijo. Dejstvo, da naj bi izobraževanje potekalo 

vse življenje ni več le predpostavka, temveč nujnost in potreba današnje, naglo spreminjajoče 

se družbe. Udejanjanje vseživljenjskega učenja v praksi je postala največja prioriteta 

Evropske unije, saj pristojni menijo, da mora le-to postati vodilno načelo za ponudbo in 

udeležbo v celotnem kontinuumu učnih vsebin. Do začetka 21. stoletja je prevladovala 

formalna oblika učenja, pri kateri je bila najpomembnejša ali najbolj priznana oblika znanja 

pridobljena v izobraževalnih ustanovah. Danes je takšno znanje še vedno cenjeno, vendar se 

vedno bolj izpostavlja pomembnost priložnostnega učenja oz. obliki neformalnega ter 

informalnega učenja (»Memorandum o vseživljenjskem učenju«, 2000). 

Evropa je z Lizbonsko deklaracijo leta 2000 uradno postala družba znanja, in sicer na 

kulturni, ekonomski in družbeni ravni, od takrat pa na njenem celotnem področju poteka 

proces globalizacije ter proces preoblikovanja izobraževalnih sistemov. Spreminjajoči se 

vzorci življenja, učenja in dela zahtevajo prilagajanje posameznika in načina delovanja 

(»Memorandum o vseživljenjskem učenju«, 2000). Šolski sistemi danes stremijo k izobrazbi 

učečih posameznikov, ki bodo lahko aktivno sledili hitremu razvoju in ostali kompetentni za 

opravljanje svojega dela. S strukturno prenovo šolstva se tako poskuša v Evropi ponuditi 

enake možnosti izobraževanja vsem družbenim skupinam, hkrati pa se uvaja kompatibilnost 

šolskih sistemov med državami, ki bo omogočila lažji prehod znanja in delovne sile (Tomšič, 
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2005). Skupen cilj je razviti Evropo, v kateri bo vsak imel priložnost, da v celoti razvije svoje 

potenciale ter čuti, da lahko prispeva k njenemu razvoju, pri čemer pa imajo najpomembnejšo 

vlogo prav vzgojitelji in učitelji, ki so odgovorni za izobraževanje. Kot so zapisali v 

Memorandumu za vseživljenjsko učenje (2000 - str. 6), so “ljudje glavna prednost Evrope, ..., 

vseživljenjsko učenje pa je bistveno za razvoj državljanstva, socialne kohezije in 

zaposlovanja”.  

Prva stopnja izobraževalnega sistema tako na Švedskem kot v Sloveniji je predšolska vzgoja, 

ki se večinoma izvaja v vrtcih, lahko pa tudi v ostalih temu namenjenih ustanovah ali pri 

posameznikih. Po mnenju številnih avtorjev je to tudi ena najpomembnejših stopenj v vzgoji 

in izobraževanju, saj mora zgraditi temelj za vseživljenjsko učenje (Engdahl, 2004). 

Pedagoški delavci so tako temeljni dejavniki pri uresničevanju ciljev kakovosti predšolske 

vzgoje in varstva, zato je njihova priprava na poklic zelo pomembna (Krajnc, 2014). Da lahko 

uporabljajo ustrezne metodične pristope pri uresničevanju ciljev, morajo biti vzgojitelji za to 

dejavnost profesionalno usposobljeni, saj le na ta način prihaja do izraza njihovo pedagoško, 

didaktično ter metodično strokovno znanje. Sama vzgoja in izobraževanje pa spadata v najbolj 

kompleksno, a hkrati najodgovornejšo dejavnost človeka (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 

2013). 

Namen diplomskega dela je vpogled v celoten potek izobraževanja vzgojiteljev v dveh 

evropskih državah – Švedski in Sloveniji. Za razumevanje le-tega bomo temo preučili z 

naslednjih vidikov: 

Najprej bomo pregledali izobraževalni sistem obeh omenjenih držav, pri čemer bomo 

podrobneje raziskali predšolsko vzgojo in njen kurikul, s pomočjo katerega bomo lažje 

razumeli, katera znanja so potrebna za izvajanje vzgojiteljskega poklica. Raziskali bomo 

celosten profesionalni razvoj od dodiplomskega, podiplomskega in nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja vzgojiteljev na Švedskem in v Sloveniji. Na koncu bo sledila obravnava 

zastavljenih raziskovalnih vprašanj v obliki primerjave med državama. 
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1.2 Cilji, raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Temeljni cilj diplomskega dela je predstaviti sistem področja predšolske vzgoje v Sloveniji in 

na Švedskem ter primerjati profesionalno pot vzgojiteljev v obeh državah. Zastavili smo si 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Ali v izobraževalnih sistemih v Sloveniji in na Švedskem obstajajo razlike in katere? 

R2: Kako je urejeno izobraževanje bodočih vzgojiteljev v Sloveniji in na Švedskem? 

R3: Katerim ciljem, načelom in področjem dejavnosti sledijo na področju študija predšolske 

vzgoje na nacionalnem nivoju v Sloveniji in na Švedskem? 

R4: Katerim pogojem morajo zadostiti diplomanti predšolske vzgoje obeh držav pred 

zaposlitvijo v vrtcu? 

R5: Ali se možnosti in zahteve za nadaljnje izbraževanje in usposabljanje vzgojiteljev med 

državama razlikujejo in kako? 

1.3 Raziskovalne metode 

Diplomsko delo predstavlja teoretično študijo primera, pri kateri bomo s pomočjo 

deskriptivne ter kavzalno neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja pridobili 

odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prav tako bomo uporabili zgodovinsko 

metodo, s katero se bomo dotaknili zgodovine razvoja izobraževanja vzgojiteljev ter 

komparativno metodo, s katero bomo izpostavili podobnosti in razlike profesionalnega 

razvoja vzgojiteljev v obeh omenjenih državah.  

V diplomskem delu bodo uporabljeni primarni in sekundarni viri literature, kot so: 

monografske publikacije, serijske publikacije, polpublikacije, elektronski viri ter neknjižno 

gradivo. 
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2 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA ŠVEDSKEM 

IN V SLOVENIJI 

2.1 Vzgoja in izobraževanje na Švedskem 

2.1.1 Ureditev vzgoje in izobraževanja 

Švedski izobraževalni sistem sestavljajo številni tipi šolanja in izobraževanja, ki so prilagojeni 

posameznikom glede na njihovo starost, potrebe in sposobnosti. Javni šolski sistem ureja 

švedska nacionalna agencija za izobraževanje, ki vodi, nadzira, pomaga ter evalvira delo v 

izobraževalnih inštitucijah ter s tem zagotavlja kakovostno in enakopravno izobraževanje. 

Vlada in parlament predpišeta specifične cilje in smernice v izobraževalnih aktih in 

kurikulumu. Glavni princip šolstva je zagotavljanje kvalitetnega in dostopnega izobraževanja 

za vse, ne glede na etičnost, socialni status ali geografsko področje. Zagotavlja se 

brezplačnost celotnega javnega izobraževanja, kar vključuje tudi večino učnega materiala, 

šolske obroke, zdravstvene storitve ter šolski prevoz. Šolsko leto se navadno začne konec 

avgusta in traja do začetka junija (»Euro Guidance«, 2016). 

Pomembno vodilo pri razvoju izobraževanja na Švedskem je ideja o Švedski kot vodilni 

državi na področju znanja, zaznamovanega z visoko kvaliteto izobraževanja ter neprestanim 

vseživljenjskim učenjem za rast in razvoj. Švedska se je kot članica Evropske unije zavezala 

uresničevanju ciljev za vzpostavitev EU kot najbolj kompetentne in dinamične ekonomije, ki 

bo temeljila na znanju. Stremi se k boljši kvaliteti in efektivnosti izobraževalnega sistema, 

omogočanju dostopa do izobraževanja vsem ter odpiranju izobraževalnega sistema celotnemu 

svetu (»Education in Sweden«, 2009). 

2.1.2 Struktura vzgoje in izobraževanja 

Na Švedskem v skladu z opredelitvami nacionalne agencije (»Skolverket – Skolformer och 

annan verksamhet«, 2016) izobraževalni sistem vključuje predšolsko vzgojo (“Förskola”), 

predšolski razred (“Förskoleklas”), primarno oz. osnovnošolsko izobraževanje 

(“Grundskola”), sekundarno oz. srednješolsko izobraževanje (“Gymnasieskola”), post-

sekundarno oz. višje poklicno izobraževanje (“Yrkeshögskola”), terciarno izobraževanje v 
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obliki univerze (“Universitet”) ter specifične oblike izobraževanja, ki zajemajo glasbeno in 

plesno šolo (“Musikskola”, “Dansskola”), specializirano šolo (“Specialskola”) ter šolanje 

odraslih (“Vuxenudbildning”).  

 

Slika 1: Izobraževalni sistem na Švedskem (»Skolverket«, 2017)  

2.1.3 Predšolska vzgoja 

Predšolska vzgoja je prva stopnja v izobraževalnem sistemu. Vzgoja in skrb pa imata 

pomembno vlogo in prioriteto v družbi že več kot štiri desetletja. Leta 1975 so na podlagi 

komisije uvedli prvi zakon o predšolski vzgoji, ki je uvedel poenoten predšolski sistem in je 

zajemal tako delne kot celodnevne programe predšolske vzgoje in izobraževanja (»Stockholm 

Institute of Education«, 2005). 

Vzgoja in izobraževanje otrok sta danes tesno povezana s sistemom družinske pomoči, 

organizirana pa sta tako, da lahko starši brez težav usklajujejo delo, študij in starševstvo. 

Pomembna je tudi povezava s socialnimi storitvami, ki so v pomoč pri integriranju otrok s 

posebnimi potrebami v družbo. Pogled na otroka temelji na demokratičnih vrednotah, v 



6 

skladu s katerimi se spoštuje otrokove zmožnosti in potencial ter se mu določa status osebe z 

lastnim mišljenjem in pravicami. Predšolska doba torej predstavlja zelo pomembno obdobje, 

v katerem otrok začenja razumevati sebe, svoje priložnosti ter vsakodnevno realnost 

(»Ministry of Education and Science«, 1999). 

Predšolska vzgoja je namenjena otrokom od prvega do petega leta starosti. Otroci navadno 

obiskujejo vrtec v starostno mešanih skupinah ali pa so razdeljeni v dve skupini: od 1. do 3. 

leta ter od 4. do 5. leta (»Skolverket - Barngruppers storlek i förskolan«, 2016). Vrtci so 

odprti vse leto ter jih v veliki meri subvencionirajo z vladnimi sredstvi, davčnimi prihodki ter 

starševskimi nadomestili. Majhen delež plačujejo tudi starši vključenih otrok, znesek pa naj 

po pravilih ne bi znašal več od 1 do 3,2 % njihovega dohodka, oziroma ta ne sme presegati 

1260 švedskih kron (133 EUR) na mesec (Özar, 2012). 

2.1.3.1 Pedagoški delavci v vrtcu 

Na Švedskem so pedagoški delavci eden od zelo pomembnih faktorjev v vzgoji otrok, saj 

zaradi svoje dobre izobrazbe in kompetenc zagotavljajo kvaliteto programov. Vloga in naloga 

vzgojitelja je, da pozna vsakega otroka kot individuum ter kot pripadnika skupine. Poznati je 

potrebno otrokove interese, želje in potrebe. Vzgojitelj se z otroki poistoveti, jih vodi in jim 

sledi, hkrati pa načrtuje program in okolje (Engdahl, 2004). 

Glede na statistične podatke naj bi bilo v letu 2014 v vrtcih 42 % redno zaposlenih 

kvalificiranih vzgojiteljev, 25 % vseh redno zaposlenih pa je brez ustrezne izobrazbe za delo z 

otroki. V skupini je bilo leta 2014 povprečno 16,9 otrok oziroma 5,3 otrok na posameznega 

vzgojitelja (Skolverket - Barngruppers storlek i förskolan, 2016). V 13. členu Zakona o 

šolstvu (Skollag, 2010:800) je zapisano, da naj bi v vrtcu poučevali le vzgojitelji, ki so za 

učenje kvalificirani z licenco, 14. člen istega zakona (prav tam) pa navaja, da poleg 

vzgojiteljev kot pomočniki lahko delajo tudi drugi delavci z izobrazbo in izkušnjami na 

področju razvoja ali učenja otrok. 

2.1.3.2 Oblike izvajanja predšolske vzgoje in varstva  

Predšolska vzgoja se na Švedskem izvaja v treh oblikah: v vrtcu (“Förskola”, “Daggis”), 

družinskem domu (“Familjedaghem”) in odprtem vrtcu (“Öppen förskola”). Vrtci so lahko 
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javno ustanovljeni, kar pomeni, da je njihov ustanovitelj občina ali pa so zasebni, kar pomeni, 

da jih ustanovijo podjetja, verske skupine, društva ali kooperacije. Občine so odgovorne za 

zagotavljanje možnosti vključitve vsem otrokom, pravila za izvajanje predšolske vzgoje pa so 

enaka za javne in zasebne vrtce. Družinske domove vodijo varovalci otrok na njegovem domu 

ter po navadi delujejo tudi izven standardnih ur, kurikulum pa v njih služi kot vodilo in ne kot 

predpis. Tretja oblika predšolske vzgoje, odprti vrtci, pa so namenjeni otrokom, ki ne 

obiskujejo druge oblike javnega varsta. Predstavljajo prostor za spoznavanje med otroki in 

starši, omogočajo pa tudi izmenjavo izkušenj in nasvetov. Starši so v odprtih vrtcih prisotni z 

otrokom ter lahko poljubno izbirajo čas prihoda in odhoda znotraj brezplačnih ur delovanja 

(»Skolverket – Förskolan«, 2016; »Ministry of Education and Science«, 1999). 

2.1.3.3 Načela in cilji predšolske vzgoje 

V 4. členu 1. poglavja Zakona o šolstvu (»Skollag 2010:800«, 2010) piše, da je izobrazba v 

okviru šolskega sistema namenjena razvoju otrokovih spretnosti in vrednot, hkrati pa 

spodbuja sam razvoj in učenje posameznika in gradi željo po vseživljenjskem učenju. 

Izobraževanje temelji na ključnih demokratičnih vrednotah in človekovih pravicah, pri čemer 

se upoštevajo značilnosti vsakega posameznika in njegove potrebe, kar omogoča optimalni 

razvoj in učenje.  

Izobraževanje je, kot piše v 8. členu istega poglavja Zakona (prav tam), enakovredno 

omogočeno vsem, ne glede na geografsko lego ter socialni in ekonomski status. Prav tako so 

za vse enakovredne vrednote, ne glede na spol, identiteto, etničnost, vero ali prepričanje, 

posebne potrebe, spolno usmerjenost ali starost. Vodilna vrednota vzgoje in izobraževanja, 

opisana v 10. členu istega poglavja omenjenega Zakona (2010), je delovanje za dobrobit 

otrok, ki naj bi vedno imeli svobodno možnost izražanja. 

2.1.3.4 Kurikulum 

Prvi nacionalni kurikulum za vrtce je bil na Švedskem sprejet avgusta leta 1998. Kurikulum 

na dvajsetih straneh postavlja temeljne vrednote in smernice za dejavnosti v vrtcu, hkrati pa 

spodbuja avtonomnost vzgojiteljev in vrtcev, ki lahko določajo pot vzgoje in izobraževanja ter 

zasnujejo delovni načrt (Engdahl, 2004). V ospredje se postavlja vrednost posameznikovega 

življenja, spoštovanje vseh ljudi ter solidarnost do šibkih, ki naj bi jo aktivno spodbujali vsi 
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vključeni v proces vzgoje in izobraževanja. Predšolska vzgoja naj bi postavila temelj za 

vseživljenjsko učenje ter bila varna, otrokom prijetna ter bogata s priložnostmi za učenje 

skozi igro. Aktivnosti naj bi temeljile na holističnem pogledu na otroke in njihove potrebe, 

povezovale pa naj bi varstvo, socializacijo ter učenje. Glede pedagoških delavcev se poudarja 

pomembnost njihovega razumevanja otrok in zmožnost interakcije z njimi, prav tako pa je 

pomembno tudi pridobivanje zaupanja staršev, ki omogoča, da čas, ki ga otrok preživi v vrtcu, 

prinese pozitivno podporo v trenutkih nelagodja. Vsakemu otroku bi tako moralo biti 

omogočeno izkustvo zadovoljstva ob dojemanju sebe kot pomembnega člana skupine, ob 

napredku ter ob uspešni prebroditvi nelagodij. Smernice za delavce vrtcev poudarjajo tudi 

odgovornost vzgojiteljev za zagotavljanje izvajanja dela v skladu s cilji kurikuluma, vsi 

zaposleni pa so tako zavezani k izpolnjevanju nalog vrtca ter sledenju zapisanim normam in 

vrednotam v tem dokumentu (»Skolverket - Lpfö 98«, 2011). 

V Švedskem kurikulumu za vrtce (prav tam) so v nadaljevanju opisani cilji in smernice za 

delo z otroki v naslednjih poglavjih:  

1. Norme in vrednote – vrtec naj bi aktivno in zavestno vpival in stimuliral otroke k razvoju 

njihovega razumevanja in sprejemanja družbeno osmišljenih demokratičnih vrednot. 

2. Razvoj in učenje – predšolska vzgoja naj bi bila opredeljena s pedagoškim pristopom, pri 

čemer celoto tvorijo skrb, vzgoja, socializacija in učenje. Aktivnosti naj bi se izvedle tako, 

da stimulirajo in izzovejo otrokovo učenje in razvoj. Učenje naj bi bilo raznoliko, učno 

okolje pa bi moralo biti odprto, obogateno z materiali in predmeti ter atraktivno, naj bi 

promoviralo igro, ustvarjalnost, uživanje v učenju ter utrjevalo otrokove interese z novimi 

izkušnjami, znanjem ter veščinami. V tem poglavju so v obliki ciljev navedena tudi 

področja dela, ki jih lahko povzamemo tako: otrok kot posameznik in del družbe, gibalne 

sposobnosti, zmožnost uporabe jezika in komunikacije, razvoj kreativnosti in zanimanja 

za umetnost, uporaba matematičnih konceptov, razumevanje znanosti in narave (tudi 

tehnologija in konstrukcija). 

3. Vpliv otroka – vrtec za otroke predstavlja temelj razumevanja demokracije, socialni razvoj 

otrok pa predpostavlja, da so le-ti, na podlagi svojih zmožnosti, sposobni prevzeti 

odgovornost za svoja dejanja ter okolje v vrtcu. Potrebe in interesi, ki jih otroci izražajo na 

različne načine, bi morali služiti kot temelj oblikovanja okolja in načrtovanja aktivnosti.  

