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POVZETEK  

Diplomsko delo predstavlja tematiko, s katero so se slovenski raziskovalci s področja 

predšolske vzgoje začeli ukvarjati že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je še vedno 

aktualna. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskih vrtcih predstavlja 

pomemben element pri kakovostnem izvajanju vzgoje in izobraževanja predšolskega 

otroka. V diplomskem delu smo najprej predstavili koncept kakovosti, in sicer, kaj 

kakovost sploh pomeni, predstavili smo tudi kazalce kakovosti, ki veljajo tako za tuje kot 

tudi slovenske vrtce. Na kratko smo predstavili modele kakovosti v tujini, ki slovenskim 

raziskovalcem predstavljajo zgled za izdelavo slovenskega modela. V teoretičnem delu 

smo nekaj besed namenili tudi evalvaciji kakovosti, ki prestavlja osnovo za ugotavljanje 

in zagotavljanje kakovosti. Slovenski model je sestavljen iz treh ravni – strukturne, 

posredne in procesne. Zadnjo raven smo z raziskavo preučevali v nekaj slovenskih vrtcih. 

V raziskavo smo vključili 60 vzgojiteljic s štirih vrtcev v Sloveniji. Razdelili smo jim del 

anketnega vprašalnika, ki so ga A. Poljanšek, L. Marjanovič Umek, T. Kavčič, U. Fekonja 

in M. Batistič Zorec predstavile v knjigi Kakovost v vrtcih (2002). Glavni cilj 

diplomskega dela je raziskati izvajanje procesne ravni in njeno kakovost v javnih 

slovenskih vrtcih. Ugotovili smo, da vzgojiteljice največjo pozornost namenjajo 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti, ki jih načrtujejo s pomočjo Kurikuluma za vrtce, 

medtem ko rutinskim dejavnostim, igri in prehodnim dejavnostim ne posvečajo velike 

pozornosti. Ugotovili smo tudi, da vse anketiranke izvajajo samoevalvacijo, kar 

predstavlja podlago za izvajanje kakovostnega dela v slovenskih vrtcih. 

 

Ključne besede: kakovost, model kakovosti, evalvacija kakovosti, procesna raven.  



  

  



  

ABSTRACT 

This degree paper presents a topic that triggered Slovenian researchers from the field of 

pre-school education already in the 90-ies of the previous century and is still relevant 

today. Establishing and assuring quality in Slovenian kindergartens present an important 

element for quality execution of education and schooling of a pre-school child. This 

degree paper first explains the concept of quality, namely the meaning of the quality itself 

and quality indicators applicable to foreign as well as Slovenian kindergartens. In a short 

way also foreign quality models that serve as an example to Slovenian researchers trying 

to elaborate a Slovenian model are presented. In the theoretical part of the degree some 

words have been dedicated to quality evaluation, which can be regarded as a basis for 

establishing and assuring the quality. Slovenian model consists of three levels – structural, 

indirect and process levels. The latter has been tested in some Slovenian kindergartens. 

The research included sixty kindergarten teachers from four kindergartens in Slovenia. 

They were distributed a part of a questionnaire presented by A. Poljanšek, L. Marjanovič 

Umek, T. Kavčič, U. Fekonja and M. Batistič Zorec in a book entitled Quality in 

Kindergartens (»Kakovost v vrtcih«, 2002). The main objective of the degree paper was 

to establish the execution of the process level and its quality in Slovenian public 

kindergartens. It has been found out that kindergarten teachers dedicate a great deal of 

their attention to planning and execution of activities according to Curriculum for 

Kindergartens, while they do pay a little attention to routine, pastime and temporary 

activities. It has also been found out that all the respondents regularly perform self-

evaluation which provides an indispensable basis for execution of quality work in 

Slovenian kindergartens.  

 

Key words: quality, quality model, quality evaluation, process level. 
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1 UVOD 

Vprašanja o kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji so se v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja pojavila v celotnem šolskem sistemu, in sicer na 

področju predšolske vzgoje, osnovne šole, gimnazijskega izobraževanja, poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ter v izobraževanju odraslih. Raziskovalci so na področju 

predšolske vzgoje začeli s prenovo takratnega Vzgojnega programa za vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok iz leta 1985 in leta 1999 predstavili nov nacionalni dokument, 

Kurikulum za vrtce. To je prineslo potrebo po ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v 

slovenskih vrtcih, kar pa predstavlja glavno tematiko diplomskega dela.  

Raziskave tujih raziskovalcev o kakovosti v predšolski vzgoji (C. Howes, E. Smith, 

Laevers, Pascal, MacBeth …) so spodbudile k ugotavljanju dejanskega stanja v vrtcih po 

Sloveniji. Na podlagi kurikularnih sprememb in ugotovitev tujih raziskav so tudi v 

Sloveniji začeli z opredeljevanjem, raziskovanjem in pojasnjevanjem pojmov, ki 

predstavljajo besedno zvezo kakovost v vrtcih. Tako so se začeli ukvarjati s konceptom 

kakovosti. V diplomskem delu bomo najprej predstavili, kaj kakovost v vrtcu sploh 

pomeni. Opredelili bomo kazalce kakovosti, ki veljajo tako za vrtce v tujini kot tudi v 

Sloveniji, saj so nastali na podlagi raziskovanj avtorja Woodheada. Nadaljevali bomo s 

predstavitvijo modelov kakovosti po Evropi, ki predstavljajo glavni vzrok za nastanek 

slovenskega modela. Ta je nastal leta 2002 in velja še danes. Zasnovali so ga v okviru 

projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Takrat so 

izdelali model, ki je razdeljen na tri ravni – strukturno, posredno in procesno. Opredelili 

so tudi pojem evalvacije kakovosti in izdelali pripomočke, ki strokovnim, vodstvenim in 

drugim delavcem predstavljajo pomoč pri merjenju in ugotavljanju kakovosti v 

slovenskih vrtcih, kar zagotavlja predpisane kakovosti predšolske vzgoje. Vse omenjene 

komponente predstavljajo predmet raziskave v diplomskem delu. 

V empiričnem delu bomo teoretični del modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 

slovenskih vrtcih uporabili v praksi. S pomočjo vprašalnika za strokovne delavke/delavce 

avtoric Poljanšek, Marjanovič Umek, Kavčič, Fekonja in Batistič Zorec iz knjige 

Kakovost v vrtcih (2002) bomo v nekaj slovenskih vrtcih ugotavljali kakovost na procesni 

ravni, ki vsebuje element načrtovanja in izvajanja kurikuluma. 
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2 KONCEPT KAKOVOSTI 

2. 1 Kakovost v vrtcih 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so raziskovalci na področju predšolske vzgoje 

začeli ugotavljati pozitivne vplive kakovostne predšolske vzgoje na otroka. Ker pa v 

Evropi lahko opazimo veliko heterogenost inštitucij za vzgojo in izobraževanje 

predšolskih otrok, se je začelo postavljati vprašanje, kaj kakovosten vrtec sploh pomeni 

(Marjanovič Umek, 2000). Kot zapiše Marjanovič Umek (2005 v Marjanovič Umek, 

Fekonja in Bajc, 2005, str. 11) je vse to »prispevalo k relativiziranju splošnih vprašanj, 

kot so npr. Ali je vrtec dober ali slab?, Ali je vrtec primeren tudi za otroke, stare od 1 do 

3 let, in iskanju odgovorov na vprašanja, povezana s kakovostjo vrtca oz. dimenzijami 

kakovosti«. Šverc (2006 v Cankar, 2007) ob tem opozori še na pomemben vidik, in sicer, 

ali je bila kakovost še pred začetkom poudarjanja pomena njenega ugotavljanja in 

izvajanja pomembna.  

Prišli so do spoznanj, da bi bilo nujno potrebno ozavestiti vse dejavnosti, ki se v vrtcu 

dogajajo, pa naj bodo to dejavnosti, ki so načrtovane in obsegajo zapisani del kurikuluma, 

ali pa vse, kar zadeva prikriti kurikulum. Takšno razmišljanje je raziskovalcem odpiralo 

nova vprašanja, ki se navezujejo na različne ravni v vrtcih, in sicer, ali vrtec kot inštitucija 

otroku omogoča možnost optimalnega razvoja, ali so prostori premajhni in neustrezni, ali 

je število zaposlenih premajhno in njihova izobrazba ne dosega standardov kakovosti … 

Musek (1984 v Bahovec in Kodelja, 1996, str. 13) tako meni, da je »treba ponovno 

začrtati tudi meje pojmovanju vzgoje kot sistematičnega usmerjenega procesa, za 

katerega je značilna stalnost in smotrnost vzgojiteljevega delovanja in ki je utemeljen v 

predpostavki, da je (vse) človekovo delovanje v dometu zavestne kontrole in strokovnega 

nadzora.«  

V slovenskem prostoru prelomnico v vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok opazimo 

ob kurikularni prenovi leta 1999, ki je spodbudila še dodatna razmišljanja o tem, kaj je 

potrebno v vrtcih spremeniti. Leta 2000 so se slovenski raziskovalci začeli sistematično 

ukvarjati s konceptom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih v sklopu projekta 

z naslovom Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, ki je 

vseboval elemente, ki jih bomo preučili v naslednjih poglavjih.  
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Ugotovili so, da področje predšolske vzgoje nujno potrebuje lasten koncept zagotavljanja 

kakovosti, ki mora temeljiti na značilnostih vsake posamezne države, da bo sploh lahko 

deloval v praksi (Marjanovič Umek, 2011 v Kecojević in Gaber, 2011).   

Kakovost na področju predšolske vzgoje je potrebno gledati z vidika dveh elementov – 

tako s področja vzgoje kot tudi izobraževanja. Ugotovili so, da je potrebno vrtec 

prilagoditi otrokovim potrebam in pravicam, kar lahko pripišemo tudi vplivu izida 

Konvencije o otrokovih pravicah, ki je izšla leta 1989 in je vplivala na razvoj kakovosti 

v vrtcih. Zato je pomembno, da se vrtec drži tako imenovanega zapisanega kurikuluma 

in si z njim pomaga pri načrtovanju, izvajanju in na koncu še evalviranju dejavnosti. 

Zadnji omenjeni element pa predstavlja eno najpomembnejših sestavin pri zagotavljanju 

kakovosti v vrtcih (Vonta, 2009). 

2. 2 Kazalci kakovosti v vrtcih 

Kot smo že omenili, so vrtci po Evropi zelo heterogeni in se med seboj razlikujejo v kar 

nekaj komponentah, npr. pravni, sistemski, vsebinski ureditvi (Marjanovič Umek, 

Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002). Vendar pa je skupna točka vseh vrtcev zagotavljanje 

kakovosti. Moss (1996 v Marjanovič Umek, 2000) poudarja, da je kakovost izredno 

dinamičen koncept, zato je potrebno zanj zastaviti kazalnike. Woodhead (1999 v 

Marjanovič Umek, 2000) pri opredelitvi kakovosti poudarja tri pomembne elemente, in 

sicer zainteresiranost zanjo (otroci, starši, vzgojitelji, občina …), njen pozitiven učinek, 

ki vpliva predvsem na otroke in starše, ter kazalnike kakovosti, ki jih opredeli kot osnovni 

standard, pripomočke za igro in učenje, kakovost odnosov odrasli–otroci, fleksibilnost v 

zaposlitvi staršev, učinkovitost s stališča cene … Na podlagi omenjene ideje so 

raziskovalci izdelali več kazalcev kakovosti. V nadaljevanju bomo predstavili model 

kazalcev kakovosti, ki se v slovenski literaturi pojavlja največkrat. 