4. Vrtec in dom – Starši ali skrbniki so odgovorni za vzgojo in razvoj svojega otroka, vrtec 

pa naj bi s tesnim sodelovanjem z domom služil kot dopolnilo z oblikovanjem najboljšega 

možnega okolja, v katerem je razvoj vsakega otroka lahko bogat in raznolik. Starši ali 
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skrbniki naj bi, znotraj okvirja ciljev vrtca, imeli možnost vplivanja in interakcije v 

aktivnostih, ki se izvajajo v predšolski vzgoji.  

5. Sodelovanje med predšolskim razredom, šolo in centrom za prosti čas – v skladu s 

spodbujanjem celostnega razvoja otrok za prihodnost, morajo vrtci vzpostaviti dobre 

sodelovalne odnose s predšolskim razredom, šolo in centrom za prosti čas. Sodelovanje 

naj bi temeljilo na nacionalnih in lokalnih ciljih ob upoštevanju smernic za posamezno 

izvajano aktivnost. V času otrokovega prestopa v nadaljnje izobraževanje naj bi vrtec 

poskušal olajšati prehod, kar še posebej velja za otroke, ki potrebujejo dodatno podporo in 

pomoč. 

6. Spremljanje, evalvacija in razvoj – kakovost posameznega vrtca bi se morala redno in 

sistematično dokumentirati, spremljati, vrednotiti in nadaljnje razvijati. Za spodbujanje 

optimalnega učenja in razvoja posameznega otroka je potrebno poznati tudi njegove 

interese, predhodna znanja ter hitrost razvoja in učenja, kar se doseže z dokumentacijo 

napredka, ki nato pripomore k izboljševanju celotnega pedagoškega dela. 

7. Odgovornosti vodstva vrtca – kot voditelj vseh delavcev vrtca, ravnatelj prevzema celotno 

odgovornost zagotavljanja, da je vrtec organiziran v skladu z nalogami in cilji kurikuluma 

ter da se le-ta izvaja kvalitetno.  

Pri vseh prvih šestih poglavjih so podani cilji za spodbujanje razvoja različnih veščin in 

vrednot otroka, prav tako pa tudi smernice za delo pedagoških delavcev in ostalih delavcev v 

vrtcu. Smernice v veliki meri temeljijo na demokratičnosti in spodbujanju solidarnost, kar je v 

multikulturalni družbi, kakršna je švedska, še kako pomembno (prav tam). 

2.1.4 Predšolski razred  

Predšolski razred je poljubna enoletna oblika priprave na šolo, v katerega se lahko vpišejo 

otroci v šestem letu starosti. Združeval naj bi metode in oblike dela vrtca in šole. Cilj pa je, da 

spodbudi učenje vseh vključenih otrok, jih pripravi na nadaljnje izobraževanje ter promovira 

njihov harmoničen celostni razvoj (»Skolverket – how is the preschool class organised? «, 

2016). 

Glede na določila 9. poglavja Zakona o šolstvu (»Skollag, 2010:800«, 2010) naj bi se pristop 

dela v predšolskem razredu izvajal v skladu s holističnim pogledom na otroka in njegove 

potrebe, prav tako pa naj bi spodbujal obsežne stike z drugimi in socialno skupnostjo. 
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Program obsega vsaj 525 ur v okviru šolskega leta ter je brezplačen, plačljivi so le dodatno 

organizirani izleti in dejavnosti, ki se morebitno izvajajo v času programa. 

2.1.5 Osnovnošolsko izobraževanje  

Otroci na Švedskem začnejo z obvezno osnovno šolo pri dopolnjenem sedmem letu starosti. 

Osnovne šole vodijo in ustanovljajo občine ali zasebniki, poleg splošne osnovne šole pa 

obstajajo še naslednje alternativne oblike izobraževanja na tej stopnji: osnovna šola za otroke 

z učnimi težavami; posebna šola za otroke z motnjami sluha; laponska šola (“Sami school”) 

ter internacionalna šola (»Euro Guidance«, 2016). Poleg rednega pouka na Švedskem delujejo 

tudi centri za prosti čas (“Fritidshem”), družinski domovi (“Familjedaghem”) ter nekatere 

odprte dodatne dejavnosti (“Öppen Fritidsverksamhet”), ki omogočajo bivanje in dodatno 

učno pomoč otrokom izven časa rednega pouka (»Ministry of Education and Science«, 1999). 

V 3. členu 10. odstavka Zakona o šolstvu (»Skollag 2010:800«, 2010) je navedeno, da šolanje 

na osnovnošolski stopnji traja 9 let, vsako leto pa je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. V 

osnovnih šolah sledijo Osnovnošolskemu kurikulumu (»Lpö 94«), ki je bil izdan leta 1994. 

Kurikulum postavlja temeljne vrednote šole ter postavlja smernice za izvajanje programa, 

dopolnjujejo pa ga drugi nacionalni dokumenti, ki zadevajo specifičen šolski predmet 

(»Euroguidance«, 2016).  

2.1.6 Srednješolsko izobraževanje 

Skoraj vsi otroci na Švedskem se po koncu osnovne šole vključijo v srednješolsko 

izobraževanje, ki ga določila zakona omogočajo v vsaki občini. V 2. členu 15. poglavja 

Zakona o šolstvu (»Skollag 2010:800«, 2010) je zapisano, da naj bi srednja šola ponudila 

dobre temelje za nadaljnje izobraževanje in osebni razvoj ter spodbujala aktivno sodelovanje s 

skupnostjo. Izobraževanje naj bi promoviralo socialne interakcije in razvijalo otrokove 

zmožnosti za doseganje, poglobitev in uporabo znanj (prav tam). 

Na srednješolski stopnji obstaja 18 programov, od katerih je 12 poklicno usmerjenih, 6 pa jih 

zagotavlja splošno izobrazbo, ki služi kot priprava na nadaljnje šolanje. Programi trajajo 3 leta 

ter se zaključijo z zaključnim izpitom - maturo. Poleg teh programov obstaja tudi 5 uvodnih 

srednješolskih programov (“Introductory Programmes”) s prilagojenimi cilji mature za 
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učence, ki sicer ne dosegajo pogojev za vpis v redne oblike srednješolskega izobraževanja. Ti 

programi v ospredje postavljajo individualiziran pristop glede na potrebe in zmožnosti 

posameznega učenca, prav tako pa obstajajo še dodatni programi za usmeritev v ples, letalstvo 

ali pomorstvo (»Skolverket-Upper secondary school«, 2012).  

2.1.7 Post-sekundarno oz. višje poklicno izobraževanje  

Izobraževanje na post-sekundarni stopnji je oblikovano z namenom uresničevanja potreb trga 

dela in je za razliko od tradicionalnega pripravniškega obdobja opredeljeno kot aktivno 

izobraževanje in reševanje zastavljenih problemov neposredno na delovnem mestu. Programi 

temeljijo na tesni povezavi med podjetji in izvajalci programov, ki so lahko višje šole, srednje 

šole, občinski programi za izobraževanje odraslih ali različna zasebna podjetja. Tretjina 

izobraževanja je namenjena praksi na delovnem mestu, ki je oblikovana glede na trenutne 

potrebe po delovni sili, v programe pa se lahko prijavijo tako posamezniki z opravljeno 

srednjo šolo, kot tudi že zaposleni odrasli, ki želijo dopolniti znanje na določenem področju. 

Plačljivost tega izobraževanja določi vsak posamezen izvajalec programov, študentje pa imajo 

možnost pridobiti finančno podporo za plačilo le-tega. Izobraževanje v teh programih traja od 

pol leta do treh let, odvisno od oblike programa. Prav tako je od dolžine programov odvisen 

pridobljen zaključni dokument, ki predstavlja bodisi certifikat o opravljenem programu ali, ob 

vsaj enoletnem študiju, specifično poklicno diplomo (»Skolverket - Higher vocational 

education«, 2016; »Euro Guidance«, 2016). 

2.1.8 Terciarno izobraževanje  

Na Švedskem sledijo bolonjskemu sistemu izobraževanja, to pa je razdeljeno na tri triletja: 

diplomsko stopnjo, magistrsko stopnjo ter doktorsko stopnjo izobraževanja. Od teh prva 

stopnja traja 3 leta, druga stopnja 1 do 2 leti, tretja stopnja pa od 2 do 4 leta. Vsak študijski 

predmet prinaša določeno število kreditnih točk, eno študijsko leto pa skupaj zajema 60 le-teh 

(»Skolverket - What are universities and university colleges«, 2016).  

Univerzitetno izobraževanje omogoča javni sektor ali zasebni izvajalci programov, ki jim 

vlada odobri podeljevanje nazivov. Vlada in parlament sta zadolžena za celotno višješolsko 

izobraževanje in področje raziskovanja ter določata pravila, cilje, smernice in finance. 

Univerze pa imajo kljub temu veliko svobode znotraj določenih okvirjev delovanja, saj lahko 
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same organizirajo potek dela, uporabijo sredstva ter načrtujejo izobraževanje. Večina 

terciarnega izobraževanja je brezplačna, vpisni stroški se zaračunajo le študentom iz tujih 

držav izven Evropske unije, splošni vpisni pogoji za prvostopenjske univerzitetne programe 

pa so vsaj zadostna ocena v srednji šoli ter vsaj zadostne ocene iz švedščine, angleščine in 

matematike (»Högskolverket«, 2011; »Skolverket – Universities and university colleges«, 

2016). 

2.1.9 Specifične oblike izobraževanja 

2.1.9.1 Glasbena in plesna šola  

Glasbene in kulturne šole so poljubna oblika dodatnega kulturnega izobraževanja, ki navadno 

poteka v sodelovanju z osnovnimi šolami in vključuje vsaj tri od naslednjih vsebin: glasbo, 

likovno umetnost, dramsko igro, ples ali film. Cilj tega izobraževanja je integracija različnih 

vsebin, kot so: značilnosti kulture, osebni razvoj otrok in mladih, socialni odnosi, lokalni 

razvoj, kultura kot sredstvo za učenje ter kakovost ponudbe od pestrosti do globine znanja 

(»Musikskola«, 2012; »Sveriges Kommuner och Landsting«, 2015). 

Kot je zapisano na uradni strani enega od izvajalcev glasbene šole (»Uppsala Kommun – 

Musik skola garanti«, 2016), se le-ta izvaja v terminih, v katerih vsem vključenim učencem 

pripada 14 učnih ur, cene programov pa določa vsak izvajalec sam. Letno se v glasbenih in 

kulturnih šolah izobražuje več kot 430.000 otrok in mladih, kulturna izobrazba pa predstavlja 

temelj njihove kulturne ustvarjalnosti in spodbuja tako socialni kot tudi čustveni razvoj 

posameznika (»Sveriges Kommuner och Landsting«, 2015). 

Poleg glasbenih šol imajo tudi šole baleta in modernega plesa, na katerih se izvaja tako 

ljubiteljsko kot tudi profesionalno plesno izobraževanje, ki lahko vodi do kariere na 

nacionalni in internacionalni ravni (»Skolverket, Dansarutbildningen«, 2015). 

2.1.9.2 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (specialskola) 

V specialne oziroma specializirane šole so vključeni otroci z različnimi razvojnimi in učnimi 

motnjami, kot so: otroci z motnjami sluha, otroci z močnimi govornimi motnjami, otroci z 

motnjami vida ter otroci s kombiniranimi motnjami sluha in vida. Organizacije področja 
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specialne pedagogike (SPSM) so odgovorne glede odločitev o umeščanju otrok v specialne 

šole, izobrazba v le-teh pa v najboljši možni meri sovpada z rednim programom švedske 

osnovne šole. Programi navadno trajajo 10 let in se ravnajo po posebej zasnovanem kurikulu, 

ki ga izvajajo tako specialne šole, specialni centri za prosti čas ter specialni predšolski razredi 

(»Skolverket – Specialskola«, 2016). 

V 4. členu 12. poglavja Zakona o šolstvu (»Skollag, 2010:800«, 2010) je zapisano, da naj bi 

specialno izobraževanje pokrivalo naslednja področja: sliko (kot medij in pripomoček), 

angleščino, vsakdanjo ekonomijo potrošništva, šport in zdravje, matematiko, naravoslovne 

znanosti, gibanje, dramo in glasbo, družboslovne tematike, ustvarjanje, švedščino, švedščino 

kot drugi jezik, znakovni jezik ter tehniko in tehnologijo. Nekatera področja, kot je na primer 

znakovni jezik, niso obvezna, saj šola lahko šolanje prilagodi otrokovim potrebam in željam. 

Celotni čas, v katerem imajo učenci možnost specialne pomoči in tutorstva, naj bi obsegal 

vsaj 8070 ur za posameznega otroka. 

2.1.9.3 Izobraževanje odraslih 

Formalno izobraževanje odrasllih je na Švedskem oblikovano tako, da so lahko le-ti 

neprestano vključeni v proces izobraževanja glede na lastne potrebe. Izobraževanje se izvaja v 

veliko različnih oblikah, kot so: osnovnošolsko, srednješolsko ter specialno izobraževanje 

odraslih in poučevanje švedskega jezika za priseljence, starejše od 16 let (»Skolverket-Adult 

education«, 2016). 3. člen 21. poglavja Zakona o šolstvu (»Skollag 2010 : 800«, 2010) 

navaja, da morajo izobraževanje za odrasle omogočiti posamezne občine. Poleg nacionalnih 

osnovnošolskih ter srednješolskih programov izobraževanja odraslih, obstajajo tudi neodvisne 

izobraževalne ustanove (“Folk high schools”), ki nudijo alternativo nacionalnim programom 

ter različne oblike tečajev (»Skolverket – What are folk high schools? «, 2009). 

Cilj tega izobraževanja je podpora in spodbuda odraslih k učenju, pri čemer jim je dana 

možnost razvijanja znanja in kompetenc z namenom utrjevanja in izboljšanja pozicije 

njihovega delovnega področja ter socialnega življenja, prav tako pa tudi promoviranje 

osebnega razvoja (»Skolverket-Adult education«, 2016). Kot piše v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v RS (2011 - str. 391), je na Švedskem splošno neformalno izobraževanje 

odraslih del dolgoletne tradicije, država pa podpira »doseganje nacionalno določenih ciljev: 

razvoj demokracije, aktivno državljanstvo, dvig ravni kulturnega zavedanja v družbi«. 
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2.2 Vzgoja in izobraževanje v Sloveniji 

2.2.1 Ureditev vzgoje in izobraževanja 

V Sloveniji je, podobno kot na Švedskem, za izobraževanje in visoko šolstvo pooblaščeno 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki vodi izobraževalno politiko ter postavlja 

sistemske predpise, strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju v javnih zavodih pa 

priznava strokovno avtonomijo pri izvajanju poklica. Za ustanavljanje ali organiziranje javnih 

vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol ter izobraževanja odraslih v Sloveniji so odgovorne 

občine, ki na različne načine tudi sofinancirajo omenjene programe, država pa ustanavlja in 

financira javne srednje šole, zavode za terciarno izobraževanje ter izobraževanje za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami. Poleg tega se ustanavljajo tudi podporni javni zavodi na 

področju izobraževanja, katerih namen je razvoj, nadzor, pomoč, spremljenje kakovosti ter 

svetovanje. Glavi cilj vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je enak kot na Švedskem, saj se 

trudijo zagotavljati dostopno izobraževanje za optimalni razvoj vsakega posamezika brez 

diskriminacije, prav tako pa je državna dolžnost ustvarjati možnosti pridobivanja ustrezne 

izobrazbe. Izobraževanje je svobodno, obvezno je le osnovnošolsko izobraževanje, ki je 

financirano z javnimi sredstvi. Šolsko leto se začne v začetku septembra in traja do sredine 

junija, celoten sistem vzgoje in izobraževanja pa je po večini organiziran kot javna služba, 

katere javno veljavne programe izvajajo javni in zasebni zavodi ter zasebniki s koncesijo 

(»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Delovna področja«, 2017; Taštanoska, 

2014). 

Prav tako kot Švedska tudi Slovenija kot članica Evropske unije dejavno sodeluje v procesu 

izboljšanja šolskega sistema, pri čemer si prizadevajo za večjo kakovost, učinkovitost, 

odprtost ter sodelovanju, s poudarkom na vseživljenjskem učenju. Podpira se zamisel o 

oblikovanju avtentičnega evropskega prostora znanja, katerega temelj sta multikulturalnost in 

izmenjava na področjih izobraževanja ter raziskovanja. Tako je zelo pomembno v ospredje 

postaviti samega učečega, kateremu bo izobraževanje omogočalo večjo mobilnost in 

fleksibilnost, tako kot tudi doseganje mednarodne primerljivosti izobraževalnih programov ter 

preglednost diplom in poklicnih kvalifikacij (Černoša, 2012).  
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2.2.2 Struktura vzgoje in izobraževanja  

V Sloveniji vzgoja in izobraževanje glede na določila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport (»Delovna področja«, 2017), zajemata predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, 

srednješolsko izobraževanje, posrednješolsko neterciarno izobraževanje, terciarno 

izobraževanje, znotraj katerega se izvajata višješolsko izobraževanje in visokošolsko 

izobraževanje ter specifične oblike izobraževanja, ki vključujejo osnovno glasbeno in plesno 

izobraževanje, vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter izobraževanje 

odraslih. 

 

Slika 2: Zgradba šolskega sistema v Sloveniji (prav tam): 
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2.2.3 Predšolska vzgoja 

Tudi v Sloveniji je predšolska vzgoja prva stopnja v izobraževalnem sistemu, vanjo pa so 

poljubno vključeni otroci od enajstega meseca do šestega leta starosti oziroma do vstopa v 

šolo (Taštanoska, 2014). Zgodovina vrtcev je v Sloveniji uzakonjena že več kot 4 desetletja, 

leta 1971 so vrtci namreč dobili prvi samostojni zakon, imenovan ”Zakon o vzgojno-

varstvenih dejavnostih za predšolske otroke”, v letu 1979 pa je bil sprejet tudi prvi nacionalni 

program za vrtce (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar in Lepičnik Vodopivec, 2012). 

Po 2. členu Zakona o vrtcih (2005) je temeljna naloga predšolske vzgoje v Sloveniji nuditi 

pomoč staršem pri skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvarjati 

pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  

V vrtcih so otroci po navadi razporejeni v dve starostni skupini, od prvega do tretjega leta 

starosti ter od tretjega leta starosti do vstopa v šolo, najdemo pa tudi kombinirane oddelke, v 

katere so vključeni otroci obeh starostnih skupin. Vrtce ustanavljajo in večinsko financirajo 

občine, finance iz državnega proračuna pa se namenjajo kot sredstva za različna dodatna 

strokovna izobraževanja ter za ustanavljanje in vodenje bolnišničnih vrtcev, zavodov za 

otroke s posebnimi potrebami ter delno za oddelke, ki delujejo na dvojezičnih ali večkulturnih 

področjih. Programe predšolske vzgoje morajo delno plačevati tudi starši, in sicer z zneskom, 

ki se določi glede na njihov plačilni razred. Za otroke iz socialno ogroženih družin stroške 

krije občina, družine, ki imajo v vrtec vključenih več otrok, pa za starejše otroke v vrtcu 

plačujejo za en razred nižjo ceno (»Zakon o vrtcih«, 2005 - 15.,16., 25., 29.-32. člen). 

2.2.3.1 Pedagoški delavci v vrtcu 

V 40. členu Zakona o vrtcih (2005) piše, da ”vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo 

vzgojitelji ter pomočniki vzgojitelja, v vrtcu pa delujejo tudi svetovalni delavec, organizator 

zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.” Isti člen Zakona (prav tam) 

določa tudi, da morajo vzgojitelji imeti izobrazbo, ki je bila pridobljena po študijskem 

programu najmanj prve stopnje oziroma po programu, ki ustreza izobrazbi najmanj prve 

stopnje ustrezne smeri. V 92. členu Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je 

dodano, da so pedagoški delavci pri svojem delu strokovno avtonomni ter morajo zagotavljati 
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objektivnost, kritičnost in pluralnost. Pedagoški delavci morajo obvladati tudi slovenski 

knjižni jezik ter imeti opravljen strokovni izpit.  

Za opravljanje dela morajo biti delavci v vrtcu registrirani pri Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, enako velja za varuhe, ki niso kvalificirani za izvajanje programa predšolske 

vzgoje, vendar jim je omogočeno varovanje največ šestih otrok na svojem domu. V povprečju 

je enemu strokovnemu delavcu dodeljenih 8 otrok, vendar število v prvem starostnem 

oddelku ne sme presegati dvanajst otrok, v drugem starostnem oddelku pa dvaindvajset otrok 

(»Zakon o vrtcih«, 2005 – 17. člen; Taštanoska, 2014). 

2.2.3.2 Oblike izvajanja predšolske vzgoje in varstva 

Predšolska vzgoja se po navadi izvaja v javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo, pri čemer se 

javni vrtci ustanavljajo glede na potrebe lokalnega prebivalstva, zaradi primanjkljaja 

razpoložljivih mest v njih pa jih dopolnjujejo zasebni vrtci, katerim je bilo odobreno izvajanje 

javnega ali drugih programov (»Zakon o vrtcih«, 2005). Varstvo otrok se lahko, po 18. in 19. 

členu Zakona o vrtcih (prav tam), izvaja tudi v obliki vzgojnovarstvenih družin, predšolske 

vzgoje na domu ter varstva na domu. Delovanje vzgojnovarstvene družine poteka na domu, 

opravljajo pa jo lahko vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, zaposlena v vrtcu ali zasebni 

vzgojitelj. Prav takšna določila glede izvajalcev veljajo tudi za obliko vrtca na domu, ki se 

lahko organizira v primeru otrokove nevključitve v vrtec zaradi bolezni. Tretja oblika pa je 

varstvo na domu, ki ga navadno izvajajo varuhi, ki smo jih omenili v prešnjem poglavju (prav 

tam). 

Tehnični vidik prostorov za izvajanje predšolske vzgoje ureja Pravilnik o normativih in 

minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000), v njem pa so podrobno 

opisani normativi za zunanje in notranje prostore, gradbeni normativi ter normativi opreme, ki 

se morajo upoštevati ob načrtovanju vrtca. Po 66. členu Pravilnika (prav tam) nadzor glede 

izvajanja pravilnika vodi šolska inšpekcija. 
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2.2.3.3 Načela in cilji predšolske vzgoje 

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka po načelih, ki so omenjena v 3. členu Zakona o vrtcih 

(2005):  

 Načelo demokratičnosti in pluralizma – v vrtcih se omogoča ralične programe ter 

teoretske pristope in modele, prav tako pa tudi metode in različne načine dela z otroki. 

Stremi se k čim bolj pestremu izboru vsebin in dejavnosti ter k fleksibilnosti prostorskega 

ter časovnega organiziranja življenja in dela v vrtcu (»Kurikulum za vrtce«, 2007 - str. 

11). 

 Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih – poudarja se odprtost 

kurikula za uveljavljanje posebnosti okolja, otrok in staršev ter avtonomnosti vrtca, ki pa 

naj bi bil hkrati še vedno ustrezno strukturiran za zagotavljanje visoko profesionalnega 

dela. Izbira vsebin mora biti vzgojiteljem omogočena s pestro ponudbo vsebin, dejavnosti 

in metod vrtca ter dopolnitvami le-teh v okviru usklajenosti z nacionalnim kurikularnim 

dokumentom (prav tam - str. 11). 

 Načelo enakih možnosti za otroke in starše ter upoštevanja različnosti med otroki – stremi 

se k omogočanju enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka upoštevajoč 

individualne razlike v ravoju in učenju ter značilnosti starostega obdobja. Pomembno pri 

tem načelu je tudi strokovno široko in fleksibilno zagotavljaje pogojev za vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtcev ter upoštevanje skupinskih razlik in 

multikulturalizma med otroki, ki naj bi se kazalo v izbiri vsebin, dejavnosti in materialov 

(prav tam - str. 12). 

 Načelo pravice do izbire in drugačnosti – stremi se k ponudbi različnih programov 

predšolske vzgoje, med katerimi lahko starši izbirajo. Na ravni načrtovanja in organizacije 

predšolske vzgoje pa omogočanje lahkega prehoda med dejavnostmi ter možnosti izbire 

med dejavnostmi in vsebinami, pri čemer je pomembno nudenje alternativnih dejavnosti 

in ne zgolj izbiro med sodelovanjem in ne-sodelovanjem (prav tam - str. 12) 

 Načelo ohranjanja ravnotežja med vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja – 

področja dejavnosti v vrtcu morajo biti uravnotežena z otrokovim telesnim in duševnim 

razvojem, pri tem pa igra vlogo tudi uravnoteženost med razvojnimi značilnostmi in 

kurikulom. Poudarja se celostno spodbujanje otrokovega razvoja s širokim spektrom 

različnih dejavnosti in področij, hkrati pa tudi možnost za poglobljeno obravnavanje 

področja ali vidika, če je le-to del svobodne izbire posameznika. Uravnoteženost tudi kot 
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razvijanje občutljivosti za probleme ter zavest o različnih možnih odgovorih na različne 

vede in znanost (prav tam - str. 13).  

Poleg načel so v 4. členu Zakona o vrtcih (2005) predstavljeni tudi cilji, ki vključujejo 

razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; dogovarjanja; upoštevanja 

različnosti in sodelovanja v skupinah; prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega 

doživljanja in izražanja, prav tako pa tudi negovanja radovednosti, raziskovalnega duha, 

domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja; spodbujanje jezikovnega razvoja 

za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje tudi branja in pisanja; spodbujanje 

doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; posredovanje znanj z različnih področij 

znanosti in iz vsakodnevnega življenja; spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter 

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

2.2.3.4 Kurikulum 

V predšolski vzgoji v Sloveniji se je v letu 1999 izvedla kurikularna prenova celotnega 

sistema vzgoje in izobraževanja. Izdan je bil nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999), 

v katerem so predstavljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, prav tako pa tudi 

primeri za izvajanje dejavnosti. Kurikulum temelji na učno-ciljnem ter procesno-razvojnem 

pristopu, kar pomeni premik od tradicionalnega poudarjanja vsebin k poudarjanju procesa 

predšolske vzgoje ter celoto interakcij in izkušenj, ki predstavljajo učenje posameznega 

otroka (Hočevar in Kovač Šebart v Devjak, Batistič Zorec, Vogrinc, Skubic in Berčnik, 2010, 

»Kurikulum za vrtce«, 1999). Opisana so spoznanja o tem, da otrok dojema in razume svet v 

celostni obliki, pri čemer se uči ob interakcijah s socialnim in fizičnim okoljem ter pri tem 

tudi razvija svojo družbenost in individualnost. V Kurikulumu je predvsem poudarjen proces 

učenja otrok in polnost pridobljenih izkušenj, končni cilj pa je obravnavan kot smernica. 

Predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih ter obravnava šest področij, katerih cilje naj bi 

vzgojitelji praktično izpeljevali in vključevali v svoje načrtovanje in izvajanje dejavnosti. 

Področja zajemajo naslednje vsebine: matematiko, družbo, jezik, umetnost, naravo ter gibanje 

(prav tam). 

Za vzgojitelje je še posebej pomembno upoštevanje načel uresničevanja ciljev kurikula, ki so 

navedena v Kurikulumu za vrtce (1999 - str. 11-17), saj ti le tako lahko izvajajo kvalitetno 

vzgojno-izobraževalno delo. Opredeljenih je 16 načel, ki dajejo napotke glede organizacije 
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dela v vrtcih: načelo demokratičnosti in pluralizma; odprtosti kurikula, avtonomnosti ter 

strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu; enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma; omogočanja izbire in drugačnosti; 

spoštovanja zasebnosti in intimnosti; uravnoteženosti; strokovne utemeljenosti kurikula; 

pogojev za uvedbo novega kurikula; horizontalne povezanosti; vertikalne povezanosti oz. 

kontinuitete; sodelovanja s starši; sodelovanja z okoljem; timskega načrtovanja in izvajanja 

predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja; kritičnega vrednotenja; razvojno-

procesnega pristopa ter načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in 

drugih načinov izražanja. 

Prav tako so v Kurikulu za vrtce (prav tam) opisana tudi skupna načela predšolske vzgoje v 

vrtcu, ki v strnjeni obliki vključujejo naslednje:  

 Predšolska vzgoja je pomembna za predšolskega otroka, saj otrok v razvojnih obdobjih 

potrebuje stimulacijo oziroma izkušnje, pri katerih pa je nujen preplet večih področij in 

rutine. 

 Gradi naj se na otrokovih zmožnostih ter pridobivanju doživetij s postavljanjem izzivov 

smiselnih za razvojno stopnjo, saj učenje predšolskega otroka temelji na neposredni 

aktivnosti in pridobivanju konkretnih izkušenj. 

 Otroška igra je v svojem širokem pomenu besede razumljena kot način otrokovega 

razvoja in učenja. Igra je za otroka notranje motivirana, svobodna in prijetna dejavnost, ki 

se odvija zaradi nje same in hkrati spreminja odnos do realnosti.  

Poleg Kurikuluma za vrtce obstajajo še drugi spremljevalni dokumenti oziroma predpisi, ki 

pozornost namnejajo specifični obliki dela in so našteti na uradni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport (»Vrste programov«, 2017). Mednje spadajo: navodila za 

izvajanje kurikula za oddelke otrok Romov, navodila za izvajanje kurikula za vrtce na 

dvojezičnem področju, navodila za izvajanje kurikula za otroke s posebnimi potrebami ter 

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, dodatek h Kurikulu za 

vrtce za otroke Romov, dodatek h Kurikulu za delo na dvojezičnih področjih in navodila h 

Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami” (prav tam). 
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2.2.4 Osnovnošolsko izobraževanje 

V Sloveniji se predšolska vzgoja, za razliko od švedskega predšolskega razreda, nadaljuje z 

osnovno šolo, ki je organizirana kot devetletna osnovna šola in se deli na tri triletja, 

obiskujejo pa jo otroci po dopolnjenem šestem letu starosti (»Uradni list št. 81/2006«). Glavni 

izvajalci osnovnošolskega izobraževanja so javne šole, najdemo pa tudi zasebne šole, ki so v 

začetku šolskega leta 2015/2016 zajemale 0,68 % vseh učencev, vključenih v osnovno šolstvo 

(»Republika Slovenija - Statistični urad«, 2016 - str. 16). Osnovnošolsko izobraževanje se 

financira iz javnih sredstev, šole pa ustanavljajo občine, ki z razporejanjem enot omogočajo 

dostopnost izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. Program osnovne šole je določen s 

predmetnikom in učnimi načrti, ki zajemajo tako obvezne kot izbirne vsebine ter smernice in 

koncepte za ostale oblike dela z učenci, kot so: jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne 

dejavnosti ter šole v naravi. Prav tako so opisane smernice in koncepti za medpredmetna 

področja, kot so: dneve dejavnosti, knjižnično in informacijsko znanje ter priloženi drugi 

dokumenti, ki usmerjajo delo strokovnih delavcev šole. Letni načrt šole sprejme svet šole v 

skladu z zakonom in predpisi, v njem pa se določi vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-

izobraževalnega dela (»Uradni list št. 81/2006«).  

Tako kot na Švedskem je tudi v Sloveniji nekaj alternativ splošnemu predmetniku 

osnovnošolskega izobraževanja. Starši lahko izbirajo med šestimi zasebnimi programi, kot so: 

programa waldorfske osnovne šole, program katoliške osnovne šole, programa Montessori 

osnovne šole ter osnovnošolski program s posebnim pedagoškim načelom Vzgoja za življenje 

(»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Zasebne osnovne šole«, 2017). Za otroke 

na narodno mešanih področjih se prilagodi predmetnik osnovne šole, prav tako pa velja za 

otroke s posebnimi potrebami, katerim se predmetnik prilagodi glede na specifično motnjo. 

Poleg klasične osnovne šole obstajajo še prilagojeni izobraževalni programi osnovne šole, 

programi osnovne šole za odrasle ter vzgojni programi domov za učence (»Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport – predmetniki osnovne šole«, 2017). V šolskem letu 

2015/2016 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 172.013 otrok, od tega je bilo v 

redne osnovnošolske programe vključenih 170.067 otrok, v prilagojene osnovnošolske 

programe pa 1.946 otrok (»Republika Slovenija - Statistični urad«, 2016 - str. 16).  
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2.2.5 Srednješolsko izobraževanje 

V neobvezno srednješolsko izobraževanje lahko vstopajo otroci po opravljeni osnovni šoli, na 

podlagi izpolnjenih in odobrenih prijav, ki po 11. členu Pravilnika o vpisu v srednje šole 

(2012) vsebujejo dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev, ki so spričevalo 

zaključnega razreda osnovne šole, v nekaterih primerih pa tudi spričevala predzadnjih dveh 

razredov osnovne šole ali dokazila o zaključnih izpitih predhodnih izobraževanj. Pri omejitvi 

vpisa se za izbiro kandidatov po 2. členu Sklepa o merilih za izbiro kandidatov v primeru 

omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in 

tehničnega izobraževanja ter gimnazij (2008) upoštevajo točke, pridobljene z učnim uspehom 

zadnjih treh razredov osnovne šole. Če to merilo ni dovolj, se po 4. členu istega sklepa (prav 

tam) upoštevajo tudi točke, dosežene na nacionalnih preizkusih znanja, za katere pa morajo 

srednje šole pridobiti soglasje, ki se ga podpiše na prijavnici.  

Izobraževanje na tej stopnji traja od dveh do štirih let in se deli na splošno ter poklicno in 

srednje strokovno in tehniško izobraževanje (»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

– Srednješolsko izobraževanje«, 2017). Srednje poklicno ter strokovno-tehnično 

izobraževanje je usmerjeno k pridobitvi poklica za vstop na trg dela ali nadaljevanje šolanja v 

programih terciarnega izobraževanja, medtem ko srednje splošno izobraževanje pomeni 

pripravo za nadaljevanje šolanja na univerzah. Dijaki ob koncu srednješolskega izobraževanja 

opravljajo zaključni izpit, poklicno ali splošno maturo, kar je odvisno od obiskovanega 

programa srednje šole. (»Zakon o gimnazijah«, 2006 – 1.-6. člen; »Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju«, 2006 – 1 – 3. člen) O ustanavljanju in financiranju srednjih šol 

ter sprejemanju in razvrščanju izobraževalnih programov se, na podlagi Zakona o organizaciji 

in financiranju izobraževanja (2007 – 15., 16., 26., 33. člen), odloča na državni ravni, same 

izobraževalne programe pa po 5. členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

(2006) izvajajo šole skupaj z gospodarsko družbo ali delodajalcem (nižje in srednje poklicno 

izobraževanje ter srednje strokovno izobraževanje) ali pa se, glede na 7. člen Zakona o 

gimnazijah (2006), organizirajo vzgojno-izobraževalni zavodi oz. organizacijske enote le-teh 

(izobraževalni program gimnazije). Šole in profesorji so avtonomni pri izvajanju učnih 

vsebin, izbiri metod dela, upravljanju kadra ter pri urejanju delovnih razmerij (»Uradni list 

RS, št. 16/2007« - 92. člen; Taštanoska, 2014).  
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2.2.6 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 

Posrednješolsko neterciarno izobraževanje se izvaja kot izobraževanje za nadgradnjo 

srednješolskega izobraževanja ali kot dopolnilno posrednješolsko izobraževanje za kasnejši 

vstop v terciarno izobraževanje (»Vem«, 2015). Po 63. členu Zakona o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju (2006) se izredno izobraževanje lahko organizira za posamezne 

dele izobraževalnih programov, ki omogočajo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 

V to skupino sodijo: 

 Maturitetni tečaj, ki se izvaja v obdobju enega leta ter je, pod določenimi pogoji, 

namenjen tistim, ki želijo opraviti splošno maturo in se vpisati na nadaljnji študij 

univerzitetne ravni (»Uradni list RS, št. 115/2006«; Taštanoska, 2014). 

 Poklicni tečaj, ki je prav tako enoletni program in se izvaja za pridobitev dodatne 

kvalifikacije, je opredeljen kot ena od izobraževalnih poti in ne kot ločen program (»Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS«, 2011). Vanj se po 26. členu Zakona o poklicnem 

in strokovnem izobraževanju (2006) lahko vključi, kdor je uspešno zaključil 4. letnik 

gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe. 

 Mojstrski izpit za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, ki se izvaja za posameznike s 

srednjo poklicno, strokovno ali višjo izobrazbo in predpisanimi leti izkušenj na področju 

opravljanja mojstrskega izpita (»Uradni list RS, št. 79/2006«; Taštanoska, 2014). 

 Poslovodski ali delovski izpit za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, ki se izvaja za 

posameznike s poklicno izobrazbo ter vsaj tremi leti izkušenj na področju opravljanja tega 

izpita (»Uradni list RS«, št. 79/06; Taštanoska 2014).  