Woodhead (1996 v Marjanovič Umek in dr., 2002) omeni model kazalcev kakovosti, ki 

po njegovem mnenju predstavlja izhodiščni model. Svoj koncept kazalcev je zasnoval na 

podlagi treh dimenzij: vhodne, procesne in izhodne ravni. Zapisal je, da je ob uporabi in 

razumevanju naštetih kazalcev potrebno upoštevati še uporabnike in interesne skupine, 

ki kakovost v vrtcu sploh omogočajo. Pod uporabnike je štel občino, družino, vzgojitelje 

in otroke, pod interesne skupine pa načine financiranja, eksperte, vodstvene delavce, 

vzgojitelje, starše, otroke in občino. Woodheadove široko zasnovane kazalce kakovosti 

so raziskovalci v Angliji podrobneje raziskali, jih razčlenili ter opisali.  
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 Vhodne kazalce so z drugo besedo poimenovali kontekstni kazalci oziroma 

kazalci, ki zagotavljajo možnosti za izvajanje predšolske vzgoje. Pod to komponento so 

opredelili otroke, družino in zaposlene v vrtcu (npr. identifikacija, stabilnost, 

kompetentnost, sodelovanje …). Že prej omenjeni raziskovalec Woodhead je pod te 

kazalce uvrščal le stavbo vrtca, opremo in zaposlene.  

 Druge, procesne kazalce, so poimenovali enako kot Woodhead. Razložili so jih s 

pomočjo dveh podkazalcev, in sicer z razvojem in učenjem (npr. različne dejavnosti, 

evalvacija) ter medsebojnim odnosom oziroma z interakcijami med njima (npr. timsko 

delo, odzivanje, sodelovanje, konsistentnost komuniciranja …). Woodhead je pod to 

skupino kazalcev zapisal vzgojiteljev stil vzgoje, učenje in poučevanje, igro, 

discipliniranje, odnose in vrste spretnosti.  

 Zadnje, izhodne kazalce, poimenujejo kot kazalce vpliva, ki prav tako kot prvi 

kazalci  sestojijo iz vpliva otroka in vpliva družine (npr. zdravje, otrokov celostni razvoj, 

stabilnost v družini, zdravo življenje …). Woodhead je ob izhodnih kazalcih izhajal iz 

otroka, in sicer iz njegovega zdravja, sposobnosti, uspešnosti in prilagodljivosti (Pascal 

in dr., 1999, v Marjanovič Umek in dr., 2002).  

Nekateri raziskovalci (npr. Barnas, Cummings, Howes, Moss, Pence) opredelijo kazalce 

kakovosti kot kazalce na procesni ravni, ki vključujejo delo z otrokom, interakcije itd. ter 

kazalce na strukturni ravni, ki vključujejo velikost oddelka, izobrazbo vzgojiteljic itd. 

Ugotovili so, da strukturni kazalci pozitivno vplivajo na procesne kazalce, kar bomo v 

nadaljevanju še predstavili. Krajša oblika kazalcev kakovosti pa že nakazuje na razvoj 

modelov kakovosti v Evropi (Marjanovič Umek in dr., 2002).  
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3 MODELI KAKOVOSTI V EVROPI 

Že v prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je bilo na področju predšolske vzgoje ob koncu 

prejšnjega stoletja v evropskem prostoru narejenih veliko raziskav, ki so se ukvarjale z 

glavno, takrat novo tematiko kakovosti v vrtcu. Na podlagi raziskav je nastalo več 

modelov kakovosti. Strategije, ki so jih avtorji raziskav in modelov izdelali, predstavljajo 

povezavo med izdelavo pristopov za ugotavljanje kakovosti, njihovo vsebino, ukvarjali 

pa so se tudi z ugotavljanjem končne ravni pri izhodnih kazalcih. V nadaljevanju bomo 

predstavili pet modelov, ki predstavljajo predvsem zunanje modele evalvacije in 

samoevalvacije (Marjanovič Umek in dr., 2002).  

− Laevers (1994): Procesni kazalci kakovosti; 

− Howes in Smith (1995): Povezanost med kakovostjo vrtca, socialnimi 

interakcijami, navezanostjo in varnostjo, igro in spoznavnimi dejavnostmi;  

− Pascal in dr. (1996): Model učinkovitega zgodnjega učenja; 

− MacBeth (2001): Model samoevalvacije; 

− Marjanovič Umek in dr. (2002): Model samoevalvacije v slovenskem prostoru.  

3. 1 Procesni kazalci kakovosti po Laeversu 

Prvi model, ki ga bomo opisali, je model, ki ga je belgijski raziskovalec Laevers opredelil 

leta 1994. Osredotočil se je na tri stopnje, ki jih je razdelil še na dve podstopnji. Model je 

zasnoval tudi kot vodilo za izdelavo primernih merskih pripomočkov za ugotavljanje 

kakovosti, ki so služili kot presejalni preizkusi. Avtor je v ospredje modela postavil 

proces. Teoretično podlago zanj najlažje razložimo z Bronfenbrennerjevo ekološko-

sistemsko teorijo (Marjanovič Umek, 2014). Ta otroka postavi v središče vsega. Sledita 

mu drugi krog, to so mikrosistemi, ki predstavljajo otrokovo neposredno socialno okolje 

(družina, vrtec, prijatelji …), in tretji krog, ki ga sestavljajo mezosistemi, nanašajoči se 

na vzajemne odnose v makrosistemih. Predzadnji krog, ekosistemi, predstavlja posredne 

vplive na otroka (zaposlitev staršev, socialna politika …). Zadnji krog, ki kljub vsemu 

predstavlja pomemben vpliv na otroka, pa predstavljajo makrosistemi (zakoni, pravila 

…). Ti na otroka prav tako delujejo posredno (Batistič Zorec, 2006). Laevers (1994 v 

Marjanovič Umek in dr., 2005) torej v modelu poudarja proces, ki ga razdeli na dobro 

počutje in vključenost otrok v vrtčevsko okolje. Dodatno pa model razdeli še na kontekst, 

principe (načela) in način dela ter izhodne spremenljivke, ki prikazujejo cilje in rezultate. 
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Marjanovič Umek (2014) njegovo delitev predstavi še podrobneje, in sicer pojmu 

vključenosti pripiše še upoštevanje otrokovih razvojnih zmožnosti. 

Vključenost opredeli kot pokazatelj podpore, ki jo vrtec nudi otroku (ob nizki 

vključenosti lahko zaznamo pomanjkanje podpore oziroma slabšo kakovost dela). Model 

je nastal v okviru projekta EXE, pri katerem so raziskovalci zasnovali splošni postopek 

samoocene vzgojitelja, ki je sestavljen iz treh stopenj – presejalne ocenjevalne lestvice, 

individualnega ocenjevanja in analize ter oblikovanja ciljev za zagotavljanje kakovosti 

(Laevers, 1994 v Marjanovič Umek in dr., 2005). Izdelan model zunanje evalvacije in 

samoevalvacije so slovenski raziskovalci uporabili za izdelavo Ocenjevalne lestvice 

vključenosti in dobrega počutja, ki je namenjena strokovnim delavcem. Predstavlja 

možnost za procesno spremljanje otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2011 v Kecojević in 

Gaber, 2011). Vzgojitelj naj bi se v procesnem spremljanju otrok ravnal po dveh ključnih 

vprašanjih: »Ali vrtec omogoča in spodbuja razvoj in učenje vsakega otroka ali le 

nekaterih?« in »Ali vrtec s pristopi in dejavnostmi omogoča in spodbuja različna področja 

otrokovega razvoja?« (Laevers, Vandenbussche, Kog in Depfondt, 1997 v Marjanovič 

Umek in dr., 2005, str. 127). Ob uporabi omenjenega Laeversovega modela in 

ocenjevalne lestvice naj bi vzgojitelj ugotavljal kakovost na podlagi otrokove 

vključenosti v proces in njegovega dobrega počutja.  

3. 2 Povezanost med kakovostjo vrtca, socialnimi interakcijami, 

navezanostjo in varnostjo, igro in spoznavnimi dejavnostmi 

Drugi model, ki ga bomo predstavili, sta zasnovali avtorici Howes in Smith leta 1995. 

Izdelali sta ga na podlagi raziskave, v katero sta vključili otroke, stare od 10 do 70 

mesecev. Z njim sta želeli preučevati povezanost med kakovostjo vrtca, socialnimi 

interakcijami, navezanostjo in varnostjo ter igro in spoznavnimi/kognitivnimi 

dejavnostmi, v katerega sta vpletli tudi različne teorije (npr. Piagetovo spoznavno teorijo, 

teorijo navezanosti Vigotskega). Z omenjeno raziskavo sta želeli povezati strukturne in 

procesne kazalce, ki tvorijo t. i. kakovost vrtca in prišli do ugotovitve, da med njimi deluje 

pozitivna povezanost. Pravita, da je kakovost v vrtcu zagotovljena, če obstaja povezanost 

med igro, pozitivnimi socialnimi interakcijami z vzgojiteljicami, varno čustveno 

navezanostjo in kognitivno dejavnostjo otrok (Howes in Smith, 1995 v Marjanovič Umek 

in dr., 2002).  
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3. 3 Model učinkovitega zgodnjega učenja  

Tretji model, model učinkovitega zgodnjega učenja, je nastal na podlagi angleškega 

projekta Učinkovito zgodnje mišljenje. Pascal, Bertram, Ramsden, Georgeson, Saundres 

in Mould so izdelali model, ki je prav tako kot prvi, ki smo ga opisali, izdelan na treh 

ravneh. V ospredje postavlja kontekst, proces in rezultate. V kontekst so zapisali 10 

dimenzij kakovosti institucije, in sicer cilje, učne izkušnje/kurikulum, učne 

strategije/strategije poučevanja, načrtovanje/ocenjevanje/spremljanje, osebje, fizično 

okolje, enake možnosti, družinsko in širše družbeno okolje ter 

opazovanje/ocenjevanje/vodenje. Pod drugo spremenljivko, ki predstavlja posredne 

procese, so vpeli dobro počutje otroka in njegovo vključenost, na drugi strani pa 

vključenost odraslih ter njihovo profesionalno samopodobo. Avtorji pravijo, da morajo 

med naštetimi elementi nujno delovati trije procesi: simbioza, sinergija in pogajanje. Pod 

zadnjo spremenljivko za zagotavljanje in spremljanje kakovostnega vrtca pa zapišejo tri 

področja vpliva: otrokov razvoj, razvoj odraslih (vseživljenjsko izobraževanje) in razvoj 

inštitucije s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji za razvoj. Predstavljeno shemo modela 

učinkovitega zgodnjega učenja pa avtorji opišejo tako: »Procesno področje in kazalci 

pokrivajo predvsem interakcije med odraslimi in otroki v procesu edukacije, otrokovo 

vključenost v proces učenja in stopnjo ukvarjanja odraslih z otroki. Izhodni kazalci pa 

ciljajo na rezultate in dosežke učenja« (Pascal in dr., 1998 v Marjanovič Umek in dr., 

2005, str. 15).  Samoevalvacija je predstavljena kot proces, ki se ponavlja in se nikdar ne 

zaključi (prav tam).  