2.2.7 Terciarno izobraževanje 

Kot članica Evropske unije ter izvajalka bolonjskega sistema se je Slovenija zavezala k 

uresničevanju ciljev predstavljenih v Lizbonski deklaraciji. Tako v terciarnem izobraževanju 

stremijo k izvajanju kakovostnega, raznolikega, lahko dostopnega ter mednarodno 

primerljivega izobraževanja, pri čemer se v ospredje postavljajo cilji kakovosti, zaposljivosti 

ter mobilnosti v Evropi in po svetu. Terciarno izobraževanje na dodiplomski ravni zajema 

višje strokovno izobraževanje ter visokošolsko izobraževanje, ki zajema visokošolski 
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strokovni študijski program ter univerzitetni študijski program. Na podiplomski ravni pa se 

izvajata še magistrski študij in doktorski študij (Černoša, 2012; Taštanoska, 2014). 

V 2. členu Zakona o visokem šolstvu (2012) piše, da med visokošolske zavode sodijo 

univerze, fakultete, umetniške akademije ter visoke strokovne šole, izobraževanje na njih pa 

se po 7. členu istega zakona (prav tam) izvaja pod enakimi pogoji za državljane Slovenije, 

Slovence brez slovenskega državljanstva, državljane članic Evropske unije ter tudi za tuje 

državljane, kadar se upošteva načelo vzajemnosti. Podrobnejše pogoje v povezavi z vpisom 

pa določi minister.  

Višješolsko izobraževanje je v šolskem letu 2016/2017 potekalo na 48 javnih in zasebnih 

višjih strokovnih šolah (»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Razpis za vpis v 

višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2016/2017«, 2016) Po 24. členu Zakona o 

višjem strokovnem izobraževanju (2013) so višješolski študijski programi ovrednoteni s 120 

kreditnimi točkami ter trajajo dve leti. Ti praktično naravnani programi, ki so nastali zaradi 

potreb gospodarstva, imajo približno 40 % učnega načrta namenjenega praktičnemu 

usposabljanju, študentom pa tako omogočajo pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s 

poklicnimi standardi ter jih usposabljajo za vodenje, nadzorovanje in načrtovanje delovnih 

procesov (Taštanoska, 2014 in Černoša, 2012).  

Glavne naloge visokošolskega izobraževanja so določene z zakonom ter zajemajo 

znanstevnoraziskovalno oz. umetniško delo ter izobraževanje. Prav tako glavne cilje za 

izvajana študijska obdobja določijo z nacionalnim programom visokega šolstva, ki ga odobri 

Državni zbor Republike Slovenije, same študijske programe za pridobitev izobrazbe pa določi 

senat univerze. V Sloveniji je bila prenova programov po bolonjskih standardih vpeljana v 

študijskem letu 2009/10, programi pa se izvajajo kot redni ali izredni študij. Visokošolsko 

izobraževanje je, prav tako kot na Švedskem, organizirano na treh »bolonjskih« stopnjah: v 

okviru prve stopnje se izvajata visokošolski strokovni in univerzitetni študij oziroma 

dodiplomski študij, na drugi stopnji magistrski (stopenjski ali enovit) in na tretji doktorski 

študij. Študijski programi trajajo od dveh do šestih let, študijske obveznosti po programih pa 

so ovrednotene s kreditnimi točkami. V letniku študija si je mogoče pridobiti 60 kreditnih 

točk, pri čemer 1 kreditna točka pomeni 25–30 ur študentovega dela oziroma 1500–1800 ur na 

leto (»Uradni list RS, št. 32/2012«; Taštanoska, 2014). 



25 

2.2.8 Specifične oblike izobraževanja 

2.2.8.1 Osnovna glasbena in plesna šola 

Neobvezno glasbeno in baletno izobraževanje je v Sloveniji zelo obiskano, izvaja pa se 

vzporedno z rednim izobraževanjem ter tako omogoča hkratno obiskovanje redne šole. To 

vrsto izobraževanja lahko učenci opravijo že ob zaključku izobraževanja osnovne šole, bolj 

nadarjenim pa je omogočeno nadaljnje glasbeno in baletno izobraževanje. Izvaja se v javnih 

in zasebnih glasbenih in baletnih šolah, ki lahko organizirajo tudi druge glasbene in plesne 

dejavnosti, vanje pa se lahko vpišejo vsi, od predšolskih otrok do odraslih, če so pozitivno 

opravili sprejemni preizkus nadarjenosti (»Uradni list RS, št. 81/2006«; Taštanoska, 2014). 

Javnoveljavni programi te oblike izobraževanja se v večini financirajo iz javnih sredstev, šole 

pa lahko staršem zaračunajo prispevek za materialne stroške. Na predšolski stopnji glasbene 

in plesne šole se, z obveznostjo največ 2 (pri glasbi) ali 3 (pri plesu) ure tedensko, poučuje 

predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno in plesno pripravnico ter ljudska glasbila, na osnovni 

stopnji pa se z največ 9 (pri glasbi) ali 13 (pri plesu) urami na teden, učence poučuje 

orkestrskih in nekaterih drugih instrumentov, petja, plesa, komorno-ansambelske igre, 

orkestra, nauka o glasbi ter solfeggia (»Uradni list RS, št. 81/2006«; Taštanoska, 2014). 

2.2.8.2 Vzgoja in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 

V Sloveniji so v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo vključeni otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; slepi in slabovidni 

otroci; gluhi in naglušni otroci; otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; gibalno ovirani 

otroci; dolgotrajno bolni otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti. Programi se, poleg 

nekaterih dodatnih programov, v različnih oblikah in s prilagojenimi navodili, izvajajo od 

predšolske do srednješolske stopnje (»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport«, 2016). 

Novost zakonodaje na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je prinesla 

integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne izobraževalne programe, katerim se tako 

ponuja enake možnosti, s hkratnim upoštevanjem različnosti, sodelovanje s starši, 

individualiziran način dela ter možnost zagotavljanja potrebnih pripomočkov ter opreme. 

Tovrstna vzgoja in izobraževanje se lahko izvajata le kot javna služba v javnih vrtcih, šolah 
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ter specializiranih javnih šolah oziroma zavodih, financirata se iz javnih sredstev, država pa 

zagotavlja javnoveljavne izobraževalne programe od predšolske pa vse do zaključene 

srednješolske stopnje izobraževanja. Delo se tako v večini izvaja v rednih oddelkih s 

prilagojenim programom ter dodatno strokovno pomočjo za otroka s posebnimi potrebami 

(Taštanoska, 2014). 

2.2.8.3 Izobraževanje odraslih 

Izobraževanje odraslih zajema izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, 

ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in ki za pridobitev dodatnega znanja nimajo statusa 

rednega učenca, dijaka ali študenta. Področje izobraževanja odraslih je opredeljeno v Zakonu 

o izobraževanju odraslih (2006) ter nekaterih drugih zakonih, v katerih so opisana tudi načela 

izobraževanja: izobraževanje je lahko vseživljenjsko; dostopno vsem pod enakimi pogoji; 

upošteva se svoboda in avtonomnost izbire poti, vsebine, sredstev in metod izobraževanja; 

preverja se laičnost izobraževanja; izobraževalci imajo strokovno in etično odgovornost; 

pomembno je spoštovanje osebnosti in dostojanstva vseh ter upoštevanje doseganja enakih 

standardov kot pri rednem izobraževanju mladih v programih javno veljavne izobrazbe.  

Po 12. členu zgoraj omenjenega Zakona (prav tam), izobraževanje odraslih opravljajo učitelji, 

predavatelji višjih strokovnih šol, organizatorji izobraževanja odraslih in drugi strokovni 

delavci in zasebniki, ki imajo status zasebnega učitelja. Kot navaja T. Taštanovska (2014), 

med pomembne javnoveljavne programe spadajo programi tujih jezikov, programi za razvoj 

digitalne pismenosti, slovenščina za tujce ter programi usposabljanja za življenjsko uspešnost.  

3 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV NA 

ŠVEDSKEM IN V SLOVENIJI 

3.1 Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izbraževanju z 

vidika kompetenc 

Profesionalni razvoj vzgojiteljev se začne z njihovo željo po opravljanju izbranega poklica, 

nato pa se nadaljuje s primernim izobraževanjem in zaključi z upokojitvijo. Nenehno poklicno 

učenje, kot pišeta M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014 - str. 43), »ni več izbira 
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posameznih entuziastov, temveč nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja.« 

Vzgojitelji so ob opravljanju poklica postavljeni pred številne izzive, saj se od njih pričakuje 

kakovostno ravnanje na več področjih, za kar pa je kakovostna izobrazba še kako pomembna.  

V raziskovalnem dokumentu CORE (2011) so učiteljeve kompetence razdeljene na tri 

področja, ki so: delovanje v stiku z drugimi ljudmi, delovanje z znanjem, tehnologijo in 

informacijami ter delovanje v in z družbo. Na podlagi tega morajo učitelji dobro razumeti 

vrednote spoštovanja, kar jim omogoča dobro neposredno delovanje z ljudmi na različnih 

področjih. 

Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000 - str. 8) opredeli 3 oblike učenja, po katerih se 

posamezniki profesionalno in osebnostno razvijajo: 

1. Formalno učenje – poteka v institucijah za izobraževanje in usposabljanje ter vodi do 

priznanih diplom in kvalifikacij.  

2. Neformalno učenje – poteka izven glavnih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter ne 

vodi nujno do formaliziranih certifikatov. Izvajajo ga organizacije in službe, ki so 

komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja.  

3. Informalno oz. priložnostno učenje – poteka kot naravni spremljevalec vsakdanjega 

življenja. To učenje je lahko namerno ali nenamerno, zato včasih ostane neprepoznano kot 

vrsta učenja, ki prispeva k posameznikovem znanju in spretnostim.  

T. Devjak in A. Polak (2007) dodajata, da omenjene tri vrste učenja pomagajo strokovnim 

delavcem pripraviti se na življenje in delo v hitro spreminjajočih se pogojih, saj le tako lahko 

govorimo o gospodarski uspešnosti in družbeni koheziji. Po T. Devjak in A. Polak (2009, 

str.5) se »kakovostno izobraževanje, ki temelji na načelu vseživljenjskega izobraževanja in 

presega tradicionalno ločevanje med začetnim in nadaljnjim izobraževanjem, veže na načelo 

učeče se družbe, ki povezuje individualne in institucionalne značilnosti.« 

Izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev je odprt, dinamičen in kontinuiran sistem, profesionalni 

razvoj pa je proces, ki se začne z začetnim izobraževanjem učiteljev, nadaljuje z uvajanjem v 

delo in s stalnim strokovnim spopolnjevanjem ter se dopolnjuje z nadaljnjim izobraževanjem 

(»Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji«, 2001). 
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Vzgojitelji morajo za kvalitetno opravljanje svojega poklica ostati pedagoško kompetentni 

skozi razvoj in spreminjanje družbe, zato je še kako pomembno, da se izobražujejo in 

usposabljajo. Pedagoška kompetenca je zmožnost in želja po rednem delovanju s pristopom, 

znanjem in veščinami, ki promovirajo učenje otrok na najboljši možni način znotraj določenih 

kriterijev, ciljev in zmožnosti razvoja posameznega vzgojitelja ali učitelja. Hkrati pa zajema 

tudi kompetenco sodelovanja ter sposobnost celovitega pogleda na pedagogiko in doprinosa k 

razvoju le-te (Ryegård, Apelgren in Olsson, 2010). 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) pa je kompetenca opredeljena na dva 

načina, prvič kot znanje in veščina, drugič pa kot zmožnost narediti nekaj po za to določenih 

standardih. Sam koncept kompetence izpostavlja nujnost poučevanja uporabe znanja ter 

poudarja kompleksnost znanja, ki je povezano z dispozicijami posameznika.  

Å. Ryegård idr. (2010) so opisali vidike, ki so pomembni za vzgojiteljevo in učiteljevo 

pedagoško kompetenco:  

1. Odnos – pravilen pristop, ki promovira najboljše možno učenje, je eden ključnih 

elementov pedagoške kompetence. 

2. Znanje na 4 področjih – znanje o posameznem učnem predmetu, znanje o tem, kako se 

otroci učijo na splošno in kako o specifičnem učnem predmetu, učni procesi in metode ter 

cilji predmetov in njihova organizacija.  

3. Sposobnost – kot sposobnost načrtovanja in organizacije dejavnosti, strukturiranja in 

prezentacije materiala predmeta na primeren način za otroke ter prilagajanja učenja glede 

na določeno skupino otrok in situacije.  

4. Prilagajanje situaciji – pedagoška kompetenca je vedno povezana z neko situacijo. 

Pomeni ravnati z različnimi faktorji v najboljši možni obliki. Pomeni obvladovati 

različnost faktorjev v najboljši možni obliki. 

5. Vztrajnost – sposobnost dobrega delovanja tudi v ponavljajočih se situacijah. 

6. Neprestani razvoj – za zagotavljanje najboljše možne oblike dela je pomembno stalno 

pridobivanje znanja, učenje iz novih izkušenj in profesionalni razvoj v določenem 

predmetu. Pomeni tudi stalno evalvacijo svoje pedagoške prakse v luči raziskav in novih 

izkušenj.  

7. Integrirana celota – sposobnost reflektiranja izkušenj in integracije le-teh v celostno 

znanje posameznika je viden dokaz o pedagoški kompetenci.  
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8. Pedagoška kompetenca pomeni biti najboljši možen profesionalec na svojem področju ter 

spodbuja k nenehnemu razvoju in dopolnjevanju znanja, saj se učenje in vzgoja nenehno 

spreminjata. Za ohranjanje kompetentnosti je na voljo kar nekaj dodatnih izobraževanj, ki 

jih bomo omenili kasneje, po navadi pa je od vsakega posameznika samega odvisno, 

koliko je pripravljen narediti za najboljše možno delovanje in poklicni razvoj (Prav tam). 

3.2 Dodiplomsko izobraževanje za poklic vzgojitelja 

3.2.1 Opredelitev poklica vzgojitelja z vidika kompetenc 

Kot pišeta M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014), je poklic vzgojitelja precej 

zapleten in zahteva širok razpon kompetenc ter visoko profesionalno zavest, kar velja tako za 

vzgojitelje v Sloveniji kot na Švedskem. Za profesionalni razvoj so še posebej pomembne 

kompetence za raziskovanje prakse in gradnjo nove teorije, poleg tega pa je zelo pomembno 

tudi izkustveno znanje, s katerim vzgojitelj v praksi preverja teorijo ter jo povezuje in 

dopolnjuje. 

Skupna Evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2007- str. 1) opisujejo 

učitelje in vzgojitelje kot »ključne dejavnike načina razvoja izobraževalnih sistemov in 

izvajanja reform«. Učiteljevanje pa definirajo kot poklic, ki je: 

1. Visokokvalificiran – za zagotavljanje visoke kakovosti sistema izobraževanja morajo imeti 

vsi vzgojitelji/učitelji diplomo visokošolskega zavoda, prav tako pa morajo imeti možnost 

nadaljevanja študija na najvišji ravni.  

2. Umeščen v okvir življenjskega učenja – pedagoški delavci morajo biti na celotni poklicni 

poti spodbujeni k nadaljevanju poklicnega razvoja, za kvalitetno delo pa bi morali slediti 

učinkoviti praksi ter uporabljati novosti in raziskave ter ostale oblike dodatnih 

izobraževanj.  

3. Mobilen – mobilnost je pomembna sestavina izobraževalnih programov, pri kateri se 

spodbuja sodelovanje na evropskih projektih, delo ali izobraževanje v tujini ter izmenjave.  

4. Utemeljen na partnerstvu – spodbujanje tesnega sodelovanja med zavodi za izobraževanje 

in širšim lokalnim okoljem, ki vključuje šole, vrtce. 

Kompetence pedagoških delavcev pa so opredeljene kot usposobljenost za delo z drugimi, 

usposobljenost za delo z znanjem ter usposobljenost za delo z družbo in v družbi (prav tam). 
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3.2.2 Opredelitev tipa izobražanja za poklic vzgojitelja na Švedskem in v 

Sloveniji  

Nedavne študije po Willekens, Scheiwe in Nawrotzki (2015) so pokazale, da v Evropi 

trenutno ni skupnih smernic ali poenotenega koncepta za profesionalni razvoj pedagoških 

delavcev, ki delujejo na področju predšolske vzgoje. Na področju profesionalne poti do 

poklica vzgojitelja sta bili narejeni dve raziskavi, ki sta raziskovali, kakšne zahteve za dosego 

le-tega so v posameznih Evropskih državah. 

Prva raziskava, iz sredine devetdesetih let, je identificirala tri različne tipe pedagoških 

delavcev: prvi tip so učitelji z izobrazbo področja razrednega pouka, z nekaj pripravami na 

predšolskem področju. Drugi tip so strokovnjaki predšolskega področja, torej kvalificirani 

posamezniki z opravljenim obveznim šolanjem, ki je trajalo od dveh do treh let. Zadnji, tretji 

tip pa so specialisti s širšim in bolj povezovalnim pristopom do izobraževanja, nege, družine 

in socialnega dela (prav tam). 

Druga raziskava (prav tam) iz leta 2010 je omenjene tri tipe pedagoških delavcev spremenila 

in jih razširila v šest kategorij:   

1. Strokovnjaki predšolskega področja, ki so usposobljeni za delo z dojenčki, malčki in 

otroki do šolskega obdobja v Estoniji, Latviji, Litvi, na Finskem, Švedskem in tudi v 

Sloveniji. 

2. Predšolski strokovnjaki, ki so usposobljeni za delo v takoimenovanih izobraževalnih 

ustanovah, v katero so vključeni otroci dve do tri leta pred obveznim šolanjem, kot v 

Belgiji, Grčiji, na Poljskem, Cipru, Češkem, Madžarskem in na Malti. 

3. Predšolski in osnovnošolski strokovnjaki, usposobljeni za pedagoško delo tako v osnovnih 

šolah kot tudi v predšolskih ustanovah za otroke od 3. do 6. leta starosti, v Bolgariji, 

Franciji, Luxemburgu (področje izobraževanja) in Romuniji, od 4. do 6. leta na Irskem ter 

od 5. leta na Nizozemskem. 

4. Socialni pedagogi, usposobljeni za delo tako z majhnimi kot tudi s šoloobveznimi otroki 

ter z mladostniki, v nekaterih državah pa tudi z odraslimi kot na Danskem, v Nemčiji in v 

Luxemburgu (področje varstva otrok).  

5. Strokovnjaki za novorojenčke in malčke, ki so usposobljeni izključno za delo z otroki do 

3. leta starosti, in sicer na Cipru, Madžarskem, Nizozemskem ter v Italiji in Španiji.  
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6. Zdravstevni delavci, ki delajo izključno z otroki do 3. leta in so ali specialisti pediatrije ali 

pa imajo splošno zdravstveno izobrazbo za otroke in odrasle, v Belgiji, Bolgariji, Franciji 

ter na Poljskem in Portugalskem. 

Lahko rečemo, da z najbolj pogostim izrazom “vzgojitelj predšolskih otrok” zajamemo 

množico pedagoških delavcev, katerih usposobljenost se razlikuje glede na lokacijo 

delovanja. V Sloveniji in na Švedskem se, na podlagi ugotovitev raziskave, posamezniki 

usposabljajo za ”strokovnjake na področju predšolske vzgoje” in so usposobljeni za delo z 

vsemi otroki do vstopa v šolo (Prav tam). Na Švedskem bi to pomenilo za otroke do nekje 6. 

leta starosti, v Sloveniji pa do 7. leta starosti, saj se vzgojitelji pri nas lahko zaposlijo tudi v 

prvem razredu osnovne šole (»Zavod RS za zaposlovanje«, 2010; »Framtidsutveckling«, 

2017). 

V obeh državah trenutno poteka tehnokratski model izobraževanja, ali povedano drugače, 

model uporabne znanosti. Ta oblika poučevanja izpostavlja poučevanje praktične uporabe 

znanja, ki temelji na dosežkih uporabne znanosti in raziskovalnem delu. Namen študija je tako 

posredovanje znanstvenih disciplin in njihove metodologije in ne neposredna priprava na 

poklic. Pomembno je, da študent pridobi zadostno teoretično strokovno znanje in znanje o 

metodah dela ter pedagoško psihološko znanje o značilnostih otrok v predšolskem obdobju. 

Pridobljena znanja pa mora nato uporabiti v praksi (Vršnik Perše, Kelava, Kozina, Rutar 

Leban in Javornik Krečič, 2012). 

Ta stopnja izobrazbe zadošča za poklic vzgojitelja, opredeljena pa je kot nacionalna poklicna 

kvalifikacija, ki je, kot navajajo v Kvalifikacijski strukturi na področju izobraževanja (2013 - 

str. 19), »delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje 

poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti, ki 

se izkazuje s certifikatom.« 

3.2.3 Dodiplomsko izobraževanje na Švedskem 

Na srednješolski ravni obstaja triletni poklicni program z imenom Otrok in rekreacija 

(“fritidsprogrammet”), ki je opisan na uradni strani švedske nacionalne agencije za šolstvo 

(»Skolverket - barn-och fritids programmet«, 2016). Program je namenjen posameznikom, ki 

bi radi delali z otroki, mladino in odraslimi. Ponuja tri različne smeri: rekreacija in zdravje, 
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pedagoško delo ter socialno delo. Smer pedagoško delo (“Pedagogiskt arbete”) je usmerjena v 

usposabljanje za delo z otroki in najstniki in tako stoji kot prvo poklicno izobraževanje za 

delo v vrtcu ali šoli v vlogi asistenta (prav tam). 

V prvih štirih členih 7. poglavja Srednješolskega odloka (»Gymnasieförordning 2010:2039«, 

2010) je zapisano, da je za prijavo v srednješolsko izobraževanje iz področij ekonomije, 

humanistike in sociologije, kamor sodi tudi program Otrok in rekreacija, potrebna določena 

ocena iz geografije, zgodovine, religije in državljanjske vzgoje. Zaradi omejenosti vpisnih 

mest se kandidate izbira objektivno in nepristransko, ravnatelj pa lahko predpiše dodatne 

kriterije za nekaj prioritetnih mest pod posebnimi pogoji. Za zapolnitev neprioritetnih mest se 

kot prvi kriterij upošteva povprečje 16 najboljših ocen iz posameznikove končne 

osnovnošolske ocene. 

Posamezniki, vključeni v smer pedagoško delo, se izobrazijo o razvoju otrok, njihovem 

učenju, kooperaciji in komunikaciji ter se usposobijo za delovanje v skladu z otrokovimi 

potrebami. Pomemben del izobraževanja je tudi učenje o etiki, demokratičnih vrednotah in 

človekovih pravicah. Ob pregedu predmetnika smo ugotovili, da je poleg obveznih predmetov 

na voljo še veliko nadgraditvenih predmetov, izmed katerih jih nekaj posameznik poljubno 

izbere sam (»Skolverket - Barn-och fritids programmet«, 2016). 

Program pedagoškega dela sestavljajo: temeljni predmeti (skupaj 600 točk), ki vključujejo: 

angleščino, zgodovino, fizično vzgojo in zdravje, matematiko, naravoslovne znanosti, religijo, 

socialne študije in švedščino 1 ali švedščino 1 kot drugi jezik. Temeljnim predmetom sledijo 

specifično poklicno usmerjeni predmeti (700 točk), ki vključujejo: zdravje, znanost, 

pedagogiko, socialne študije in švedščino 2 kot prvi ali drugi jezik, tem pa sledita še 

specializirana predmeta pedagogike (300 točk), možni poglobitveni predmeti (600 točk), 

predmeti lastne izbire (200 točk) ter srednješolsko delo v obliki diplomskega projekta (100 

točk) (prav tam). 

V študij je vključeno tudi praktično izobraževanje, ki traja vsaj 15 tednov in se izvaja na 

delovnih prostorih, kot so vrtci ali šole. Dijaki se učijo reševanja problemov samostojno ali v 

skupini, spodbuja se prevzemaje iniciative in kreativnosti ter učenje za razvoj spretnosti 

planiranja, izvajanja in dokumentacije dela (prav tam). 
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Za zaključek šolanja po tem srednješolskem programu je potrebno opraviti diplomski projekt 

s tematiko izbrane študijske smeri, pred tem pa sta dijakom na voljo specializacija in 

poglobitev znanja, ki ju potrebujejo za nadaljevanje študija. Pod zahteve za vpis v terciarno 

izobraževanje spadajo v zgornjem predmetniku že omenjeni poglobitveni predmeti, ki se 

različno izvajajo v posameznih šolah. Zaključitev smeri pedagoškega dela pa tako vodi do 

poklica, kot je na primer pomočnik vzgojitelja, asistent za učence ali osebni asistent in ob 

poglobitvi znanja vodi do vpisa v nadaljnje izobraževanje (»Utbildningsinfo«, 2012).  

Po opravljenem srednješolskem izobraževanju klasične ali poklicne smeri se posamezniki 

lahko odločijo za nadaljevanje študija po programu predšolskih učiteljev 

(“Förskollärarprogrammet”) ki vodi do poklica vzgojitelja. Na Švedskem sledijo bolonjskemu 

sistemu terciarnega izobraževanja, minimalni kriteriji za izobrazbo strokovnih delavcev, kot 

so vzgojitelji, pa so določeni na nacionalni ravni. Univerze so avtonomne pri oblikovanju 

študijskega programa ter vsebin izobraževanja, za katere imajo le splošno predpisane 

smernice o na primer stopnji izobrazbe in številu kreditnih točk (»Higher education 

ordinance«, 1993; »Stockholms Universitet – Förskollärarprogrammet«, 2017). 

V nadaljevanju si bomo pogledali značilnosti tega izobraževanja ter opisali predmetnik enega 

od izvajalcev programa.   

V 5. členu 7. poglavja Visokošolskega odloka (»Higher education ordinance«, 1993) so 

opredeljeni le splošni pogoji za vpis v prvostopenjski terciarni program, ki vključujejo 

opravljeno splošno maturo ali poklicno maturo z najmanj zadostno oceno iz predmeta 

švedščine, švedščine kot drugega jezika, angleščine in matematike, švedski svet za visoko 

šolstvo pa lahko postavi dodatne vpisne pogoje, če so mu le-ti odobreni. 

Vpisni pogoji ene od večjih švedskih univerz – Uppsala Universitet (»Utbildningsplan för 

Förskollärarprogrammet«, 2017) pa so: splošni sprejemni pogoji (opravljena matura), 

določena ocena iz naravoslovnih predmetov, socialnih študij ali naravoslovnih študij in 

državljanjske vzgoje.  

Učitelji predšolske vzgoje na Švedskem sledijo in podpirajo razvoj najmlajših otrok. Svoje 

delo izvajajo z veliko domišljije in na podlagi učenja skozi igro, saj predšolske aktivnosti 

temeljijo na otroški radovednosti in njihovi želji po učenju. Ključna naloga predšolskih 
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učiteljev na Švedskem je tudi zagotavljanje potrebne nege vsem otrokom ter prilagajanje 

učenja različnim zmožnostim in starostim (»Studera.nu«, 2017). 

Študij predšolske vzgoje poteka na univerzitetni stopnji, ima 7 terminov (3,5 let rednega 

študija) in prinaša 210 kreditnih točk. Vsebuje študijo predšolskega obdobja v obsegu 120 

kreditnih točk, izobraževalne in znanstvene študije v obsegu 60 kreditnih točk ter prakso v 

obsegu 30 kreditnih točk in ima javno veljaven kurikul, ki se ne spreminja (»Uppsala 

Universitet – Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet«, 2017). 

V prvi fazi študija se študentje učijo pedagogike, didaktike in se spoznavanjo s konkretnimi 

primeri ter vsebinami določenega predmeta. V drugi fazi, na področju izobraževalnih in 

znanstvenih študij, se poučevanje usmeri v konkreten poklic, pri čemer se študentje poleg 

višješolskih predpisanih predmetov učijo o vrtcu kot pedagoškem in didaktičnem prostoru za 

otroke in pedagoške delavce. V tretji fazi pa se študij osredotoči na praktično znanje, saj se 

študent preseli v okolje vrtca ali šole, kjer prisostvuje v vsakodnevnih dejavnostih pedagoške 

ustanove (prav tam). 

Izobraževanje za bodočega profesionalca izobraževalnih znanosti po 2. prilogi k 

Högskoleförordning (1993) vključuje:  

 Zgodovino šolstva, organizacijo in potrebne pogoje ter vlogo predšolske vzgoje s 

spoznavanjem prvotnih demokratičnih vrednot in človekovih pravic. 

 Teorijo in didaktiko kurikuluma.  

 Teorijo in raziskave na področju znanosti.  

 Razvoj, učenje in specialno učenje otrok. 

 Socialne odnose, reševanje sporov in sposobnost vodenja. 

 Spremljanje in analizo učenja in razvoja. 

 Evalvacijo in razvoj. 

Študij posebno pozornost namenja predmetom iz predšolskega področja jezika in 

komunikacije, branja in pisanja, matematike in matematičnega učenja, znanosti in tehnologije 

ter študijo otrok in mladine, študentje pa dobijo možnost specializacije na enem od področij 

znanja. Program ponuja znanje o vrtcu kot okolju za učenje. Pomembno je, da posameznik kot 

vzgojitelj ustvari pogoje in organizira aktivnosti za otroško igro, učenje in razvoj. Študentje 

osvojijo znanje estetskega, raziskovalnega in eksperimentalnega področja v povezavi z 
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različnimi predmeti in teorijami o otroški igri in učenju. Kurikul poudarja pomembnost 

poglobljenih učnih vsebin na področju matematike, znanosti, tehnologije in jezikov. Študij 

omogoča tudi pridobivanje praktičnih in teoretičnih orodij za vizualizacijo in spremljanje tako 

vzgojiteljevega kot tudi otrokovega procesa učenja skozi pedagoško dokumentacijo. Praksa 

ponuja preizkušanje študentove vloge v vseh pogledih profesije, pri čemer ga podpira in vodi 

izkušen mentor (prav tam). 

Na omenjeni univerzi v Uppsali (»Uppsala Universitet – Studieplan för 

Förskollararprogrammet«, 2017) se izvaja program predšolski učitelj, ki ima naslednjih 7 

terminov s po 30 točkami na termin:  

 Termin 1: Vloga vzgojitelja v razvoju; učenje in razvoj s poudarkom na predšolski dobi 

ter praksa v vrtcu pod imenom “izobraževalni center znanosti”. 

 Termin 2: Jezik v vrtcu; učenje estetike v vrtcu. 

 Termin 3: Matematika v vrtcu; tehnologija in znanost v vrtcu; gibanje in zdravje v vrtcu; 

praksa z učenjem predmetov v vrtcu. 

 Termin 4: Vodenje v vrtcu; izobraževalni začetki in pogoji s poudarkom na vzgojitelju; 

izobraževalne znanosti in vzgojitelj. 

 Termin 5: Življenjske potrebe mlajših otrok, udeležba oziroma prisostvovanje in 

socializacija; otrokov govor in interakcija v vrtcu; raznolikost in učenje v vrtcu; specialna 

pedagogika s poudarkom na prešolski vzgoji.  

 Termin 6: Teorija kurikula in didaktike s poudarkom na vzgojitelju; predmetna didaktika 

v vrtcu z izbirno poglobitvijo; ocenjevanje, vrednotenje in politični nadzor s poudarkom 

na predšolski vzgoji. 

 Termin 7: Samostojno delo za program vzgojitelja; otrokovo dobro počutje v vrtcu; 

predmetne študije in vzgojitelj. 

Cilj študija je pridobitev znanja in sposobnosti za samostojno delo v vlogi vzgojitelja, v 

nadaljevanju pa so napisani pogoji za zaključek programa (prav tam).  

V zaključni del programa spada samostojno delo oziroma pisanje tez (“examensarbete”), ki so 

s 15 kreditnimi točkami zadnja zadolžitev pred uspešno opravljenim programom. Teze, 

podobne slovenski diplomski nalogi, naj bi bile, po opisu na uradni strani univerze (»Uppsala 

Universitet – Utbildningsplan för förskollärarprogrammet«, 2017), zasnovane s poudarkom 

na učnih metodah. Študentje, ki so uspešno opravili program in dosegli minimalni kriterij za 
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dosego učnih ciljev, lahko zahtevajo potrdilo za naziv “učitelja predšolskih otrok” (“Bachelor 

of Science in Pre-school Education”) na ravni. 

Po tem izobraževanju se posamezniki lahko prijavijo na registracijo za pedagoške delavce, ki 

je potrebna za zaposlitev na mesto vzgojitelja in je omenjena v 13. členu 2. poglavja Zakona o 

šolstvu (»Skollag 2010: 800«, 2010). V 16. členu istega poglavja zakona (prav tam) je 

navedeno, da se prijava za certifikacijo odda nacionalni agenciji za šolstvo, le ta pa na podlagi 

vladno določenih pravil lahko odobri certifikacijo oziroma poda licenco za poučevanje, ki 

mora biti zapisana tudi na posameznikovi osebni izkaznici.  

Šele po pridobitvi licence za poučevanje se, po 20. členu 2. poglavja omenjenega zakona, 

posamezniki lahko za nedoločen čas zaposlijo kot vzgojitelji (“förskollärare”). Za nadgradnjo 

znanja so jim na različnih fakultetah na voljo tudi podiplomski programi magistrskega in 

doktorskega študija, ki jih bomo opisali v poglavju podiplomski študij (prav tam). 

3.2.4 Dodiplomsko izobraževanje v Sloveniji 

Izobraževanje vzgojiteljic se v Sloveniji lahko začne že s srednješolskim strokovnim 

izobraževalnim programom, ki traja 4 leta. Vanj se lahko vključijo posamezniki z dokončano 

osnovno šolo, nižjo poklicno šolo ali druge vrste ustrezno izobrazbo. Po končanem štiriletnem 

šolanju dijaki ob opravljeni maturi pridobijo naziv pomočnik/ pomočnica vzgojiteljice ter se 

lahko zaposlijo v vrtcih kot pomočniki vzgojitelja/ vzgojiteljice ali pa nadaljujejo študij na 

visokošolski ravni (Kelenc, 2011). 

Vpis v prvi letnik srednješolskega izobraževanja se po 2. členu Pravilnika o vpisu v srednje 

šole (2008) izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga na podlagi predloga šol pripravi 

ministrstvo. Ministrstvo prav tako določi število prostih mest in možne dodatne kriterije pri 

prevelikem številu vpisanih dijakov.  

V 11. členu istega zakona (prav tam) je navedeno, da je za izpolnjevanje splošnih pogojev za 

vpis v srednje strokovno izobraževanje potrebno zaključno spričevalo zadnjega razreda 

osnovnošolskega izobraževanja ali spričevalo o zaključnem izpitu nižjega poklicnega 

izobraževanja.  
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Srednješolski program predšolske vzgoje traja 4 leta ter vključuje splošnoizobraževalne ter 

strokovne predmete, pri katerih se poudarjajo praktično usposabljanje v vrtcu, izbirnost ter 

odprti kurikul. Program je zasnovan kompetenčno, poleg obveznih strokovnih modulov pa so 

v izobraževanje vključeni tudi izbirni moduli. Del izobraževanja poteka v vrtcih v obliki 

strnjene ali razdeljene prakse pod mentorstvom vzgojiteljev (»Srednja vzgojiteljska šola in 

gimnazija Ljubljana – Predšolska vzgoja«, 2017). 

Pogledali smo si primer predmetnika iz srednje vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani 

(2017), katerega sestavljajo: splošnoizobraževalni predmeti: slovenščina, matematika, tuji 

jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, fizika, kemija, biologija ter 

športna vzoja. Tem sledijo obvezni strokovni moduli, ki vključujejo: veščine sporazumevanja, 

pedagogiko in pedagoške pristope v predšolskem obdobju, razoj in učenje predšolskega 

otroka, varno in zdravo okolje, kurikulum oddelka v vrtcu, igre za otroke, ustvarjalno 

izražanje, matematiko za otroke, jezikovno izražanje otrok, naravoslovje za otroke, 

družboslovje za otroke ter informativno komunikacijsko tehnologijo. Obveznim strokovnim 

modulom pa sledijo še izbirni strokovni moduli, pri katerih dijaki izbirajo med likovnim 

izražanjem, glasbenim izražanjem, plesnim izražanjem, športom za otroke ali multimedijami, 

ter praktično izobraževanje v šoli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, interesne 

dejavnosti in nazadnje odprti kurikulum.  

Praktično izobraževanje se, kot smo navedli poprej, izvaja na delovnih mestih ter na omenjeni 

ljubljanski srednji šoli (prav tam) skupno zajema kar 380 ur.  

Dijaki po uspešnem 4. letniku izobraževanja opravljajo poklicno maturo, ki zajema 2 obvezna 

in 2 izbirna predmeta. Z uspešno opravljeno maturo pridobijo naziv vzgojitelj/vzgojiteljica 

predšolskih otrok ter se lahko zaposlijo kot pomočniki diplomiranega vzgojitelja predšolskih 

otrok (»Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija – Zaključek izobraževanja«, 2017). 

Po 3. členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) se srednja strokovna 

izobrazba pridobi po opravljenem srednješolskem strokovnem izobraževanju ter opravljeni 

poklicni maturi. 