3. 4 Model samoevalvacije 

Četrti model, ki ga je avtor MacBeath izdelal v letu 2001 in poimenoval kot model 

samoealvacije, je izdelan na ideji treh koncentričnih krogov. Vanj je vpletel tako izdelavo 

kazalcev kakovosti kot tudi izdelavo merskih pripomočkov za ugotavljanje kakovosti. V 

središče vsega je postavil učenje in poučevanje, sledita mu etos in kultura vrtca, v zadnji 

krog pa je postavil vodenje in organizacijo. »V središču sta učenje in poučevanje, sledi 

kultura vrtca oziroma šole, ki ustvarja pomembne pogoje za učenje in poučevanje, enako 

tudi dobra organizacija in vodenje, ki vselej določata tudi kulturo bivanja in proces učenja 

in poučevanja« (MacBeath, 2001 v Marjanovič Umek in dr., 2005, str. 15).  
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3. 5 Model samoevalvacije v slovenskem prostoru 

Zadnji model samoevalvacije, ki je nastal na podlagi raziskovanja slovenskih 

raziskovalcev, bomo v tem poglavju le omenili, podrobneje pa ga bomo opisali v 

naslednjem poglavju. Marjanovič Umek in dr. so model po vzoru tujih raziskovalcev prav 

tako oblikovali na podlagi treh ravni, in sicer strukturne ravni, ki vsebuje organizacijo 

dela in življenja v vrtcu ter prostor in materiale, posredne ravni, ki se navezuje na 

sodelovanje med družino, vrtci, drugimi institucijami, zaposlenimi ter njihov 

profesionalni razvoj, in procesne ravni, ki predstavlja načrtovani in izvedbeni kurikulum 

v vrtcu. Poseben poudarek so dali posredni ravni, ki jo vključujejo v kontekst in proces 

in tvori zaključeno celoto pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu (Marjanovič 

Umek in dr., 2005).  

Zgoraj opisani modeli zunanje evalvacije in samoevalvacije različnih raziskovalcev 

predstavljajo modele ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih. V literaturi je 

prikazano, da so največkrat narejeni na podlagi treh spremenljivk: vhodnih (kontekst ali 

strukturni kazalci), procesnih (načrtovanje in izvajanje kurikuluma) in izhodnih (otrokov 

razvoj in kakovost življenja). Na podlagi omenjenih modelov so raziskovalci izdelali več 

ocenjevalnih lestvic, ki pa strokovnim delavcem predstavljajo praktično uporabnost za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih (Marjanovič Umek in dr., 2005). 

Ocenjevalne lestvice bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju.  
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4 MODEL KAKOVOSTI V SLOVENSKIH VRTCIH 

4. 1 Kurikulum za vrtce 

Beseda kurikulum se je začela uporabljati že v 18. stoletju v Angliji in predstavlja nam 

že poznan izraz 'učni načrt' v širšem pomenu in 'program' v ožjem pomenu besede. Poleg 

zapisanega kurikuluma so avtorji začeli poudarjati pomen t. i. prikritega kurikuluma. 

Področja, ki jih zajema kurikulum, so slovenski raziskovalci podrobneje opisali še v Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju, ki je izšla leta 1995 (Bahovec in Kodelja, 1996). 

Marjanovič Umek (2011 v Kecojević in Gaber, 2011) poleg pomembnosti zapisanega 

Kurikuluma za vrtce in Bele knjige doda še pomemben element, Zakon o vrtcih, ki je 

izšel leta 1996. Z omenjenimi dokumenti so v Sloveniji predstavili prenovljen način 

izvajanja vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, ki je strokovnim, 

vodstvenim in svetovalnim delavcem prinesla potrebno strokovno avtonomijo. Vse 

omenjene knjige z zapisano vsebino kažejo na velike spremembe, ki so se v 90. letih 

prejšnjega stoletja v Sloveniji začele izvajati na področju predšolske vzgoje.  

Štraus (2005 v Cankar 2007) zapiše, da se o pojmu kurikulum govori na treh ravneh, in 

sicer o načrtovanem, izvedbenem in doseženem kurikulumu. Omenjeni zapis velja tako 

za področje predšolskega kot tudi šolskega načina vzgoje in izobraževanja. Kurikulum za 

vrtce (1999, str. 8) »pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, pri čemer je za doseganje 

ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih enako pomembna izpeljava v prakso 

oz. t. i. izvedbeni kurikulum«. Slovenski raziskovalci poudarjajo premoč prikritega 

kurikuluma nad izvedbenim, kar pa predstavlja velik izziv za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti v vrtcih. Že prej omenjeno dodano strokovno avtonomijo 

vzgojiteljem v slovenskih vrtcih omogoča t. i. procesno-razvojni model vzgoje, ki 

predstavlja osnovo novo zapisanega Kurikuluma za vrtce. Omenjeni model pa 

strokovnim delavcem služi kot podlaga za izvajanje tako izvedbenega kot tudi prikritega 

kurikuluma (Kroflič, 2001 v Marjanovič Umek, 2010).  

Ravno v času uvajanja novega kurikuluma na področju vzgoje in izobraževanja 

predšolskih otrok so začeli poudarjati pomembnost kakovostnega vrtca in ugotavljanja, 

kako kakovost ohranjati in delovanje vrtca še izboljšati. To lahko pripišemo prav 

omenjeni kurikularni prenovi in želji po izboljšanju stanja na področju predšolske vzgoje. 

V naslednjih poglavjih se bomo osredotočili na omenjeno spremembo ter pomen 

Kurikuluma za vrtce pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti na področju predšolske 
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vzgoje v Sloveniji. Omenili bomo tudi načine zagotavljanja kakovosti, pomen sprotne 

evalvacije in samoevalvacije vzgojitelja ter pripomočke za merjenje in ugotavljanje 

kakovosti v slovenskem prostoru, kar vodstvenim, strokovnim in svetovalnim delavcem 

predstavlja pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v slovenskih 

vrtcih.  

4. 2 Evalvacija kakovosti 

»Evalvacija je sistematično zbiranje in ocena podatkov, ki zagotavlja koristno povratno 

informacijo o predmetu preučevanja (npr. o kurikulumu, programu, osebah, dejavnostih, 

uslugah …). Z evalvacijo identificiramo in ocenimo učinke in učinkovitost programa« 

(Trochim, 2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002, str. 21). Podatki, ki jih pridobimo z 

evalvacijo, nam pomagajo pri razumevanju delovanja različnih pristopov, identificiranju 

dejavnikov, ki vplivajo na kakovost vrtca in kakovost tudi nadzorujejo ter pomagajo pri 

ocenjevanju ekonomske učinkovitosti izvajanja programov vrtca. Evalvacija je torej 

pomembna za spremljanje zastavljenih in zapisanih izobraževalnih programov in 

predstavlja element pri ugotavljanju in izboljšanju kakovosti v vrtcih (Poljanšek in Bucik 

v Marjanovič Umek in dr., 2002).  V vrtcu za merjenje kakovosti ločimo štiri vrtčevske 

evalvacijske skupine, in sicer v vrtcu preverjamo, preučujemo in izboljšujemo kakovost 

dela strokovnih delavcev, staršev, vodstvenih delavcev in otrok  (Marjanovič Umek, 2005 

v Marjanovič Umek in dr., 2005).  

Evalvacija vključuje povratne informacije dejanskega stanja, ki predstavljajo osnovo za 

začetek njegovega spreminjanja. Podprta mora biti z ustreznimi podatki in imeti obseg v 

okviru neke teorije (Zupanc, 2011 v Kecojević in Gaber, 2011). Poljanšek in Bucik (2002 

v Marjanovič Umek in dr., 2002) dodajata, da moramo tako kot pri vsaki raziskavi tudi 

pri evalvacijski upoštevati merske lastnosti. Zagotavljati je potrebno veljavnost 

(ocenjevanje prav tistega, kar smo si zastavili za problem raziskovanja), zanesljivost (ob 

ponovnem merjenju nam raziskava prikaže podobne oziroma povsem enake odgovore), 

objektivnost (odsotnost subjektivnosti, torej odsotnost našega mišljenja, razmišljanja, 

osredotočenost le na odgovore vprašanega) in občutljivost (natančno in podrobno zbiranje 

podatkov, v katerih zaznamo razlike med posamezniki).  

Potrebno se je držati tudi t. i. evalvacijske kulture, ki vključuje naslednje elemente: 

prepoznavanje problemov, vključevanje vseh članov, ki so v določen problem vpeti, in 

zahteva pogajanja ter dogovarjanja med udeleženci, je samokritična in interdisciplinarna. 



 Obadič, P. (2018). KAKOVOST V SLOVENSKIH VRTCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

11 
  

Najpomembnejši element pa predstavlja razprava o ugotovitvah evalvacije (Poljanšek in 

Bucik, 2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002).  

V nadaljevanju se bomo osredotočili na dve delitvi evalvacije, ki ju povezujemo s 

pojmom evalvacije kakovosti v vrtcih. Evalvacijo lahko delimo glede na namen 

(formativna in sumativna) ali prejemnika povratne informacije (zunanja in notranja 

evalvacija).   

Formativno evalvacijo v vrtcih uporabljamo za preverjanje kakovosti nekega programa 

(npr. kuriuluma), ki ga želimo vpeljati v določen kontekst. Pri tem nas zanima, ali je 

program ustrezno uveden. Uporabljamo jo za izboljševanje, dodelovanje in izoblikovanje 

programa. Sumativna evalvacija preučuje učinke, ki nastanejo na podlagi nekega 

kurikuluma oz. specifičnega programa. Ugotavlja posledice, stroškovnik programa ter 

njegovo učinkovitost. To pa prikazujejo kazalci, ki spadajo v skupino izhodne ravni 

(Trochim, 2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002).  