Po opravljenem srednješolskem izobraževanju se posamezniki lahko vključijo v dodiplomski 

program predšolske vzgoje, ki se v Sloveniji od šolskega leta 2007/2008 izvaja na 
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visokošolski ravni ter, podobno kot na Švedskem, vodi do poklica vzgojitelja. Tudi Slovenija 

ima, kot članica Evropske unije, do določene stopnje reguliran način izobraževanja strokovnih 

delavcev. Država predpiše pogoje za vpis v visokošolske zavode, čas trajanja izobraževanja 

ter delovno obveznost visokošolskih učiteljev in sodelavcev, oblikovanje študijskih 

programov pa je v pristojnosti univerze oziroma samostojnih visokošolskih zavodov. Ti 

programi so nato akreditirani pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije in morajo 

izpolnjevati predpisane kriterije kakovosti (Valenčič Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in 

Vogrinc, 2011). 

V nadaljevanju bomo pogledali značilnosti tega visokošolskega strokovnega programa ter 

opisali predmetnik enega od izvajalcev. 

V 38. členu Zakona o visokem šolstvu (2016) je zapisano, da se v študij predšolske vzgoje 

lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem 

programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, ki je bil določen s študijskim 

programom. V primeru študija predšolske vzgoje sta to po Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v RS (2011) srednješolska programa predšolske vzgoje in zdravstvene nege, ob 

omejitvi vpisa pa se za selekcijski kriterij uporabi kombinacija dosežka na maturi in 

zaključenih ocen zadnjih dveh letnikov srednje šole. 

Po pregledu Predstavitvenega zbornika o visokošolskem strokovnem študijskem programu 

prve stopnje – predšolska vzgoja (2017/2018) smo ugotovili, da se vpisni pogoji ujemajo z 

uradnimi vpisnimi pogoji iz Zakona o visokem šolstvu (2016). 

Temeljni cilj programa je izobrazba za kakovostno delo v vzgoji s predšolskimi otroki in 

otroki prvega razreda osnovne šole, prav tako pa usposobljenost za sodelovanje s straši, 

sodelavci in drugimi strokovnjaki. V procesu študija se študentje seznanijo z različnimi 

pogledi na otroštvo in vzgojo ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja posameznih 

področij, opisanih v Kurikulu (»Kurikulum za vrtce«, 1999). 

Program študija predšolske vzgoje v Sloveniji vsebuje 22 obveznih predmetov z integrirano 

prakso, 3 izbirne predmete z integrirano prakso ter hospitacije in nastope, kar doprinese 180 

kreditnih točk. Predmeti se delijo na temeljne, strokovne in izbirne predmete. Na področju 

predšolske vzgoje se z istimi fenomeni ukvarja veliko različnih znanosti, zato pravimo, da je 
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področje interdisciplinarno in multidimenzionalno. V programu študija se tako povezujejo 

temeljni strokovni predmeti, ki služijo kot podlaga in izhodišče posebnim strokovnim 

predmetom, kot je didaktika oziroma metodika. Ker otrok doživlja svet celostno, je tudi pri 

študiju predšolske vzgoje pomembno celovito obranavanje in povezovanje med predmeti, ki 

daje osnovo za dobro integracijo področij tudi v nadaljnjem vzgojnem delu in integrirani 

praksi (»Svet za Visoko šolstvo«, 2007). 

Praktično usposabljanje v času študija predstavlja zelo pomembno fazo učenja, saj študentje 

tu preizkusijo naučeno teorijo (Kelenc, 2011). Po pregledu Predstavitvenega zbornika o 

visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje – predšolska vzgoja 

(2017/2018) smo ugotovili, da se na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (praksa se razlikuje glede 

na fakulteto) izvajajo tako integrirana kot tudi strnjena oblika praktičnega usposabljanja ter 

izvajanje nastopov v vrtcu, pri čemer integrirana praksa pomeni občasen obisk vrtca v vseh 

treh letnikih, strnjena praksa pa se izvaja v roku enega (praksa v 1. razredu OŠ, praksa v 

oddelku do 3. leta) ali treh tednov (praksa v oddelku od 3. do 6. leta). Namen le-te je boljše 

spoznavanje vrtca ali šole kot institucije, uvidenje morebitnih izzivov in težjih situacij, z 

namenom boljše predstave o celotnem delu vzgojitelja, kot tudi z namenom preizkušanja 

študenta v vzgojiteljski vlogi (Kelenc, 2011).  

V omenjenem Predstavitvenem zborniku o visokošolskem strokovnem študijskem programu 

prve stopnje – predšolska vzgoja (2017/2018) smo zasledili splošne kompetence, ki naj bi jih 

pedagoški delavci v vzgoji in izobraževanju dosegli z izobraževanjem: 

 poznavanje in razumevanje socialnih sistemov;   

 občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije; 

 poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika; 

 znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih 

temeljih; 

 poznavanje in upoštevanje institucionalnih okvirov dela;  

 usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju; 

 organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, mentorstvo študentom in 

pripravnikom; 

 uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju; 

 razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, obvladovanje profesionalno-

etičnih vprašanj; 
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 poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, 

multikulturnost. 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (prav tam) se izvaja program predšolska vzgoja, ki ima 6 

semestrov s po 30 točkami: 

 Semester 1: razvojna psihologija; teorija vzgoje; pedagoška metodologija; šolska 

pedagogika z didaktiko ter plesno izražanje.  

 Semester 2: pedagoška psihologija; predšolska pedagogika; slovenski jezik; glasba; praksa 

v oddelku do 3. leta. 

 Semester 3: motorika predšolskega otroka; začetno naravoslovje iz področja kemije, fizike 

ter biologije; glasba v zgodnjem otroštvu; lutke, drama, mediji ter tehnična vzgoja.  

 Semester 4: jezik in književnost; gibanje; družboslovne študije; likovna vzgoja ter praksa 

v 1. razredu osnovne šole. 

 Semester 5: inkluzivna vzgoja in izobraževanje; otrok v družbi; zgodnje učenje 

matematike; medpredmetne povezave - projekti; dva strokovna izbirna predmeta ter 

splošni izbirni predmet.  

 Semester 6: sociologija vzgoje; izbrana poglavja iz filozofije; strokovni izbirni predmet; 

splošni izbirni predmet; praksa v oddelku od 3. do 6. leta ter diplomski projekt. 

Izbirni predmeti ponujajo poglobljeno usposobljenost na področjih, za katere ima posamezen 

študent interes, pomemben cilj študija pa je tudi pridobitev temeljnih in splošnejših znanj, ki 

bodo posameznika pripravila na samostojno zbiranje informacij in gradiv v prihodnosti s 

spodbujanjem in osmišljanjem vseživljenjskega učenja (»Pedagoška fakulteta – Predšolska 

vzgoja«, 2017).  

Za uspešno opravljen študij mora študent po Predstavitvenem zborniku o visokošolskem 

strokovnem študijskem programu prve stopnje – predšolska vzgoja (2017/2018) zbrati vse 

predvidene kreditne točke iz vseh delov opisanega programa. Zapisano je tudi, da se »pri tem 

lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v 

tujini oz. točke, dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v 

skladu z zakonom, Statutom UL in pravili PeF ter so bile potrjene na organih fakultete« (str. 

5-6) 
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Diplomsko delo je zadnje samostojno delo, ki ga študent opravi s pomočjo mentorja ter 

prinaša 6 kreditnih točk. Po uspešno opravljenem študiju po programu predšolske vzgoje 

študent pridobi naziv »diplomiran/a vzgojitelj/ica predšolskih otrok«, ki je enaka švedskemu 

programu za izobrazbo vzgojiteljev (»Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav«, 

2006). 

Po opravljeni prvi stopnji izobraževanja, posamezniki na podlagi 3. člena Pravilnika o 

pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (2006) lahko 

opravljajo pripravništvo v vrtcih ob sklenjeni pogodbi o zaposlitvi pripravnika ali pa 

nadaljujejo študij na magistrski in nato doktorski stopnji, ki jih bomo opisali v nadaljevanju.  

3.3 Dodatne zahteve pred zaposlitvijo po opravljeni diplomi 

3.3.1 Pridobitev certifikata za vzgojitelja na Švedskem 

Leta 2011 je švedski parlament odločil, da morajo pedagoški delavci po končanem študiju 

pridobiti certifikat za učitelja ali vzgojitelja glede na opravljeno študijsko smer, saj država 

tako zagotavlja kvaliteto izobraževanja ter identificira, za katero delo je posamezen pedagoški 

delavec kvalificiran. Za pridobitev certifikata morajo posamezniki poslati elektronsko prijavo 

ter plačati registracijo, ki po 5. členu 4. poglavja Odloka o pristojnosti in legitimaciji učiteljev 

in vzgojiteljev (»Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare«, 

2011) znaša 1500 švedskih kron (156 eur), za dopolnitev le-te pa 750 švedskih kron (78 eur).  

Za pridobitev certifikata je zahtevana diploma iz izobraževanja ali predšolskega 

izobraževanja, ki natančno pove, za katero delo je posameznik kvalificiran. Nacionalna 

agencija za izobraževanje odloča o kvalificiranosti glede na predloženo diplomo, ki se 

obravnava po pravilih iz časa študija posameznika, ne glede na morebitne spremembe zahtev. 

Samo učitelji in vzgojitelji s certifikacijo se lahko v izobraževalnem sektorju zaposlijo s 

pogodbo za nedoločen čas, vzgojitelji z le-to pa prevzamejo odgovornost za pripravo učnih 

aktivnosti v vrtcu. Le v primeru pomanjkanja kadra se lahko za največ eno leto naekrat 

zaposlijo tudi necertificirani posamezniki z izobrazbo iz tega področja. V primeru resne 

zlorabe delovnega položaja se posamezniku certifikat lahko odvzame (»Skolverket - 

Certification of teachers and preschool teachers«, 2014). 
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Ob prijavi za pridobitev certifikata se zahteva (prav tam): 

 diploma iz izobraževanja (“Lärarexamen”), pridobljena na univerzi ali drugi instituciji 

višjega izobraževanja na Švedskem ali certifikat o kvalificiranem učitelju 

(“Behörighetsbevis”), ki ga izda Nacionalna agencija za višjo izobrazbo na Švedskem 

(“Högskoleverket”) ali diploma o izobraževanju iz druge države, ki kvalificira imetnika za 

delo učitelja ali vzgojitelja v tej državi. 

 ustrezno znanje švedskega jezika, ki mora biti enako srednješolski stopnji predmeta 

švedščine. 

 nacionalna agencija za izobraževanje lahko sprejme odločitev o potrebnih dodatnih 

izobraževanjih za določene prijavnike z izobrazbo, pridobljeno zunaj Švedske. 

Kot že omenjeno, se učitelji in vzgojitelji šele po pridobljeni licenci za učenje, ki mora biti po 

16. členu 2. poglavja Zakona o izobraževanju (»Skollag 2010:800«, 2010) vidna na njihovi 

osebni izkaznici, lahko zaposlijo v izobraževalnem sektorju s pogodbo za nedoločen čas. V 5. 

poglavju Odloka o pristojnosti in registraciji učiteljev in vzgojiteljev (»Förordning om 

behörighet och legitimation för lärare och förskollärare«, 2011) je za posameznike, ki so 

zaključili primerno smer študija, predpisana faza pripravništva oz. faza uvodnega obdobja ob 

prvi zaposlitvi, ki traja eno akademsko leto ob sodelovanju z mentorjem. Ravnatelji šol in 

vrtcev morajo zagotoviti program, prilagojen pripravnikom, ti pa ob zaključku pripravniškega 

obdobja po 16. točki predpisov SKOLFS (2011) prejmejo pisno podano mnenje mentorja, ki 

oceni primernost za opravljanje pedagoškega poklica. Zakona o strokovnem izpitu, podobnem 

slovenskemu, ob pregledu zakonodaje nismo zasledili.  

3.3.2 Faza pripravništva ter strokovni izpit v Sloveniji 

Posamezniki v Sloveniji, ki so uspešno zaključili višješolsko oz. visokošolsko izobraževanje 

na področju predšolske vzgoje, lahko s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pripravnika opravljajo 

pripravništvo v vrtcu, ki zagotavlja, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z 

vsebinami dela ter se pripravi na samostojno opravljanje dela. Pripravništvo tako ni obvezno, 

predstavlja pa dober začetek kariere in omogoča prenos znanja iz obdobja študija v konkretno 

delovno okolje (»Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja«, 2006; »Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS«, 2011). 
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O pripravništvu je zapisano v 110. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

inzobraževanja (2007): »Pripravnik je strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič začne 

opravljati delo, ki je ustrezno smeri in stopnji strokovne izobrazbe, z namenom, da se 

usposobi za samostojno opravljanje dela.« Pripravništvo v Sloveniji traja 10 mesecev, v tem 

času pa pripravnik, pod nadzorom in s pomočjo mentorja, sodeluje s strokovnimi delavci pri 

vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja na strokovni izpit (prav tam).  

Leta 2014 je vlada sprejela sklep, da volonterskega pripravništva na področju vzgoje in 

izobraževanja ne bo več podpirala, zaradi česar je bilo ukinjeno sklepanje novih pogodb za to 

dejavnost (»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Pripravništvo«, 2017). Ob pr  

Pripravništvo se opredeljuje kot najbolj občutljivo in odločilno obdobje vzgojiteljevega 

delovanja v pedagoškem okolju, mentorji pa v tem procesu pomembno vplivajo na razvoj 

bodočih vzgojiteljev, saj le-ti pridobivajo spretnosti poučevanja in ravnanja z opazovanjem, s 

poslušanjem nasvetov in skozi pripravljene ustvarjalne učne možnosti, ki jih mentorji 

pripravijo. Pripravniki in mentorji tako sovplivajo drug na drugega in se strokovno razvijajo 

(Vršnik Perše idr., 2012). 

Strokovni izpit je, po 102. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(2007), »del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe«, po 103. členu 

istega zakona (prav tam) pa se na ministrstvu vodi evidenca opravljenih strokovnih izpitov, ki 

zajema ime in priimek kandidata, datum, kraj in občino rojstva, podatke o izobrazbi in 

podatke o opravljenem strokovnem izpitu z namenom boljšega nadzora strokovnega dela. 

Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko k opravljanju strokovnega izpita prijavi »po 4 

mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, pripravnik z 

višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-

izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli« (»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – 

strokovni izpit«, 2017). 

Prijava k strokovnemu izpitu pripravnikov in drugih strokovnih delavcev po Pravilniku o 

strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (2006) vključuje: 

 izpolnjen obrazec za prijavo; 

 dokazilo o pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi; 
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 egledu trenutnih razpisov na to temo samega razpisa za pripravništvo nismo zasledili se pa 

v letu 2017 izvaja javni razpis z imenom »Prva zaposlitev na področju vzgoje in 

izobraževanja 2017«, katerega cilj je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov 

na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja (»Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport – Javni razpis »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018««, 

2017). Le-ti naj bi pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, obvezne za pridobitev 

poklicne kvalifikacije, ki jim bodo omogočile pristop k strokovnemu izpitu s področja 

vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

 pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje 

vzgojno-izobraževalnega dela; 

 dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega dela; 

 obrazec ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za pet uspešno pripravljenih 

praktičnih nastopov ali, če se tako zahteva, obrazec ocene pisne naloge ter pozitivno 

ocenjena pisna naloga. 

Pripravniki po odobreni prijavi opravljajo strokovni izpit, za katerega se sredstva ob prvem 

opravljanju zagotovijo iz proračuna RS, za vsako nadaljnje opravljanje le-tega pa mora 

posameznik sam poravnati vsoto 54,90 eur. Strokovni izpit zajema izpit iz zakonodaje z 

dodanimi vsebinami o človekovih in otrokovih pravicah, izpit iz slovenskega jezika ter oceno 

o usposobljenosti, pridobljeno na podlagi praktičnih nastopov in jo opredeli mentor ali 

ravnatelj vrtca (»Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja«, 2006; »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – strokovni izpit«, 

2017). 

Posamezniki, ki so opravili strokovni izpit, se lahko za nedoločen čas zaposlijo kot 

diplomirani vzgojitelji v vrtcu, v prvem razredu ali v podaljšanem bivanju v osnovni šoli ter v 

ostalih ustanovah, kjer obstaja povpraševanje po tem poklicu (»Pedagoška fakulteta«, 2015). 

3.4 Podiplomsko izobraževanje vzgojiteljev 

Po Skupnih evropskih načelih za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2010) morajo biti 

programi izobraževanja učiteljev in vzgojiteljev na voljo na vseh treh stopnjah visokega 

izobraževanja, s čimer se zagotavlja njihovo mesto na področju visokega šolstva in povečuje 
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možnost napredovanja in mobilnosti v poklicu. Prav tako se spodbuja prispevek raziskav in na 

dokazih temelječo prakso k razvoju novega znanja o izobraževanju in usposabljanju.  

3.4.1 Podiplomsko izobraževanje na Švedskem 

Po 1. poglavju Zakona o visokem šolstvu (»Högskolelag 1992:1434«, 1992), naj bi se 

posameznikom omogočilo izobraževanje na osnovni, napredni in raziskovalni ravni, torej na 

prvostopenjskem, drugostopenjskem in tretjestopenjskem nivoju izobraževanja. V 9. členu 

istega zakona (prav tam) je zapisano, da naj bi drugostopenjski nivo izobraževanja nadgradil 

znanje, ki so ga študentje osvojili v okviru prvostopenjskega izobraževanja. Ta nivo 

izobraževanja vključuje poglobitev znanj, veščin in zmožnosti ter usposabljanje za 

samostojno integracijo in uporabo znanja, reševanje kompleksnih problemov in situacij ter 

razvijanje potenciala za samostojne profesionalne aktivnosti in raziskovanje z razvojem. Prav 

tako so v tem členu zapisana pričakovanja o tem, kaj naj bi ponujal tretjestopenjski, doktorski 

študij. Ta naj bi nadgrajeval znanje iz prvostopenjskih in drugostopenjskih programov ter 

razvijal dodatna znanja in spretnosti, potrebne za samostojno vodenje raziskav.  

Za nadaljevanje študija po uspešno zaključenem prvostopenjskem programu za predšolskega 

učitelja je posameznikom na Univerzi v Uppsali (»Uppsala Universitet – Masterprogram 

inom utbildningsvetenskapen«, 2017) na voljo okoli 50 različnih drugostopenjskih 

programov. Neposrednemu nadaljevanju izobraževanja v pedagoški smeri sta namenjena 2 

magistrska programa, ki nimata posebnih zahtev za vpis in vključujeta 6 področij. Obsegata 

60 kreditnih točk za enoletne ali 120 kreditnih točk za dvoletne programe in privedeta do 

naziva magister/ica humanističnih znanosti (“Master of Arts”). Izobraževanje temelji na 

učenju o trenutnih raziskavah, o vlogi izobraževanja in njegovih pogojih ter na poglobljenem 

znanju in strokovnem usposabljanju na enem ali večih področjih izbrane specializacije.  