Zunanje ugotavljanje kakovosti oziroma zunanja evalvacija vrtca predstavlja možnost 

izdelovanja povratnih informacij za zunanje uporabnike. Največkrat jo zaznamo kot 

evalvacijo primerjalne narave. Najpogosteje je povezana s kazalci na strukturni ravni, ki 

se kažejo posredno (prek procesa) ali neposredno  (npr. vključenost otroka v skupino) in 

jih povezujemo z rezultati, ki jih pridobimo z raziskavo. Otrokova razvojna raven in 

njegove kompetence so v odnosu s strukturnimi in procesnimi kazalci, ki so pod 

nenehnim medsebojnim vplivom. Strukturni kazalci, ki vplivajo na otroka in jih 

vključujemo v zunanjo evalvacijo vrtca, so število otrok v oddelku, razmerje med otroki 

in odraslimi in izobrazba strokovnih delavcev ter njihova usposobljenost. Vpliv na otroka 

pa predstavljajo tudi procesni kazalci, to so socialne interakcije in govor med otrokom in 

vzgojiteljem, počutje in vključenost otrok ter vzgojiteljeva odzivnost in občutljivost na 

otroka. Na to temo je bilo narejenih veliko raziskav, ki so prišle do podobnih ugotovitev 

– kakovosten vrtec pozitivno vpliva na otrokov spoznavni, govorni in socialni razvoj 

(Marjanovič Umek, 2005 v Marjanovič Umek in dr., 2005).  

O notranjem ugotavljanju kakovosti oziroma samoevalvaciji vrtca pa govorimo takrat, ko 

povratne informacije, ki jih pridobimo z oceno svoje lastne učinkovitosti in razvijanja 

dejavnosti, dajejo uporabne nasvete za izboljšanje kakovosti v določenem vrtcu. Notranje 

ugotavljanje kakovosti predstavlja le sredstvo samoevalvacije, medtem ko je njen končni 

cilj oziroma rezultat izboljšanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcu.  
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Za zagotavljanje natančnih in zanesljivih samoevalvacij vzgojitelji uporabljajo razne 

merske pripomočke, ki jih bomo podrobneje opisali v naslednjih poglavjih, in sicer 

vprašalnike, ocenjevalne lestvice, intervjuje, ček liste, ki pa jih predhodno izdelajo 

strokovne skupine, usposobljene za določeno področje preverjanja kakovosti. S tem 

zagotavljajo zelo natančno izvajanje notranjih evalvacij (prav tam). Včasih pa osebe, ki 

izvajajo notranjo evalvacijo, menijo, da jo morajo izvajati zato, da njihovi vodje 

opravljajo nadzor nad njihovim delom, zato rezultati niso v skladu z dejanskim stanjem. 

Pravijo, da je država dolžna sproti preverjati, kako se določeni programi v vrtcu obnesejo, 

saj lahko tako na podlagi zunanjih in notranjih evalvacij ugotovijo največje 

pomanjkljivosti programov – v Sloveniji predvsem Kurikuluma za vrtce. Kot je razvidno 

iz zgoraj zapisane definicije, evalvacija pomeni sprotno preverjanje, ali določen program 

zagotavlja največjo kakovost, ki jo nudimo otrokom, ki obiskujejo to inštitucijo, ob tem 

pa tudi ugotavlja pomanjkljivosti, ki jih želi v prihodnje popraviti (Poljanšek in Bucik, 

2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002).  

4. 3 Model kakovosti v Sloveniji 

V tem podpoglavju bomo opredelili model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki ga 

je izdelala skupina slovenskih raziskovalcev med leti 1999 in 2001 s ciljem, da pripravijo 

enega od možnih modelov, ki bi v slovenskih vrtcih ugotavljal in zagotavljal kakovost. 

Model je izdelan na podlagi treh ravni (strukturna, posredna in procesna raven), ki jih 

bomo v nadaljevanju podrobneje razčlenili in opisali.  

Strukturna raven opisuje objektivne razmere in vključuje t. i. vhodne kazalce kakovosti. 

Prva raven je razdeljena na dve področji – organizacijo dela in življenja v vrtcu ter prostor 

in materiale. Elementi strukturne ravni se v Sloveniji ravnajo po Kurikulumu za vrtce 

(1999), Zakonu o vrtcih (1996) ter Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca (2000), kjer so opisani vsi normativi za zagotavljanje 

kakovostnega vrtca (Marjanovič Umek, 2011 v Kecojević in Gaber, 2011).  

 Prva podskupina organizacija dela in življenja v vrtcu zajema elemente, ki so 

vezani na predpisane normative za delo v vrtcu in predstavljajo celotno organizacijo dela. 

To delimo na 11 kazalcev:  

- strukturo organizacije (enote vrtca, število oddelkov v enoti), 

- vaško ali mestno okolje, v katerega je vrtec umeščen, 

- strukturo oddelka (število, starost in spol otrok v oddelku),  

- vključenost otrok s posebnimi potrebami v vrtčevsko okolje,  



 Obadič, P. (2018). KAKOVOST V SLOVENSKIH VRTCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

13 
  

- kadrovsko strukturo vrtca (stopnja, smer izobrazbe, starost strokovnih delavcev in 

število zaposlenih na različnih delovnih mestih, ki jih nudi ustanova, menjava 

vzgojiteljev),  

- odsotnost z dela in fluktuacijo (bolniške odsotnosti, število novo zaposlenega 

kadra), 

- poslovni čas vrtca, delovni čas vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, 

- vrste programov, ki jih določen vrtec nudi, njihovo trajanje in organizacija,  

- čas bivanja otrok v vrtcu (čas, ki ga dnevno preživi v vrtcu, z drugimi skupinami 

in drugimi strokovnimi delavci),  

- urejenost prehrane v vrtcu,  

- področje varnosti v vrtcu na podlagi prisotnih oseb in varnost na področju 

materialnega vidika (varnost zgradbe) (Cecić Erpič in Gril, 2002 v Marjanovič 

Umek in dr., 2002).  

 Prostor in materiali predstavljajo drugo podskupino strukturne ravni. Prostor je v 

Kurikulumu za vrtce (1999) opredeljen kot samostojno področje, kar predstavlja res 

pomemben vidik zagotavljanja kakovosti v vrtcu. Podskupino delimo na devet kazalcev:  

- velikost, opremljenost,  

- razgibanost igralnice,  

- oprema igralnice,  

- igralni material, ki je dnevno dosegljiv otrokom,  

- notranji prostori za otroke,  

- notranji prostori za odrasle (število, oprema, dostopnost),  

- zunanje površine (razgibanost, dosegljivost, dostopnost do zelenih površin 

celotnega kraja, kamor je vrtec umeščen),  

- dostopnost in možnost uporabe avdiovizualnih sredstev/moderne tehnologije,  

- dostopnost javnih prevoznih sredstev in s tem omogočanje večje mobilnosti; 

mikroklimo (osvetljenost, ogrevanje, zasenčenje prostorov) (prav tam).  

Podatki, opredeljeni v strukturni ravni modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 

predstavljajo objektivne dejavnike vrtca, ki nedvomno močno vplivajo na kakovost. Za 

nemoteno delovanje in možnost zagotavljanja kakovostnega vrtca pa je potrebno 

sodelovanje med vsemi tremi ravnmi, ki so jih raziskovalci vpletli v ta model (prav tam). 
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Posredna raven nasprotno od strukturne opisuje subjektivne razmere v vrtcu. V ospredje 

postavlja odnose, ki se dnevno vzpostavljajo v vrtcih, zato to raven razdelimo na štiri 

področja – sodelovanje med vrtcem in družino, sodelovanje z drugimi vrtci in 

institucijami, sodelovanje med zaposlenimi ter njihov profesionalni razvoj in 

zadovoljstvo zaposlenih (Marjanovič Umek, 2011 v Kecojević in Gaber, 2011).  

Poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih  

Prvo področje posredne ravni vključuje elemente, s katerimi zaposleni ocenjujejo 

možnosti za kakovostno delo, možnost napredovanja, izobraževanja ter strokovnega 

izpopolnjevanja. Na podlagi pridobljenih rezultatov evalvacije s prvega področja lahko 

vrtec sledi idejam zaposlenih, kar predstavlja možnost za zagotavljanje kakovosti tudi s 

tega področja. Delimo ga na pet kazalcev:  

- možnost izobraževanja zaposlenih,  

- stalno strokovno izpopolnjevanje,  

- možnost napredovanja v nazive tudi v plačilnih razredih,  

- možnost uresničevanja lastnih idej na delovnem mestu in  

- razmere, ki jih vrtec nudi zaposlenim za kakovostno delo (material, odsotnost 

stresa, dopust, stimulacija …) (Batistič Zorec in Turnšek, 2002 v Marjanovič 

Umek in dr., 2002).  

 Sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu  

Drugo področje posredne ravni opisuje sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu – 

strokovnimi, vodstvenimi, svetovalnimi in drugimi delavci. Njihovo sodelovanje 

prispeva k možnosti kakovostnega dela v vrtcu. Delimo ga na štiri kazalce: vodenje vrtca, 

svetovalno delo, sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, sodelovanje 

med vsemi zaposlenimi v vrtcu in omogočanje timskega dela (formalno, neformalno 

sodelovanje, pogovori, svetovanja) (prav tam).  

Sodelovanje med vrtcem in družino  

Tretje področje, ki obsega elemente posredne ravni, opisuje sodelovanje med vrtcem in 

družino. Pri tem so pomembni vsebina in oblika sodelovanja, predvsem pa zadovoljstvo 

staršev z vrtcem, ki ga obiskujejo njihovi otroci. Z evalviranjem na procesni ravni želimo 

izboljšati sodelovanje med vrtcem in starši, skrbeti za konstantno dvosmerno 

komunikacijo in na ta način zagotavljati kakovost vrtca. Sodelovanje med vrtcem in 

družino delimo  na tri kazalce, in sicer formalne oblike sodelovanja (govorilne ure, 

roditeljski sestanki, šole za starše …), neformalne oblike sodelovanja (pogovori ob 

prihodu in odhodu otrok, izleti, pomoč staršev pri raznih dejavnostih vrtca …) in dejavno 
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vključevanje staršev v vzgojni proces (pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 

dejavnosti kurikuluma) (prav tam). 

Sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in inštitucijami  

Zadnje področje, ki ga zajema posredna raven, opisuje elemente, povezane s 

sodelovanjem vrtca z drugimi inštitucijami. Prav tako kot pri prejšnji ravni sta pomembni 

vsebina in oblika sodelovanja.  

S sodelovanjem z drugimi inštitucijami otrokom lahko ponudimo več možnosti 

spoznavanja okolice in sveta, kar prav tako opredeljuje kakovosten vrtec, ki otrokom 

ponudi ogromno izkušenj. Sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in inštitucijami delimo na 

pet kazalcev: 

- vključevanje programov zunanjih izvajalcev v program vrtca,  

- vključevanje drugih odraslih oseb (dijakov, študentov na praksi) v oddelke,  

- obiski različnih ustanov,  

- sodelovanje z lokalno skupnostjo, z drugimi vrtci in osnovnimi šolami (obisk 1. 

razreda),  

- sodelovanje s strokovnimi inštitucijami zunaj vrtca – z zakonodajnimi, upravnimi 

in nadzornimi službami, ki pripomorejo k zagotavljanju kakovostnega vrtca 

(komisije, inšpekcije, svetovalne službe) (prav tam). 

Zadnja, procesna raven omenjenega modela, se navezuje na načrtovani in izvedbeni 

kurikulum in je prav tako kot prejšnja razdeljena na štiri področja – načrtovanje  

kurikuluma, izvajanje  kurikuluma, rutinske dejavnosti in dejavnosti otrok v procesu 

izvajanja kurikuluma. Omenjene točke vplivajo predvsem na otrokov socialni in čustveni 

razvoj, izražajo se tudi v načinih komuniciranja in vedenja otroka ter prikazujejo stopnjo 

izkustev, ki jih otrok doživi in pridobi v vrtcu (Marjanovič Umek, 2011 v Kecojević in 

Gaber, 2011). Ta raven torej prikazuje celoten proces načrtovanja dejavnosti, ki jih 

vzgojitelji in drugi strokovni delavci izvajajo v vrtcu.  

Načrtovanje  kurikuluma  

Prvo področje obsega izredno pomembno točko pri pojmu  kurikuluma – načrtovanje 

strukture, ciljev, vsebine, načel in dejavnosti. Z načrtovanjem si olajšamo delo z otroki in 

si okvirno zadamo cilje, ki jih želimo z določeno dejavnostjo doseči, s tem pa otrokom 

omogočimo optimalen razvoj. Načrtovanje kurikuluma delimo na sedem kazalcev: 

- poznavanje nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce,  
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- izdelava strukture načrtovanja dejavnosti (obdobje pisanja priprav, vsebina 

priprave),  

- upoštevanje načel kurikuluma,  

- vsebina načrtovanja (cilji, načela, dejavnosti, materiali, medpodročne dejavnosti, 

časovna razporeditev),  

- rutinske dejavnosti,  

- načrtovanje možnosti izbire za otroke,  

- evalvacija (možnost nadaljnjega načrtovanja) (Marjanovič Umek, Fekonja, 

Kavčič in Lešnik Musek, 2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002). 

Izvajanje  kurikuluma 

Drugo področje procesne ravni se navezuje na izvajanje kurikuluma, ki je sledilo točkam 

prejšnjega področja – njegovega načrtovanja. Z omenjenima področjema zagotovimo 

vpogled v načrtovani in izvedbeni kurikulum in primerjavo med njima. Strokovni delavec 

pri evalvaciji obeh kurikulumov dobi vpogled v dejansko stanje in pomoč pri nadaljnjem 

načrtovanju, s čimer zagotavlja kakovost svojega dela. Pod izvedbo kurikuluma štejemo 

šest kazalcev:  

- dejavnosti različnih področij (sorazmerni delež načrtovanih dejavnosti s šestih 

področij  kurikuluma),  

- evalvacija izvedenega,  

- upoštevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki,  

- upoštevanje načela multikulturalizma,  

- vključevanje otrok s posebnimi potrebami v proces načrtovanja,  

- vključevanje igre kot najpomembnejšega elementa pri načrtovanju dejavnosti v 

vrtcu (prav tam). 

Rutinske dejavnosti  

Tretje področje procesne ravni zavzema elemente zaznavanja, organizacije in poteka 

rutinskih dejavnosti v vrtcu, ki jih opišemo v štirih kazalcih. Pomembno je upoštevanje 

individualnih potreb posameznega otroka in s tem nudenje kakovosti na področju 

izvajanja rutinskih dejavnosti s ciljem, da pripeljemo otroke do samostojnosti.  

Vzgojiteljem vpogled v izvajanje rutinskih dejavnostih prinese samorefleksijo ter  prikaže 

izredno pomemben element kurikuluma – prikriti  kurikulum.  

S tem se strokovni delavec zave svojega prikritega kurikuluma, ga poskuša ozavestiti in 

izboljšati prehode med glavnimi dejavnostmi, jih udejanjiti kot smiselne in s tem 

zagotoviti kakovost v izvajanju načrtovanih in rutinskih dejavnosti.  
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V to področje štejemo prehranjevanje, skrb za lastno higieno, nudenje počitka in spanja, 

pomembnost lahkotnega prihoda otroka v vrtec ter njegovega odhoda (sprejem, oddaja, 

dejavnosti med omenjenimi elementi) (prav tam).  

Otrok v procesu izvajanja kurikuluma  

Zadnje področje procesne ravni v ospredje postavlja otroka. Osredotoči se na 

pomembnost uravnoteženja med  kurikulumom kot nacionalnim dokumentom, ki ga je 

potrebno upoštevati pri vseh elementih dela v vrtcu in pri otroku kot individualnemu 

posamezniku na drugi strani. Pomembno je ustvarjati pogoje za spodbujanje otrokovega 

razvoja na področjih, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce. Evalvacija otrokovega 

delovanja v procesu izvajanja kurikuluma nam pomaga pri ugotavljanju uspešnosti 

načrtovanega  kurikuluma in našega izvajanja. 

Nudi nam vpogled v stanje, ki ga lahko v želji po nudenju kakovostnega vrtca za otrokov 

razvoj vsakodnevno izboljšujemo. Pri evalviranju se je potrebno ustaviti pri štirih 

kazalcih:  

- področje gibanja,  

- področje govora in razvijanja zmožnosti komunikacije,  

- čustveni in socialni razvoj otroka,  

- zagotavljanje miselnih dejavnosti (spodbujanje miselnega razvoja otrok).  

Zadnji kazalec torej temelji na procesu otrokovega razvoja, ki ga strokovni delavec 

vsakodnevno načrtuje in izvaja (prav tam). 

Na podlagi opisanega modela kakovosti v slovenskih vrtcih so raziskovalci med leti 2002 

in 2006 izdelali vzdolžno študijo, s katero so preučevali učinke vrtca, ki so jih povezali s 

kakovostjo. Zanimal jih je predvsem govorni razvoj, ki so ga povezali z vrtčevskim in 

družinskim okoljem. Ugotovili so, da kakovosten vrtec na razvoj govornih sposobnosti 

ni imel pomembnega učinka. Ob še bolj poglobljenem analiziranju podatkov pa so 

ugotovili, da so otroci nizko izobraženih staršev ob pomoči kakovostnega vrtca govorno 

izredno napredovali, otroci bolj izobraženih staršev pa so svojo govorno komunikacijo v 

vrtcu ohranjali in nadgrajevali. Kakovosten vrtec torej pozitivno prispeva k zmanjšanju 

razlik med otroki, kar prikazuje pomembnost prepletanja vseh ravni, zapisanih v modelu 

– strukturne, posredne in procesne. Njihovo prepletanje za otroke predstavlja možnost 

optimalnega razvoja ter zmanjševanje razlik med njimi. Z omenjenima elementoma 

predstavimo pomembnost  ugotavljanja in zagotavljanja kakovostnega vrtca zaradi 
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otrokovega razvoja, kar pa prikazuje pomembnost uporabnosti zgoraj opisanega modela 

(Marjanovič Umek, 2014).  

4. 4 Pripomočki za merjenje in ugotavljanje kakovosti v slovenskem 

prostoru 

Merske pripomočke so slovenski raziskovalci izdelali v sklopu raziskovalnega projekta 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu (2002). Po nekajletni 

uporabi izdelanih pripomočkov so ugotovili, da je bilo dodatno izraženo še večje 

zanimanje za procesno raven, zato so kasneje pripomočke za omenjeno raven nadgradili 

(Marjanovič Umek in dr., 2005). Pripomočke so raziskovalci izdelali zunaj vrtčevskega 

okolja in s tem omogočili upoštevanje vseh merskih lastnosti pri izpeljavi raziskave 

(veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost). To predstavlja ključen element pri 

ugotavljanju in opisovanju dejanskega stanja.  

»Pri metodološki izdelavi pripomočkov sta bila upoštevana dva kriterija:  

− opredeljene ravni, vsebinska področja in kazalniki kakovosti; 

− ciljne skupine, ki so zainteresirane za kakovost vrtca« (Marjanovič Umek, 2011 v 

Kecojević in Gaber, 2011, str. 80).  

Izdelali so tri vprašalnike in dve ocenjevalni lestvici, dodatni dve ocenjevalni lestvici pa 

so prevedli od tujih raziskovalcev.  

− Vprašalnik za strokovne delavke/delavce je sestavljen za preverjanje kakovosti na 

vseh ravneh, najmanj podrobno za strukturno raven. Vsebuje naslednje 

vprašalnike: Osnovni podatki o strokovni delavki/delavcu in oddelku, Prostor in 

materiali, Poklicni razvoj in zadovoljstvo, Načrtovanje kurikuluma, Oddelek v 

zadnjih dveh tednih, Izvajanje kurikuluma, Rutinske dejavnosti, Sodelovanje s 

starši. 

− Vprašalnik za vodstvene delavke/delavce preverja kakovosti strukturne in 

posredne ravni, procesne ravni se dotakne zgolj na področju rutinskih dejavnosti. 

Vsebuje naslednje vprašalnike: Organizacija dela in življenja v vrtcu, Poklicni 

razvoj in zadovoljstvo, Sodelovanje med vrtcem in starši, Sodelovanje vrtca z 

drugimi institucijami in osebami. 

− Vprašalnik za starše preverja kakovost strukturne ravni v celoti, posredno raven 

opredeli le za sodelovanje med vrtcem in družino, procesna raven pa obravnava  

področje izvajanja kurikuluma in rutinskih dejavnosti. Vsebuje naslednje 
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vprašalnike: Osnovni podatki, Uvajanje otroka v vrtec, Delavci v vrtcu, Prostor, 

igrače in drugi materiali, Medsebojni odnosi in zadovoljstvo pri delu, Dejavnosti 

v vrtcu, Sodelovanje med starši in vrtcem. 

− Ocenjevalna lestvica »Zaželeno – dejansko« obravnava procesno raven kakovosti 

in je namenjena strokovnim delavcem/delavkam. 

− Ocenjevalna lestvica »Kakovost na procesni ravni« opredeli lestvico ocenjevanja 

procesne ravni za strokovne delavce/delavke.  

− Ocenjevalna lestvica o vključenosti in dobrem počutju za predšolske otroke 

(prirejeno po avtorju Laeversu, 1994) se osredotoči na procesno raven in je prav 

tako namenjena strokovnim delavkam/delavcem. 

− Lestvica socialnih interakcij vzgojitelja/vzgojiteljice z otroki (prirejeno po avtorju 

Arnettu, 1989) je namenjena oceni strokovnih delavk/delavcev (prav tam).  

Pripomočki so narejeni tako, da omogočijo primerjavo mnenj različnih oseb (upoštevano 

je tudi, da izpolnjevalci vprašalnikov niso enako strokovno usposobljeni in izobraženi). 