Posamezniki lahko izbirajo med:  

1. Magistrskim programom pedagoškega vodenja (“Masterprogrammet i pedagogiskt 

ledarskap”). 

2. Magistrskim programom izobraževalnih znanosti (“Masterprogrammet i 

utbildningsvetenskap”) s petimi specializacijami: 

 študij otrok in mladine (“Barn- och ungdomsvetenskap”); 

 didaktika (“Didaktik”); 
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 pedagogika (“Pedagogik”); 

 specialna pedagogika (“Specialpedagogik”); 

 sociologija izobraževanja (“Utbildningssociologi”). 

Poleg teh dveh programov obstaja še internacionalni program sociologije izobraževanja, ki se 

izvaja v angleškem jeziku. Posamezni magistrski program traja od 4 do 8 terminov, le-ti pa 

temeljijo na izbirnih predmetih. Kot navajajo na spletni strani Univerze v Uppsali (prav tam), 

izobraževanje sestoji iz predavanj, seminarjev, skupinskega dela, tutorstva, ustnih in pisnih 

poročil ter dela na lastnem projektu. Več podatkov o predmetniku na uradni strani nismo 

uspeli zaslediti. 

Na področju pedagogike, didaktike in izobraževalnih študij na Univerzi v Uppsali 

(»Forskarutbildning«, 2017) obstajajo 3 doktorski študijski programi:  

 Pedagogika (“Pedagogik”): Obravnavanje pojavov povezanih z vzgojo, izobraževanjem 

in drugimi družbeno pomembnimi sistematičnimi vplivi, prav tako tudi obravnavanje 

človekovega učenja in učnih pogojev od razvoja znanja, veščin, percepcij in pristopov. 

Študij je mogoč na različnih nivojih – na individualni ali skupinski ravni, na ravni 

izobraževalne situacije ter na ravni skupnosti.   

 Didaktika (“Didaktik”): Didaktika na področju raziskovanja obravnava vprašanja 

izobraževanja in učne vsebine. Preučuje, kaj vključuje poučevanje in kaj ga dela 

legitimnega, koga poučevanje zadeva in kako posameznikovo učenje poteka, kako je 

predmet poučevanja obravnavan in nazadnje, kdo ima moč pri izbirnem postopku.  

 Sociologija izobraževanja (“Utbildningssociologi”): Socologija izobraževanja znotraj 

raziskovalnega področja obravnava učenje, izobraževanje, poučevanje, vzgojo in učenje s 

pomočjo družboslovnih metod v relaciji z drugimi deli družbe. Ukvarja se z vprašanjem 

zaposlovanja na širem področju, ki ugotavlja razmerje med na eni strani učenčevo, 

študentovo in učiteljevo socialno in kulturno podlago, na drugi strani pa režimom, ki 

prevladuje v izobraževalnem sistemu. Preučuje se tudi, kako dejavniki, kot so spol, 

narodnost ter socialna in kulturna pripadnost, vplivajo na prakso znotraj in zunaj 

izobraževalnih programov in na socializacijske učinke izobraževanja.   

Omenjeni programi obsegajo 240 kreditnih točk, trajajo 4 leta in privedejo do naziva doktor 

znanosti, obstaja pa tudi dveletno izobraževanje na tem nivoju, ki prinese 120 kreditnih točk. 

V primerjavi z dodiplomskim študijem je študij na doktorski ravni relativno prost, saj 
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doktoranti lahko sledijo predmetom znotraj ali zunaj univerze, serijam seminarjev ali bralnim 

tečajem pod nadzorom mentorja. Vsako leto študija se pripravi tudi individualni študijski 

plan, ki služi kot smernica za raziskovanje ter zapis o napredovanju po programu (Prav tam).  

Univerza razpiše delovna mesta za študentne na doktorskem nivoju, ki izvajajo raziskave v 

sklopu svojega študija do opravljenega polnega delovnega časa za predpisana 4 leta študija 

oziroma za največ 8 let (»Uppsala Universitet - Doktorandplats i pedagogik«, 2017). 

3.4.2 Podiplomsko izobraževanje v Sloveniji 

Posameznikom, ki so uspešno zaključili prvostopenjski študij predšolske vzgoje, so na voljo 

nadaljevalni programi na drugostopenjski (magistrski študij) ter en tretjestopenjski program 

(doktorski študij). Po 33. členu Zakona o visokem šolstvu (2016) magistrski študijski 

programi »študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, 

usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za 

uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali 

spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih 

sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za 

vodenje skupinskega dela«. Obvezen del teh programov je tudi projektna ali raziskovalna 

naloga.  

Po istem členu omenjenega zakona (prav tam) naj bi doktorski študijski programi študentom 

omogočali »poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter 

usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših 

problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za 

vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega 

strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije«. Na tem nivoju 

izobraževanja je obvezni sestavni del programa raziskovalna naloga (Prav tam). 

Diplomiranim vzgojiteljem predšolske vzgoje je, poleg ostalih 16 programov, na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani namenjen dveletni program predšolska vzgoja, ki z obsegom 120 

kreditnih točk privede do naziva magister/ica predšolske vzgoje. V ostale programe 

drugostopenjskega izobraževanja se posamezniki z opravljeno prvostopenjsko izobrazbo iz 
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predšolske vzgoje lahko vključijo ob opravljenih dodatnih pogojih, ki so specifični za 

posamezno izbrano smer študija (»Pedagoška fakulteta«, 2015). 

Po katalogu študijskih programov in programov izpopolnjevanja (prav tam) je splošni cilj 

programa profesionalizacija predšolske vzgoje ter posledično dvig kakovosti strokovnega 

dela. Program pomaga oblikovati kritično množico strokovnjakov, ki bodo pripomogli k 

razvoju kakovosti na področju predšolske vzgoje. V študij glede na opis na spletni strani 

Univerze v Ljubljani (»Magistrski študijski program«, 2017/2018) sodi tudi usposabljanje za 

razvoj sistema predšolske vzgoje v Sloveniji, delovanje na skupnostni ravni za promocijo 

sodelovanja med strokovnjaki in ustanovami, usposabljanje za delo na ravni institucij za 

strokovno vodenje vrtcev. Program je zastavljen interdisciplinarno in medpodročno ter 

omogoča primerjalni pristop. Študentom omogoča vključevanje v razvojno-raziskovalne 

projekte ter jih usposobi za raziskovanje, vodenje in razvoj kakovosti vrtcev ter specialno-

didaktičnih področij. 

Predmetnik, ki je opisan v zgoraj omenjenem zborniku (prav tam) zajema module s splošno in 

strokovno vsebino, med katerimi so tako obvezni kot tudi izbirni predmeti. Posamezniki pred 

zaključkom študija opravljajo tudi samostojno magistrsko delo ob pomoči mentorja. 

Predmetnik zajema 4 semestre s po 30 točkami, vključujejo pa naslednje module:  

 Semester 1: Raziskovanje pedagoške prakse; otroštvo in vzgoja; demokratizacija 

predšolske vzgoje; razvoj in kakovost vrtcev ter povezovalni kurikulum.  

 Semester 2: Vzgoja skozi umetnost; izbirni predmeti s skupnim številom 12 kreditnih točk 

ter 1 izbirni modul s 6 kreditnimi točkami.  

 Semester 3: Magistrski seminar; odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet; družina, 

ženske študije in študije spola; nediskriminatorno delovanje ter profesionalni razvoj skozi 

področja kurikula. 

 Semester 4: Edukacijske politike; institucionalni vidiki drugačnosti; vodenje skupin in 

skupinska dinamika; teoretske in izkustvene osnove supervizije; obliovanje vzgojne 

zasnove šole in vrtca; sodelovanje s starši in družino; 1 izbirni modul s 6 kreditnimi 

točkami ter magistrsko delo. 

Na tej stopnji zaenkrat obstaja triletni program, imenovan izobraževanje učiteljev in 

edukacijske vede, ki z obsegom 180 kreditnih točk privede do naziva doktor znanosti. Vanj se 

lahko vključijo študentje z opravljenim drugostopenjskim študijskim programom ali drugimi 
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programi podobne stopnje, ki so opisani v 36. In 38. členu Zakona o visokem šolstvu (2016). 

Program omogoča poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na 

področju izobraževanja in edukacijskih ved, prav tako pa usposablja za samostojno razvijanje 

novega znanja ter reševanje strokovnih in znanstvenih problemov. Študij služi tudi kot pomoč 

pri razvijanju kritične refleksije, etične odgovornosti, za usposabljanje kritičnega spremljanja 

dejavnikov ter za oblikovanje novih rešitev na znanstveno-disciplinarnem polju (»Univerza v 

Ljubljani – Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede«, 2017). 

Predmetnik, ki je opisan v predstavitvenem zborniku (»Univerza v Ljubljani – doktorski 

študijski program«, 2015/2016), sestavljajo skupni moduli, moduli smeri, izbirni moduli ter 

individualno raziskovalno delo (IRD) za doktorsko disertacijo. Študij obsega 6 semestrov s po 

30 kreditnimi točkami, ki vključujejo: 

 Semester 1: Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved; 

raziskovalni pristopi na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved; doktorski 

seminar 1; modul študijske smeri 1; izbirni modul ter modul IRD. 

 Semester 2: Sodobni trendi v raziskavah na področjih izobraževanja učiteljev in 

edukacijskih ved; doktorski seminar 2; modul študijske smeri 2; 2 izbirna modula ter 

modul IRD. 

 Semester 3: Doktorski seminar 3; izbirni modul ter modul IRD. 

 Semester 4: Modul IRD. 

 Semester 5: Modul IRD. 

 Semester 6: Modul IRD. 

3.5 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev 

3.5.1 Opredelitev nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

Kot pravi S. Krajnc (2014), je zaradi nenehnega spreminjanja družbe, v kateri živimo, za 

poklic vzgojitelja predšolskih otrok ključnega pomena strokovno spopolnjevanje in 

usposabljanje. Univerzitetno izobraževanje namreč nikoli ne more zagotoviti dolgotrajne 

kompetentnosti v spreminjajočem se svetu. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje sta tako 

obliki vseživljenjskega učenja, ki strokovnim delavcem zagotavljata možnost obnavljanja, 

razširjanja in poglabljanja znanja ter jih seznanjata z novostmi stroke (Devjak in A. Polak, 

2009). 
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Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje tako sodita v dodatno poklicno kvalifikacijo, ki po 

Kvalifikacijski strukturi na področju izobraževanja (Mikulec in Adamič Tomič, 2013) 

»dopolnjuje usposobljenost kandidata in je bodisi skupna določenemu strokovnemu področju, 

bodisi transverzalna in/ali prenosljiva na več strokovnih področij. Z dodatno kvalifikacijo 

posameznik širi svojo kvalificiranost in kompetentnost ter tako povečuje svojo konkurenčnost 

na trgu dela. Dodatna kvalifikacija ne dviguje posameznikove stopnje izobrazbe. Izkazuje se s 

certifikatom.«(str. 19) 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje sta tako del ideje o vseživljenjskem učenju, ki je po 

Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000) namerna učna aktivnost, ki teče s ciljem, da 

se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine. Pomeni tudi, da se ljudje izobražujejo v vseh 

življenjskih obdobjih, v formalnih ali neformalnih sistemih izobraževanja, kar omogoča 

pridobivanje široke palete spretnosti (Krajnc, 2014). 

Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem se posameznik profesionalno razvija, 

profesionalni razvoj pa je, kot pišeta M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014), 

opredeljen kot proces ključnega in vseživljenjskega izkustvenega učenja, pri katerem 

posamezniki osmišljajo svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso delovanja. Gre za 

proces, ki vključuje posameznika v njegovi osebnostni, poklicni in socialni dimenziji ter 

pomeni napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja. 

Prav tako lahko profesionalni razvoj vzgojitelja opredelimo kot proces, ki poteka od odločitve 

za vzgojiteljski poklic oz. od začetka izobraževanja zanj do upokojitve. V ožjem smislu pa je 

profesionalni razvoj omejen na posamezna obdobja, v katerih se posameznik dejansko 

profesionalno razvija, oz. ko spreminja svoja pojmovanja, stališča in prakso delovanja (prav 

tam). 

3.5.2 Oblike nadaljnjega izobraževanja 

S. Krajnc (2014) je opisala dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj vzgojiteljev in 

zajemajo seminarje, vzajemne hospitacije, mentorstvo, refleksije, evalvacije, inoviranje ter 

kritično prijateljstvo:  

1. Seminarji: najpogostejša oblika izobraževanja ali usposabljanja. Izvajalci seminarjev so 

različni. Pripomorejo k obsežnem strokovnem razvoju udeležencev, vendar so le še ena od 

formalnih oblik učenja. 
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2. Vzajemna hospitacija: pomeni, da pedagoški delavec povabi v svojo učilnico oziroma 

prostor delovanja druge profesionalce in kolege ter se uči iz sprejemanja povratne 

informacije kritičnih prijateljev.  

3. Mentorstvo: po navadi kot mentorstvo študentom ali pripravnikom, ki je v slovenskem 

pedagoškem prostoru obstoječe že vrsto let. Mentor je tako postavljen kot zgled, saj 

pripravnika spodbuja, ga postavlja pred izzive ter mu daje naloge, prav tako pa organizira 

možnosti za pridobivanje izkušenj, mu pomaga in preprečuje večje napake in morebitne 

posledice neizkušenosti.  

4. Refleksija: je pomemben dejavnik vzgojiteljevega delovanja in njegove poklicne rasti in 

kot tak predstavlja temelj strokovnega izobraževanja, saj predstavlja izkustveno obliko 

učenja ob poglobljeni analizi lastne prakse in občutij.  

5. Evalvacija: je sistematično zbiranje podatkov o kakovosti in primernosti nekega 

dejavnika, z namenom ovrednotenja le-tega in odločanja o morebitnem izboljšanju. V 

okvir evalvacije sodi tudi samoevalvacija, s pomočjo katere vzgojitelj poglobljeno 

spremlja lastno pedagoško delo ter osvetljuje lastna pojmovanja, stališča in prepričanja z 

namenom strokovnega napredovanja in izboljšanja pedagoške prakse. Samoevalvacija 

služi kot nadgradnja refleksivnega razmišljanja, pri kateri se pedagoški delavec zavestno 

odloči, katere podatke bo zbiral ter nato interpretiral in uporabil.  

6. Inoviranje: se kaže kot proces postopnega spreminjanja vzgojiteljevega načina dela, pri 

čemer se spreminja način poučevanja in nadgrajuje stališča. Kot cilj inoviranja se poleg 

konkretnih sprememb v ospredje postavlja tudi sam proces delovanja. 

7. Kritično prijateljstvo: namen kritičnega prijateljstva je učenje obeh oseb, ki sta vključeni v 

ta proces. Skozi odnos zaupanja si osebi lahko izmenjata svoje vidike dela in razmišljanja, 

s konstruktivno povratno informacijo pa se medsebojno spodbujata k razvoju in dvigu 

strokovne samozavesti.  

Pri profesionalnem razvoju strokovnih delavcev se poudarja pomembnost povezovanja z 

drugimi ter možnost za spodbude in sodelovanja. Načini profesionalnega razvoja se od 

omenjenih delijo še na individualno naravnane, skupinsko usmerjene ali kombinirane ter 

medsebojno povezane, njihov cilj pa je spodbujanje in prenašanje znanja med sodelavci (prav 

tam).  
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3.5.3 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na Švedskem 

Na Švedskem je v 34. členu 2. poglavja Zakona o izobraževanju (»Skollag«, 2010) napisano, 

da je naloga ravnatelja poskrbeti za profesionalno kompetenco in razvoj vzgojiteljev, vendar 

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje nista določena s podrobnim zakonom. Nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje je stokovnim delavcem omogočeno v obliki enosemestrskih 

študijskih programov, seminarjev, usposabljanj na posameznih področjih, konferenc in 

spletnih predavanj - “webinarjev”, ki jih izvajajo Nacionalna agencija za izobraževanje - 

Skolverket ter posamezne fakultete (»Skolverket – kompetens och fortbildning«, 2015). 

Na uradni strani Univerze v Stokholmu (»Vidareudbildning av förskollärare«, 2017) smo 

zasledili nadaljevalni program za predšolske učitelje ovrednoten s 30 kreditnimi točkami, ki je 

namenjen vsem, ki so v vrctu zaposleni že vsaj 8 let. Tečaj pokriva kompetence na 7 

področjih, ki jih vzgojitelji potrebujejo za uspešno delovanje:  

 Zgodovina šolskega sistema, organizacija, pogoji ter vrednote predšolske vzgoje, vključno 

z demokratičnimi vrednotami in človekovimi pravicami. 

 Kurikularna teorija in didaktika. 

 Teorija in raziskovanje. 

 Razvoj, učenje in specialna pedagogika. 

 Socialni odnosi, reševanje konfliktov in vodenje. 

 Spremljanje ter analiza učenja in razvoja.  

 Ocenjevanje in razvojno delo.  

Poleg tega programa so na voljo tudi različni tečaji na področju pedagogike in izobraževanja, 

ki se izvajajo tako na prvostopenjskem kot tudi drugostopenjskem nivoju študija. V to 

skupino sodijo naslednje smeri: študije otrok in mladine (“Barn- och ungdomsvetenskap”), 

otroška kultura (“Barnkultur”), pedagogika prostega časa (“Fritidspedagogik”) ter predšolska 

didaktika (“Förskoledidaktik”), pod vsako pa se izvaja več različnih tečajev v razponu 7,5–30 

kreditnih točk (»Stockholms Universitet – Fristående kurser«, 2017). 

Kot zanimivost naj omenim, da sem bila sama, že v obdobju prvih 6 mesecev dela kot 

vzgojiteljica v enem od Stockholmskih vrtcev, vključena v izobraževanje v obsegu 3,5 

delovnih dni na temo medosebnih odnosov na delovnem mestu. Organizator je bila občina.. 

Glede na lastne izkušnje tako lahko rečem, da je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v 
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velikem interesu tako vodstva, vsaj tega omenjenega vrtca kot tudi občine, ki sama organizira 

izobraževanja s področij, ki jih želi spodbujati.  

3.5.4 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji 

V Sloveniji je nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju namenjeno precej pozornosti, saj o 

njem piše nemalokateri strokovnjak tega področja. Sami programi se izvajajo na različne 

načine in imajo različen časovni razpon, ki ga tako kot same programe izbere minister na 

podlagi predlogov programskega sveta. Programi se s pooblastilom izvajajo na visokošolskih 

zavodih, izvajalci pa so nosilci javno veljavnih izobraževalnih programov ali zasebni 

ponudniki (»Uradni list RS, št.64/2004«).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) lahko zasledimo načelo stalnega strokovnega spopolnjevanja 

vodstvenih ter strokovnih delavcev v vrtrcu, ki kaže na pomembnost vseživljenjskega učenja. 