Združujejo formativni in sumativni evalvacijski model. Izhajajo torej iz namena, rezultat 

tega pa je samoevalvacija. V knjigi Kakovost v vrtcih (2002) avtoric Marjanovič Umek, 

Fekonja, Kavčič in Poljanšek so predstavljeni vsi omenjeni vprašalniki posameznih 

kategorij, ki jih strokovni delavci lahko uporabijo za ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti v vrtcu, v katerem so zaposleni. V empiričnem delu diplomskega dela smo 

uporabili del vprašalnika za ugotavljanje kakovosti procesne ravni, zato je primer 

vprašalnika predstavljen v Prilogi 1.  

Avtorji omenjenih vprašalnikov poudarjajo, da se je pri samoevalvaciji potrebno držati 

univerzalnih korakov, ki veljajo za vsako raziskavo. Predstavljeni so kot cikličen proces 

in se med seboj prepletajo. Najprej je potrebno opredeliti evalvacijski problem, nato 

načrtovati izvedbo samoevalvacije z opredelitvijo področja, izborom ustreznih 

pripomočkov in izborom posameznikov za sodelovanje. Sledi korak zbiranja podatkov s 

seznanitvijo udeležencev o namenu samoevalvacije ter motiviranjem za izpolnjevanje 

vprašalnikov. Naslednji koraki pa so obdelava in interpretacija podatkov, sodelovanje z 

drugimi strokovnimi delavci, strokovnjaki in svetovalci, pisanje poročila ter – 

najpomembnejši korak – uvajanje sprememb v prakso. To pa predstavlja zagotavljanje 

kakovosti v slovenskih vrtcih (Poljanšek in Bucik, 2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002).  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5. 1 Opredelitev problema 

Med leti 1999 in 2001 so strokovni delavci v vrtcih in strokovnjaki na področju 

predšolske vzgoje začeli z uvajanjem novosti, zapisanih v Kurikulumu za vrtce, kar pa je 

pripeljalo do pomembnosti preverjanja kakovosti dela, ki se s tem programom izvaja 

(Marjanovič Umek in dr., 2002). 

Strokovnjaki na področju predšolske vzgoje v Sloveniji so zato izdelali model 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih. Izdelali so ga na podlagi modelov, ki so 

v tistem času nastajali tudi v tujini. Tuji avtorji, npr. Laevers, Pascal in Woodhead (1996), 

so bili pri preverjanju kakovosti v vrtcih osredotočeni predvsem na kontekst, proces in 

izhodne spremenljivke oziroma rezultate. Poleg omenjenih kazalcev kakovosti so 

poudarjali tudi pomen (samo)evalvacije, ki predstavlja pomemben vidik ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti ter sprememb na področju predšolske vzgoje (Marjanovič Umek 

in dr., 2005). Tako so slovenski strokovnjaki izdelali tristopenjski model, ki vključuje 

strukturno, posredno in procesno raven kakovosti v vrtcih. Strukturna raven poudarja 

organizacijo dela v vrtcu in prostor ter materiale. Posredna raven poudarja pomen 

sodelovanja vrtca z drugimi inštitucijami, z družino, med zaposlenimi in profesionalno 

zadovoljstvo zaposlenih. Procesna raven pa je osredotočena predvsem na načrtovanje in 

izvajanje kurikuluma (Marjanovič Umek in dr., 2002). 

V empiričnem delu diplomskega dela se bomo posvetili predvsem procesni ravni modela 

kakovosti v slovenskem prostoru po Marjanovič Umek (2002) in z raziskavo preverjali 

načrtovani in izvedbeni kurikulum v vrtcih.  

5. 2 Cilj raziskovanja 

Glavni cilj diplomskega dela je raziskati izvajanje procesne ravni in njeno kakovost v 

javnih slovenskih vrtcih. Namen raziskave je s pomočjo teoretične in kvantitativne 

raziskave ugotoviti povezanost med izdelanim modelom kakovosti za preverjanje 

kakovosti na procesni ravni po Marjanovič Umek in dejanskim izvajanjem zapisanih 

elementov v vrtcih. 
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5. 3 Raziskovalna vprašanja 

Glavna raziskovalna vprašanja diplomskega dela so:  

1. Kako vzgojitelji načrtujejo izvajanje dejavnosti v vrtcu? 

2. Katere elemente vsebujejo priprave na izvajanje dejavnosti v vrtcu? 

3. Kaj vsebuje dnevni načrt dejavnosti, ki potekajo v igralnici ali na prostem? 

4. Kako vzgojitelji spremljajo izvajanje načrtovanih dejavnosti? 

5. Ali vzgojitelji spremljavo uporabljajo pri svojem nadaljnjem delu? 

5. 4 Raziskovalna metoda 

Empirična raziskava temelji na deskriptivno-kvantitativni raziskovalni metodi 

pedagoškega raziskovanja, s katero opisujemo ugotovljeno stanje na področju 

raziskovanja. Za zbiranje podatkov bomo uporabili del anketnega vprašalnika za 

strokovne delavce in delavke (načrtovanje in izvajanje kurikuluma), katerega avtorice so 

Poljanšek, Marjanovič Umek, Kavčič, Fekonja in Batistič Zorec in je vzet iz knjige 

Kakovost v vrtcih, ki je izšla leta 2002.  

5. 5 Raziskovalni vzorec 

V raziskavo smo vključili 70 diplomiranih vzgojiteljic iz Vrtca Škofja Loka, Vrtca 

Medvode, Vrtca Šentvid in Vrtca Horjul. Vzorec raziskave je bil priložnostni in 

neslučajnostni. Anketne vprašalnike smo v pisni obliki posredovali vzgojiteljicam 

omenjenih vrtcev v sredini decembra 2017. 60 izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo 

prejeli do začetka januarja 2018, zato smo jih v takem številu tudi vključili v raziskavo.  

Vseh 60 anketiranih oseb je bilo ženskega spola (100 %), zaposlenih na delovnem mestu 

'vzgojiteljica predšolskih otrok', zato v nadaljevanju anketirancev po spolu in delovnem 

mestu v vrtcu ne bomo več omenjali.  

V anketni vprašalnik smo vključili vprašanje o starosti anketirank. Dobili smo spodaj 

prikazane rezultate. 
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Graf 1: Starost anketirank 

 

Največ, 23 (38 %) anketirank je sodilo v starostno skupino od 41 do 50 let, anketirank, 

starih od 31 do 40 let je bilo 16 (27 %), najmanj pa je bilo anketirank, starih od 20 do 30 

let, in sicer šest (10 %).  

Graf 2: Delovna doba anketirank 

 

Četrtina anketirank (25 %) ima od 11 do 15 let delovne dobe, petina (20 %) na tem 

delovnem mestu dela od 36 do 40 let, najmanj anketirank, tri (5%), pa ima od 26 do 30 

let oziroma od 31 do 35 let delovne dobe. 
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Graf 3: Starostna skupina, v kateri delujejo anketiranke 

 

29 anketirank (48 %) dela v drugi starostni skupini, 27 (45 %) v prvi starostni skupini, 

štiri   (7 %) anketiranke pa delajo v kombiniranem oddelku.  

5. 6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

V raziskavo smo torej vključili 60 vzgojiteljic, ki delujejo na delovnem mestu 

vzgojiteljice predšolskih otrok.  

Podatke smo obdelali z uporabo računalniških programov Microsoft Office Word in 

Microsoft Office Excel. Za numerične spremenljivke smo uporabili izračun srednje 

vrednosti, za opisne pa frekvenčno porazdelitev absolutnih in relativnih frekvenc. 

Dobljene podatke smo najprej vpisali v preglednice, nato smo jih vnesli v grafe, ki smo 

jih kasneje uredili in glede na zastavljena raziskovalna vprašanja tudi opisno interpretirali.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V prikazu rezultatov, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom in interpretacijo, 

želimo pokazati razliko v načrtovanju in izvajanju kurikuluma (procesna raven) v 

oddelkih prve in druge starostne skupine ter kombiniranem oddelku. Podatke bomo 

najprej prikazali v tabelah in jih razdelili v skupine, nato pa bomo vse podatke za 

posamezno vprašanje zaradi lažjega odčitavanja razlik med odgovori prikazali še z 

grafom. 

6. 1 Načrtovanje izvajanja dejavnosti v vrtcu 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, kako vzgojitelji načrtujejo izvajanje dejavnosti v 

vrtcih. Prvo raziskovalno vprašanje smo v anketnem vprašalniku razdelili na tri področja, 

in sicer na obliko zapisa načrtovanja, pogostost in način zapisovanja priprav.   

6. 1. 1 Oblika zapisa priprav 

Tabela 1: Oblika zapisa po skupini delovanja anketirank 

dejavnost na področjih 

dejavnosti po 

kurikulumu 

(gibanje, 

jezik, 

matematika, 

narava, 

družba in 

umetnost) 

rutinske 

dejavnosti 

(prehranjevanje, 

higiena, počitek 

in spanje, prihod 

v vrtec in odhod 

iz njega) 

igra prehodne 

dejavnosti 

f f % f f % f f % f f % 

 

1. STAROSTNA 

SKUPINA 

formalna 25 42 8 13 7 12 3 5 

neformalna 2 3 7 12 8 13 7 12 

ne 

zapisujem 

0 0 12 20 12 20 17 28 

SKUPAJ 27 45 27 45 27 45 27 45 

 

2. STAROSTNA 

SKUPINA 

formalna 26 43 12 20 13 22 9 15 

neformalna 3 5 7 12 8 13 7 12 

ne 

zapisujem 

0 0 10 17 8 13 13 21 

SKUPAJ 29 48 29 48 29 48 29 48 

 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

formalna 4 7 1 2 1 2 1 2 

neformalna 0 0 1 2 3 5 2 3 

ne 

zapisujem 

0 0 2 3 0 0 1 2 

SKUPAJ 4 7 4 7 4 7 4 7 

SKUPAJ 60 100 60 100 60 100 60 100 
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Rezultati, prikazani v Tabeli 1, predstavljajo obliko zapisa, ki jo anketiranke uporabljajo 

pri načrtovanju izvajanja dejavnosti v vrtcu. Za lažje razumevanje rezultatov smo podatke 

razdelili na anketiranke, ki dejavnosti načrtujejo v prvi in drugi starosti skupini ter 

kombiniranem oddelku. Ugotovili smo, da v vseh treh omenjenih skupinah pri 

načrtovanju dejavnosti po področjih kurikuluma (gibanje, jezik, matematika, narava, 

družba, umetnost) v večini izbirajo formalno obliko zapisa (92 %), 8 % anketirank pa 

uporablja neformalno obliko.  

Rutinskih dejavnosti anketiranke v prvi starostni skupini največkrat ne zapisujejo (20 % 

vseh vprašanih), medtem ko se za formalno obliko zapisovanja odloči 13 % in za 

neformalno 12  % vprašanih. V drugi starostni skupini anketiranke priprave za rutinske 

dejavnosti največkrat zapisujejo formalno (20 %), 17 % vprašanih priprav za to področje 

ne zapisuje, 12 % anketirank pa rutinske dejavnosti zapisuje v neformalnih oblikah. 

Rezultati pri izbiri enotnega zapisa priprav za zapisovanje izvajanja rutinskih dejavnosti 

v vrtcu ne prikazujejo večjega odstopanja.  

Priprav za področje načrtovanja otroške igre 20 % vprašanih anketirank v prvi starostni 

skupini največkrat ne zapisuje, 13 % anketirank uporablja formalno obliko zapisa tega 

elementa v priprave in 12 % načrtovanje otroške igre v priprave vključi neformalno. V 

drugi starostni skupini anketiranke dejavnost načrtovanja otroške igre največkrat 

zapisujejo formalno (20 %), najmanjkrat pa neformalno (12 %). V kombiniranem oddelku 

priprave za načrtovanje igre večinoma zapisujejo v neformalni obliki (5 %). Rezultati 

med izbiro zapisa priprav za načrtovanje igre v različnih starostnih skupinah ne 

prikazujejo večjega odstopanja.  

Prehodnih dejavnosti anketiranke v prvi starostni skupini v 28 % ne zapisujejo, 

najmanjkrat za zapisovanje uporabljajo neformalno obliko (5 %). V drugi starostni 

skupini največkrat    (21 %) prehodnih dejavnosti v priprave ne zapisujejo, najmanj (12 

%) pa jih predhodne dejavnosti v priprave vključi neformalno. V kombiniranem oddelku 

prehodne dejavnosti v 3 % zapisujejo neformalno, med formalnim zapisovanjem in ne 

vključevanjem teh dejavnosti v priprave pa ne opazimo razlike.  

Glede na rezultate, predstavljene v Tabeli 1, lahko povzamemo, da anketiranke, ki 

delujejo v drugi starostni skupini, v največjem odstotku v pripravo zapisujejo vse 

omenjene elemente, le prehodnih dejavnosti vanjo ne vključujejo. V prvi starostni skupini 

in kombiniranem oddelku anketiranke formalno pripravo zapisujejo le za področja 
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dejavnosti po kurikulumu, medtem ko ostalih omenjenih elementov največkrat ne 

zapisujejo oziroma jih zapisujejo neformalno. 

 

Graf 4: Oblike zapisa priprav – skupno 

 

V Grafu 4 smo vse pridobljene rezultate (prve, druge starostne skupine in kombiniranega 

oddelka) zapisali skupaj in ugotovili, da anketiranke največji poudarek dajejo pisanju 

formalnih priprav za področja dejavnosti po kurikulumu, pri drugih podanih možnostih 

se odstopanje med danimi odgovori in pridobljenimi rezultati ne pokaže, kar prikazuje 

zmerno zapisovanje vseh treh oblik pri pisanju priprav.  

Sklepamo lahko, da anketiranke kakovost izvajanja dejavnosti v povezavi z obliko zapisa 

priprav aplicirajo le na zapisovanje načrtovanih dejavnosti po področjih, ki so zapisani v 

kurikulumu, medtem ko rutinskih dejavnosti, igre in prehodnih dejavnosti ne izvajajo po 

predhodnem načrtu, kar lahko zmanjša zagotavljanje kakovosti  pri izvajanju omenjenih 

dnevnih dejavnosti v vrtcu.   
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6. 1. 2 Pogostost zapisovanja priprav  

Tabela 2: Pogostost zapisovanja priprav glede na skupino delovanja anketirank 

Dejavnost na področjih 

dejavnosti po 

kurikulumu 

(gibanje, 

jezik, 

matematika, 

narava, 

družba in 

umetnost) 

rutinske 

dejavnosti 

(prehranjevanje, 

higiena, počitek 

in spanje, prihod 

v vrtec in odhod 

iz njega) 

 

igra 

 

prehodne 

dejavnosti 

 

f f % f f % f f % f f % 

 

1. STAROSTNA 

SKUPINA  

  

večkrat na 

teden 

9 15 3 5 8 13 3 5 

enkrat na 

teden 

6 10 5 8 4 7 2 3 

dvakrat na 

mesec 

8 13 1 2 2 3 1 2 

enkrat na 

mesec ali 

redkeje 

4 7 6 

 

10 1 2 4 7 

ne 

zapisujem 

0 0 12 20 12 20 17 28 

SKUPAJ 27 45 27 45 27 45 27 45 

 

2. STAROSTNA 

SKUPINA 

večkrat na 

teden 

12 20 3 5 7 12 4 7 

enkrat na 

teden 

8 13 3 5 3 5 3 5 

dvakrat na 

mesec 

8 13 5 8 6 10 7 12 

enkrat na 

mesec ali 

redkeje 

1 2 8 13 5 8 2 3 

ne 

zapisujem 

0 0 10 17 8 13 13 21 

SKUPAJ 29 48 29 48 29 48 29 48 

 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

večkrat na 

teden 

3 5 1 2 3 5 2 3 

enkrat na 

teden 

1 2 1 2 0 0 0 0 

dvakrat na 

mesec 

0 0 0 0 0 0 1 2 

enkrat na 

mesec ali 

redkeje 

0 0 0 0 1 2 0 0 

ne 

zapisujem 

0 0 2 3 0 0 1 2 

SKUPAJ 4 7 4 7 4 7 4 7 

SKUPAJ 60 100 60 100 60 100 60 100 
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Rezultati, prikazani v Tabeli 2, predstavljajo odgovore anketirank glede pogostosti 

zapisovanja priprav. Rezultate smo razdelili na prvo in drugo starostno skupino ter 

kombinirani oddelek.  

V prvi starostni skupini anketiranke priprave za področja dejavnosti največkrat zapisujejo 

večkrat na teden (15 % vseh vprašanih), najmanjkrat pa enkrat na mesec ali redkeje (7 

%). Za rutinske dejavnosti priprav največkrat ne zapisujejo – tako odgovarja 20 % 

vprašanih, kot smo ugotovili že pri prvem vprašanju. Najmanj anketirank (2 %) pa je 

izbralo odgovor, da priprave za rutinske dejavnosti zapisuje le dvakrat na mesec. Priprav 

za načrtovanje igre anketiranke prav tako največkrat ne zapisujejo (20 % vprašanih), 

najmanjkrat pa jih zapisujejo enkrat na mesec ali redkeje (2 % vprašanih). Največ 

vprašanih, in sicer 28 %, prehodnih dejavnosti v prvi starostni skupini v priprave ne 

zapisuje, najmanj pa jih te zapisuje dvakrat na mesec, in sicer le ena anketiranka (2 %). 

V drugi starosti skupini načrtovanje področij dejavnosti po kurikulumu v priprave 

največkrat zapisuje 20 % vseh vprašanih, in sicer so anketiranke pri tem izbrale odgovor 

'večkrat na teden'. Rutinskih dejavnosti največ anketirank v priprave ne zapisuje – tako 

odgovarja 17 % vprašanih, najmanj anketirank pa je izbralo odgovora, da priprave za 

rutinske dejavnosti zapisujejo večkrat na teden ter enkrat na teden (10 % vseh vprašanih). 

Načrtovanja otroške igre prav tako največ anketirank ne zapisuje (13 % vprašanih), 

najmanj anketirank pa je za načrtovanje otroške igre izbralo načrtovanje enkrat tedensko 

(5 % vprašanih). Tudi prehodnih dejavnosti največ anketirank druge starostne skupine ne 

zapisuje (21 %), najmanj anketirank pa je izbralo odgovor 'načrtovanje enkrat mesečno 

ali redkeje' (3 %).   

V kombiniranem oddelku področje dejavnosti po kurikulumu v priprave največ 

anketirank  vključi večkrat na teden (5 %), le ena anketiranka pa enkrat na teden. 3 % 

vprašanih v kombiniranem oddelku rutinskih dejavnosti v pripravo ne zapisuje nikoli, le 

ena anketiranka jih v priprave zapisuje večkrat na teden in ena enkrat na teden. 5 % 

vprašanih igro v priprave vključi večkrat na teden, ena anketiranka (2 %) pa enkrat na 

mesec ali redkeje. Prehodne dejavnosti v pripravo večkrat na teden vključita dve 

anketiranki (3%), ena anketiranka jih v pripravo vključi dvakrat na mesec, ena pa nikoli.  



 Obadič, P. (2018). KAKOVOST V SLOVENSKIH VRTCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

29 
  

Graf 5: Pogostost zapisovanja priprav – skupno 

 

Podatki, ki smo jih prikazali v Grafu 5, predstavljajo odstopanja med skupnimi rezultati, 

in sicer anketiranke dejavnosti po področjih kurikuluma največkrat načrtujejo večkrat na 

teden, rutinskih dejavnosti, igre in prehodnih dejavnosti pa največkrat v priprave ne 

zapisujejo.  in sicer anketiranke pri načrtovanju dejavnosti po področjih kurikuluma 

največkrat načrtujejo večkrat na teden. Rutinske dejavnosti, igre in prehodnih dejavnosti 

pa največkrat ne zapisujejo v priprave.  
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6. 1. 3 Način zapisovanja priprav 

Tabela 3: Način zapisovanja priprav glede na skupino delovanja anketirank 

dejavnost na področjih 

dejavnosti po 

kurikulumu 

(gibanje, jezik, 

matematika, 

narava, družba 

in umetnost) 

rutinske 

dejavnosti 

(prehranjevanje, 

higiena, počitek 

in spanje, prihod 

v vrtec in odhod 

iz njega) 

igra prehodne 

dejavnosti 

f f % f f % f f % f f % 

 

1. STAROSTNA 

SKUPINA 

na 

predpisane 

obrazce 

1 2 2 3 2 3 0 0 

na obrazce, 

ki smo jih 

pripravili v 

vrtcu 

3 5 0 0 2 3 1 2 

v svoj 

zvezek 

8 13 6 10 4 7 3 5 

v 

računalnik 

15 25 7 12 7 12 6 10 

ne 

zapisujem 

0 0 12 20 12 20 17 28 

SKUPAJ 27 45 27 45 27 45 27 45 

 

2. STAROSTNA 

SKUPINA 

na 

predpisane 

obrazce 

4 7 1 2 2 3 1 2 

na obrazce, 

ki smo jih 

pripravili v 

vrtcu 

10 17 9 15 8 13 8 13 

v svoj 

zvezek 

2 3 2 3 2 3 2 3 

v 

računalnik 

13 21 7 12 9 15 5 8 

ne 

zapisujem 

0 0 10 17 8 13 13 21 

SKUPAJ 29 48 29 48 29 48 29 48 

 

KOMBINIRAN 

ODDELEK 

na 

predpisane 

obrazce 

1 2 0 0 1 2 1 2 

na obrazce, 

ki smo jih 

pripravili v 

vrtcu 

1 2 1 2 1 2 1 2 

v svoj 

zvezek 

0 0 0 0 2 3 1 2 

v 

računalnik 

2 3 1 2 0 0 0 0 

ne 

zapisujem 

0 0 2 3 0 0 1 2 

SKUPAJ 4 7 4 7 4 7 4 7 

SKUPAJ 60 100 60 100 60 100 60 100 
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Rezultati, ki smo jih prikazali v Tabeli 3, predstavljajo prikaz odgovorov anketirank na 

vprašanje o načinih zapisovanja priprav. Odgovore smo razdelili v tri skupine (prva in 

druga starostna skupina ter kombinirani oddelek). V Grafu 6 pa smo prikazali skupne 

odgovore vseh anketirank za lažjo predstavo odstopanj med njimi.  