Osrednji izziv kurikularne prenove je bilo podprtje profesionalne rasti pedagoških delavcev v 

kontekstu spreminjanja kulture institucije v kolegialno delovno okolje, v katerem se spodbuja 

timsko delovanje na področju načrtovanja in izvajanja, prav tako pa tudi sodelovanje z 

drugimi vrtci in izvajanje predšolske vzgoje z ostalimi vzgojno-izobraževalnimi in 

strokovnimi institucijami (Krajnc, 2014).  

V 105. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je 

zapisano, da se morajo pedagoški delavci v vrtcih strokovno izobraževati in usposabljati, 

posledično pa lahko napredujejo v naziv mentorja, svetovalca ali svetnika, glede na število 

pridobljenih točk za napredovanje. 53. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja (1994) pa določa, da morajo vrtci letno zagotoviti vsaj 5 dni strokovnega 

izobraževanja za zaposlene. Pedagoški delavci imajo pravico do izobraževanja po predpisanih 

programih za njihovo področje, ravnatelji pa so dolžni načrtovati izobraževanje v okviru 

letnega delovnega načrta v skladu z vnaprej predpisanimi izobraževalnimi programi in jim 

dati prednostno omogočanje udeležbe (»Uradni list RS, št.64/2004«).  

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (prav tam) v 2. členu za cilj postavlja zagotavljanje strokovne usposobljenosti 

za opravljanje strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200464#!/Uradni-list-RS-st-64-2004-z-dne-11-6-2004
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200464#!/Uradni-list-RS-st-64-2004-z-dne-11-6-2004
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strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja ter s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti.  

V 3. členu istega pravilnika (prav tam) pa so navedene in opisane vrste programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, ki so navedene v 

nadaljevanju:  

 Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in 

razširjajo znanje iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali 

podzakonskimi predpisi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje 

določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega 

strokovnega oziroma poslovodnega dela v vzgoji in izobraževanju. 

 Programi profesionalnega usposabljanja so programi, ki omogočajo kontinuiran 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za 

izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev 

novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno 

posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z 

učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno 

obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti. 

 Objavljeni programi so programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi 

profesionalnega usposabljanja, ki so uvrščeni v nabor objavljenih programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

posamezno šolsko leto. 

 Drugi programi so tematske konference, izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih 

mrežah ali drugih mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki 

jih organizirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za 

poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje 

oziroma Državni izpitni center, programi računalniškega opismenjevanja ter verificirani 

programi. 

 Tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so namenjene celotnemu 

vzgojiteljskemu, učiteljskemu oziroma predavateljskemu zboru posameznega javnega 

vrtca oziroma šole. Le-ta jih samostojno organizira, kadar v okviru nabora objavljenih 

programov ni programa, ki bi ustrezal njegovim specifičnim izobraževalnim potrebam. 
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 Izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja 

strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški 

center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje oziroma Državni izpitni center, so krajše 

oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v učnih načrtih oziroma izobraževalnih 

programih ali usposabljanju za izvajanje novosti na področju izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela. 

 Programi računalniškega opismenjevanja so programi, namenjeni usposabljanju 

strokovnih delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in 

izobraževanju. Postopke v zvezi z zagotavljanjem teh programov vodi programski svet, ki 

ga v ta namen imenuje minister. 

 Verificirani programi so programi, ki se jih pedagoški delavec udeleži v Republiki 

Sloveniji ali v tujini izven sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, v postopku verifikacije pa je ugotovljeno, da so 

njihovi cilji skladni s cilji pravilnika.  

V nadaljevanju so v 10., 11. In 12. členu istega pravilnika (prav tam) opisani še programi za 

izpopolnjevanje, programi profesionalnega usposabljanja ter predpisani programi, ki 

vključujejo študijske programe za izpopolnjevanje; programe za izpopolnjevanje, ki so 

namenjeni strokovnim delavcem s srednjo izobrazbo; program šole za ravnatelje; programi, ki 

določajo izobrazbene pogoje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; posodobitveni 

programi; programi za vzgojiteljske, učiteljske in predavateljske zbore; programi za širjenje 

dobre prakse; programi za profesionalni razvoj ter predpisani programi usposabljanja 

strokovnih delavcev za izvajanje novo veljavnih programov.  
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4 PRIMERJAVA UREDITVE ŠOLSKEGA SISTEMA IN 

PROFESIONALNE POTI VZGOJITELJEV NA ŠVEDSKEM 

IN V SLOVENIJI 

4.1 Podobnosti izobraževalnih sistemov Slovenije in Švedske 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali v izobraževalnem sistemu Slovenije 

in Švedske obstajajo kakšne razlike in katere.  

Ugotovili smo, da sta šolska sistema Švedske in Slovenije glede svojih ciljev izobraževanja 

sicer podobna, obstajajo pa tudi razlike. V nadaljevanju jih bomo predstavili po posameznih 

izobraževalnih stopnjah. 

Predšolska vzgoja 

V obeh državah je prva stopnja sistema vzgoje in izobraževanja predšolska vzgoja, ki se 

izvaja od dopolnjenega 1. leta na Švedskem ter od 11. meseca v Sloveniji. Vzgojitelji v vrtcu 

so, po Zakonu o šolstvu (Skollag, 2010:800) na Švedskem ter Zakonu o vrtcih (2005) v 

Sloveniji, v obeh državah lahko le tisti, ki imajo za to delo primerno kvalifikacijo in so v obeh 

državah tudi registrirani na ministrstvu, le da je potek registracije različen. Precejšnja razlika 

je opazna v številu otrok na posameznega pedagoškega delavca, ki na Švedskem povprečno 

predstavlja okoli 5 otrok na vzgojitelja, v Sloveniji pa kar 3 otroke več, torej povprečno 8 

otrok na vzgojitelja, kar posledično pomeni višjo zahtevnost izvajanega dela. Razlika med 

Švedsko in Slovenijo se kaže tudi v oblikah izvajanja predšolske dejavnosti, saj se na 

Švedskem izvaja odprti vrtec, ki ga v Sloveniji ne poznamo. V Sloveniji se tako kot na 

Švedskem izvajajo tudi oblike varstva na domu, ki je glede na podatke bolj zastopana v 

Sloveniji kot na Švedkem.   

Trajanje šolskega leta in vstop v osnovno šolo 

Naslednja razlika se pojavi ob pregledu trajanja šolskega leta – na Švedskem traja od konca 

avgusta do začetka junija, v Sloveniji pa se navadno začne v septembru in zaključi v sredini 

junija. Naslednja razlika je v strukturi izobraževalnega sistema, saj na Švedskem med vrtcem 
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in šolo obstaja še enoletno pripravljalno obdobje na šolo, imenovano ”predšolski razred” za 

otroke v 6. letu starosti, v Sloveniji pa so otroci tega starostnega obdobja že vključeni v 1. 

razred osnovne šole. 

Glede trajanja osnovne šole sta si Švedska in Slovenija podobni, saj v obeh državah osnovna 

šola traja 9 let. Razlika je le v starosti otrok ob vključitvi v osnovnošolsko izobraževanje, saj 

otroci na Švedskem v osnovno šolo navadno vstopajo s sedmimi, pri nas pa s šestimi leti.  

Izobraževanje po osnovni šoli 

Struktura nadaljevanja šolanja je v obeh državah podobna, različne so le oblike sekundarnega, 

post-sekundarnega ter tercialnega izobraževanja ter specifične oblike izobraževanja, ki v obeh 

državah zajemajo glasbeno in plesno izobraževanje; specializirane šole ter šolanje odraslih.  

Kot smo že omenili, se srednješolsko izobraževanje v obeh državah izvaja po bolonjskem 

sistemu, kar pomeni podobno ocenjevanje ter trajanje posameznih programov. Razlike in 

podobnosti programa predšolske vzgoje pa si bomo pogledali v nadaljevanju.  

4.2 Ureditev izobraževanja bodočih vzgojiteljev v Sloveniji in na 

Švedskem 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako je urejeno izobraževanje bodočih 

vzgojiteljev v Sloveniji in na Švedskem.  

Ugotovili smo, da je izobraževanje bodočih vzgojiteljev v Sloveniji in na Švedskem urejeno 

na podoben način, vendar ima drugačen obseg trajanja, nekaj razlik pa se pojavlja tudi v 

vsebini. 

Srednješolsko izobraževanje 

V okviru srednješolskega izobraževanju se med Švedsko in Slovenijo kažejo razlike v trajanju 

programa, ki na Švedskem traja 3, v Sloveniji pa 4 leta. Program v obeh državah privede do 

podobnega naziva, predmetnik pa se razlikuje v tem, da je v Sloveniji predpisanih veliko več 

strokovno usmerjenih predmetov v primerjavi s programom na Švedskem. Švedska ima v 



58 

svoje 3-letno izobraževanje vključenih kar 15 tednov praktičnega dela, pri nas pa praktično 

izobraževanje traja okoli 380 ur, kar po tednih pomeni približno 9–10 tednov, če 

predpostavimo, da praksa poteka približno 8 ur dnevno. Izobraževanje se zaključi na podoben 

način – na Švedskem z opravljajem srednješolskega diplomskega projekta, pri nas pa z 

opravljanjem poklicne mature. 

Terciarno izobraževanje 

Tako na Švedskem kot tudi v Sloveniji se terciarno izobraževanje predšolske vzgoje izvaja po 

bolonjskih standardih, za vstop v to stopnjo izobraževanja pa je v obeh državah potrebna 

opravljena matura oz. poklicna matura z dodatnimi pogoji.  

Cilji izobraževanja so podobni – na Švedskem je poudarjena podpora otrokom v razvoju in 

skrb zanje, ki vključuje pripravo posamezniku prilagojenih aktivnosti, v Sloveniji pa je 

poudarek na kakovostnem delu z otroki ter, kar je različno v primerjavi s Švedsko, tudi 

usposobljenost za delovanje z vpletenimi odraslimi (starši, sodelavci, drugi strokovni 

delavci). Študij na Švedskem poteka nekoliko dlje (3,5 let) od študija v Sloveniji (3 leta) ter 

prinese 30 kreditnih točk več od slovenskega s 180 kreditnimi točkami.  

Sam potek študija se v obeh državah izvaja podobno, razlika je le v tem, da so v Sloveniji na 

voljo tudi izbirne vsebine. Pri študiju se, v obeh državah, obravnavajo temeljni (študija 

predšolskega obdobja) in strokovni (izobraževalne in znanstvene študije) predmeti ter praksa, 

ki je v obeh državah razporejena skozi celotno obdobje študja. 

Če primerjamo semestre izobraževalnega programa, je razvidno, da imajo na Švedskem 

povprečno manj predmetov (3,14 predmetov v 7 semestrih) na semester kot v Sloveniji (6,66 

predmetov v 6 semestrih). Na Švedskem je tako tudi občutno manj predmetov (22 v celoti) v 

primerjavi s Slovenijo (40 predmetov v celoti), ne glede na to, da imajo na Švedskem študiju 

namenjen 1 semester več. 

Zaključitev študija je v obeh državah podobna, saj morajo posamezniki opraviti samostojen 

projekt oz. diplomsko nalogo, ki po zaključitvi pripelje do naziva - v Sloveniji ”diplomirani 

vzgojitelj predšolskih otrok” na Švedskem pa ”učitelj predšolskih otrok”. 
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4.3 Cilji, načela in področja dejavnosti na področju predšolske vzgoje v 

Sloveniji in na Švedskem  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katerim ciljem, načelom in področjem 

dejavnosti sledijo na področju predšolske vzgoje na nacionalnem nivoju v Sloveniji in na 

Švedskem. 

Ugotovili smo, da v Sloveniji in na Švedskem na nacionalni ravni na področju predšolske 

vzgoje sledijo podobnim ciljem in načelom, področja pa so veliko bolj podrobno opisana v 

slovenskem kurikulu v primerjavi s švedskim.  

Načela in cilji švedskega in slovenskega kurikula so podobni, saj se v obeh kurikulih 

zagovarja enakopravnost, individualnost ter dostopnost varstva in vzgoje vsem otrokom. 

Področja in obsežnost pedagoškega dela so v Švedskem kurikulu navedena v kratkih točkah 

drugega poglavja s podanimi cilji, v Sloveniji pa so področja učenja obsežno obravnavana v 

posameznih poglavjih. V obeh kurikulih je kljub temu moč razbrati enaka področja dela, ki so 

v strnjeni obliki: matematika, narava, družba, gibanje, jezik in umetnost. Zanimivo dejstvo v 

povezavi s kurikulom je tudi, da sta bila švedski in slovenski kurikul izdana le z enoletno 

razliko - švedski kurikul leta 1998 na svojih 20 straneh, naslednje leto pa slovenski, ki ima s 

svojimi 100 stranmi bistveno več vsebine ter več specifičnih smernic za izvajanje 

pedagoškega dela. 

4.4 Pogoji pred zaposlitvijo v vrtcu za diplomante predšolske vzgoje obeh 

držav 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zaimalo, katerim pogojem morajo zadostiti 

diplomanti predšolske vzgoje v Sloveniji in na Švedskem.  

Ugotovili smo, da morajo v obeh državah diplomanti predšolske vzgoje opraviti določene 

dodatne pogoje. 

Tako na Švedskem kot tudi v Sloveniji obstajajo dodatne zahteve pred zaposlitvijo na 

delovnem mestu vzgojitelja. Na Švedskem je potrebno opraviti registracijo, ki jo odobri 

nacionalna agencija za izobraževanje ob poslani prijavi in izpolnjenih pogojih. V Sloveniji pa 
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je potrebno opraviti strokovni izpit, ki se ga opravlja po nekaj mesecih dela v vzgojno- 

izobraževalni ustanovi. Na Švedskem in v Sloveniji so posamezniki z vsemi opravljenimi 

kriteriji zapisani v evidenco opravljenih strokovnih izpitov, ki jo vodi ministrstvo. Po 

podatkih tako lahko sklepamo, da je v Sloveniji pred zaposlitvijo potrebno opraviti več 

pogojev kot na Švedskem, saj je za opravljanje strokovnega izpita potrebno predhodno 

delovati v vrtcu. 

4.5 Razlike v možnostih in zahtevah za nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje vzgojiteljev v Sloveniji in na Švedskem 

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se možnosti in zahteve za nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev med državama razlikujejo in v čem. 

Ugotovili smo, da se možnosti in zahteve za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

vzgojiteljev med državama razlikujejo predvsem v zakonski opredelitvi, vseživljenjsko učenje 

pa je v obeh državah ovrednoteno kot pomembno in se spodbuja.  

Po pregledu zakonov lahko rečemo, da je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje veliko 

podrobneje opredeljeno v Sloveniji. Na Švedskem je v zakonu opredeljeno le dejstvo, da 

morajo ravnatelji poskrbeti za omogočanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

delavcev. V Sloveniji se le-temu posveča veliko več pozornosti ter bolje opisanih možnosti, 

saj je že v samem zakonu navedeno minimalno število dni strokovnega izobraževanja, ki jih 

mora vodstvo vrtca zagotoviti zaposlenim.  

Glede same ponudbe programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pa je mogoče 

reči, da je obseg možnega izobraževanja relativno podoben (ne glede na boljše zakonske 

opredelitve v Sloveniji), saj glede na osebno izkušnjo lahko zagotovim, da na Švedskem 

nekateri vrtci, ravnatelji in občine spodbujajo nadaljnje usposabljanje v obliki različnih 

tečajev in delavnic. 

5 ZAKLJUČEK 

Ob študiju literature o profesionalnem razvoju vzgojiteljev na Švedskem in v Sloveniji sem 

ugotovila, da je sistem izobraževanja vzgojiteljev v Sloveniji precej podoben temu na 
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švedskemu. Prav tako je podobna celotna struktura sistema vzgoje in izobraževanja v obeh 

državah, saj je povezana z vlogo pri uresničevanju smernic razvoja Evropske unije kot najbolj 

kompetentne in dinamične ekonomije, ki poudarja kakovostno izobraževanje ter 

vseživljenjsko učenje.  

Obe državi usposabljanje vzgojiteljev in njihov poklic jemljeta zelo resno, kar pove veliko o 

želji po kakovostnem izobraževanju najmlajših državljanov, ki bodo v prihodnosti soustvarjali 

družbo Evrope. Izobraževanje na predšolski ravni v obeh državah temelji na enakovrednosti 

med vsemi udeleženimi posamezniki, hkrati pa se poudarja invidualnost ter možnost lastne 

izbire in izražanja. Samo delo v vrtcih se izvaja z mislijo na dobrobit posameznega otroka ter 

dobrobit celotne vrtčevske skupine, prav tako pa tudi kot priprava na nadaljevanje šolanja. 

 Slovenija ima, z nekoliko krajšim programom prvostopenjskega terciarnega izobraževanja 

predšolske vzgoje, več zahtev pred začetkom zaposlitve za nedeločen čas, kar lahko pomeni 

zahtevnejšo pot do zaposlovanja, medtem ko je na Švedskem potrebna le registracija in 

pridobitev učne licence, ki tako omogoča relativno hitro zaposlitev na trgu dela. Cilji 

evropske ravni izobraževanja in posameznikovih možnosti za razvoj se v obeh državah jasno 

izražajo v možnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki se omogoča na veliko 

različnih načinov in ga spodbuja tudi ministrstvo. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje se, 

po pregledu literature, zdita kot nujni stopnji v profesionalnem razvoju posameznika, ki se 

želi uspešno spoprijemati z vsakodnevnimi izzivi ter aktivno opravljati delo v vzgoji in 

izobraževanju.  

Ker se v Evropski uniji stremi tudi k omogočanju lažjega prehoda študentov med programi in 

državami, se bosta poti profesionalnega razvoja slovenskih in švedskih vzgojiteljev skozi čas 

verjetno še bolj približali, kar bo verjetno olajšalo zaposlovanje na celotnem trgu Evropske 

unije.   

Za zaključek lahko ugotovimo, da je pot do pridobitve poklica vzgojitelja v obeh državah 

primerljiva in kakovostna, s tem da posamezniki v Sloveniji obravnavajo skoraj enkrat več 

predmetov kot na Švedskem, kar jim prinaša bolj celosten in širši spekter znanj ter spretnosti, 

ki so pri delu z otroki še kako pomembne. Ugotovila sem tudi, da je profesionalna pot po 

zaključenem študiju v obeh državah lahko razgibana in zanimiva, saj je na voljo veliko 
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programov za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki zagotavljajo visok nivo kakovosti 

delovanja posameznika skozi celotno karierno pot in tako spodbujajo vseživljenjsko učenje. 
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