V prvi starostni skupini anketiranke priprav za področja dejavnosti po kurikulumu 

največkrat zapisujejo v računalnik (25 % vseh vprašanih), najmanj pa na predpisane 

obrazce (le ena anketiranka, kar predstavlja 2 % vprašanih). Anketiranke v prvi starostni 

skupini priprav za rutinske dejavnosti, kot smo ugotovili že iz prejšnjih odgovorov, 

največkrat ne zapisujejo (20 %), le dve anketiranki, kar predstavlja 3 % vseh, pa priprave 

zapisujeta na predpisane obrazce. Za področje igre anketiranke priprav največkrat ne 

zapisujejo (20 %), na obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu, priprave zapisuje le 3 % 

vprašanih, prav tako 3 % pa jih priprave zapisuje na predpisane obrazce. Priprav za 

prehodne dejavnosti anketiranke prav tako največkrat ne zapisujejo (28 % vprašanih), le 

ena anketiranka (2 %) jih zapisuje na obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu.  

Odgovori, ki so jih izbrale anketiranke v drugi starostni skupini, so podobni odgovorom 

anketirank iz prve starostne skupine. Priprave za področja dejavnosti največkrat 

zapisujejo v računalnik (21 % vprašanih), najmanj pa v svoj zvezek (3 %).  Priprav za 

rutinske dejavnosti v 17 % ne zapisujejo, 2 % (ena anketiranka) pa priprave zapisuje na 

predpisane obrazce. Pri vprašanju glede zapisovanja področja iger je 15 % vprašanih 

izbralo odgovor, da te priprave zapisujejo v računalnik, najmanj anketirank, le dve (3 %), 

pa je odgovorilo, da tovrstne priprave zapisuje v svoj zvezek. Prav tako sta dve 

anketiranki (3 %) izbrali odgovor, da priprave  zapisujeta na predpisane obrazce. 

Prehodnih dejavnosti v priprave ne zapisuje 21 % vprašanih, najmanj, le ena anketiranka 

(2 %) pa jih zapisuje na predpisane obrazce.  

V kombiniranem oddelku priprave na področjih dejavnosti po kurikulumu dve 

anketiranki zapisujeta v računalnik, ena na obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu, in ena na 

predpisane obrazce. Rutinskih dejavnosti v priprave ne zapisujeta dve anketiranki, ena jih 

zapisuje v računalnik in ena v obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu. Priprave za otroško 

igro dve anketiranki zapisujeta v svoj zvezek, ena na obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu, 

in ena na predpisane obrazce. Prehodne dejavnosti ena anketiranka zapisuje na predpisane 

obrazce, ena na obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu, ena v svoj zvezek, ena pa tovrstnih 
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priprav sploh ne zapisuje. Rezultati, ki smo jih pridobili z odgovori anketirank, ki delujejo 

v kombiniranem oddelku, kažejo na raznoliko zapisovanje priprav v vrtcu.  

Graf 6: Način zapisovanja priprav – skupno  

 

Skupni podatki, prikazani v Grafu 6, kažejo, da vzgojitelji vseh štirih elementov, ki bi jih 

morali vključevati v pripravo, največkrat ne zapisujejo. Opazimo, da anketiranke za 

zapisovanje priprav najmanjkrat uporabijo predpisane obrazce (6,3 % vseh anketiranih), 

za tem po pogostosti priprave zapisujejo v svoj zvezek (14,3 %), 19,3 % anketiranih za 

to uporablja obrazce, ki so jih pripravili v vrtcu, 28,6 % jih uporablja računalnik, 31,5 % 

pa priprav na omenjenih področjih z izjemo priprav za področja dejavnosti po 

kurikulumu, kjer odgovor 'ne zapisujem' ni zastopan, sploh ne zapisuje.   

Rezultati, ki smo jih prikazali v poglavju 6.1, in sicer v Tabeli 1, 2 in 3 ter Grafih 4, 5 in 

6, odgovorijo na prvo raziskovalno vprašanje, kako vzgojitelji načrtujejo izvajanje 

dejavnosti v vrtcu.  

Ugotovili smo, da vzgojiteljice največ poudarka dajejo načrtovanju področij dejavnosti 

po kurikulumu (gibanju, jeziku, matematiki, naravi, družbi in umetnosti), saj njihovi 

odgovori kažejo, da v veliki večini uporabljajo formalno obliko zapisa le pri omenjenih 

področjih. Tudi priprave najpogosteje zapisujejo za področja dejavnosti po kurikulumu, 

medtem ko rutinske dejavnosti, igre in prehodne dejavnosti zapisujejo le redko oziroma 

jih v priprave sploh ne vključujejo. Odstopanje smo opazili tudi pri načinu zapisovanja 

priprav, saj so vzgojiteljice le pri zapisovanju področij dejavnosti po kurikulumu vključile 

vse ponujene načine, in sicer zapis priprav na predpisane obrazce, obrazce, ki so jih 
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pripravili v vrtcu, zapis v svoj zvezek in v računalnik. Nobena pri tej točki ni izbrala 

možnosti, da priprav sploh ne zapisuje, medtem ko so pri rutinskih dejavnostih, igri in 

prehodnih dejavnostih ta odgovor izbrale največkrat. Prvo raziskovalno vprašanje smo si 

zastavili glede na prvi element procesne ravni – načrtovanje  kurikuluma. Marjanovič 

Umek in dr. (2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002) opredelijo, da pod prvi sklop 

procesne ravni spada naslednjih sedem elementov, ki v vrtcu zagotavljajo kakovost. To 

so poznavanje nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce, izdelava strukture 

načrtovanja dejavnosti (obdobje pisanja priprav, vsebina priprave), upoštevanje načel  

kurikuluma, vsebina načrtovanja (cilji, načela, dejavnosti, materiali, medpodročne 

dejavnosti, časovna razporeditev), rutinske dejavnosti, načrtovanje možnosti izbire za 

otroke, evalvacija (možnost nadaljnjega načrtovanja). Z odgovori, ki smo jih pridobili s 

prvim raziskovalnim vprašanjem, smo ugotovili, da se vzgojitelji največkrat odločijo le 

za načrtovanje dejavnosti s področij kurikuluma. Opazimo, da na ta način ne izvajajo vseh 

kazalcev procesne ravni, ki bi zagotavljala celoten proces kakovosti v vrtcu. V večini 

primerov je bilo načrtovanje rutinskih dejavnosti, igre in prehodnih dejavnosti glede na 

odstotke slabše zastopano kot načrtovanje dejavnosti s področij kurikuluma. 
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6. 2 Elementi zapisanih priprav 

V nadaljevanju nas je zanimalo, katere elemente vzgojiteljice uporabljajo pri zapisovanju 

priprav. V Tabeli 4 smo prikazali pridobljene odgovore, ki smo jih razdelili na 

anketiranke, ki delajo v prvi in drugi starostni skupini ter v kombiniranem oddelku.  

Tabela 4: Zapisovanje priprav glede na skupino delovanja anketirank 

Vsebina priprave 1. 2. 3. 4. 5. 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

DA 27 45 27 45 22 37 4 7 5 8 

NE 0 0 0 0 5 8 23 38 22 37 

SKUPAJ 27 45 27 45 27 45 27 45 27 45 

2. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

DA 29 48 29 48 21 35 10 17 14 23 

NE 0 0 0 0 8 13 19 31 15 25 

SKUPAJ 29 48 29 48 29 48 29 48 29 48 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

DA 4 7 4 7 3 5 0 0 3 5 

NE 0 0 0 0 1 2 4 7 1 2 

SKUPAJ 4 7 4 7 4 7 4 4 4 7 

SKUPAJ 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 

 

Vsebina priprave 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

DA 14 23 15 25 13 22 1 2 15 25 

NE 13 22 12 20 14 23 26 43 12 20 

SKUPAJ 27 45 27 45 27 45 27 45 27 45 

2. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

DA 19 32 16 26 14 23 2 3 18 30 

NE 10 16 13 22 15 25 27 45 11 18 

SKUPAJ 29 48 29 48 29 48 29 48 29 48 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

DA 2 3,5 2 3,5 2 3,5 0 0 2 3,5 

NE 2 3,5 2 3,5 2 3,5 4 7 2 3,5 

SKUPAJ 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 

SKUPAJ 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 

Legenda: 

Priprava oziroma večina priprav, ki sem jih napisal/a, je vsebovala:  

1. cilje na posameznih področjih dejavnosti; 

2. izbor dejavnosti za uresničevanje ciljev na različnih področjih dejavnosti; 

3. medpodročne dejavnosti (npr. skrb za zdravje, varnost …); 

4. čas trajanja posameznih dejavnosti; 

5. zaporedje dejavnosti; 

6. metode in oblike dela glede na dejavnost oziroma vsebino; 

7. predvidene materiale; 

8. alternativne dejavnosti in vsebine, ki zasledujejo iste cilje; 

9. čas za prehodne dejavnosti (npr. pospravljanje materiala, umivanje rok …); 

10. vlogo odraslih. 
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V Tabeli 4 smo prikazali podatke, ki smo jih pridobili z vprašanjem o elementih, ki jih 

vzgojitelji zapisujejo v priprave. V odgovore smo vnesli 10 točk z možnostjo izbire DA 

in NE.  

Ugotovili smo, da vse anketiranke v prvi starostni skupini v pripravo vključijo cilje na 

posameznih področjih dejavnosti (1), prav tako vse anketiranke v pripravo vključijo tudi 

izbor dejavnosti za uresničevanje ciljev na različnih področjih dejavnosti (2). 

Medpodročne dejavnosti (3) v priprave vključi 37 % vseh anketiranih. Čas trajanja 

posameznih dejavnosti (4) večinoma ne vključuje 7 % anketiranih prve starostne skupine, 

prav tako zaporedje dejavnosti (5) v pripravo vključi le 8 % anketirank. Metode in oblike 

dela (6) glede na dejavnost v pripravo vključi 23 % vseh vprašanih, predvidene materiale 

(7) pa 25 % anketirank. Alternativne dejavnosti (8) v pripravo vključi polovica anketirank 

prve starostne skupine. Časa prehodnih dejavnosti (9) v priprave ne vključujejo (vključi 

ga le ena od 27 anketirank), zapis vloge odraslih (10) pa v priprave vključi 25 % 

anketirank.  

Rezultati za drugo starostno skupino prikazujejo podobne ugotovitve kot tisti za prvo, in 

sicer cilje posameznih področij (1) v pripravo vključujejo vse anketiranke, prav tako tudi 

izbor dejavnosti za uresničevanje ciljev (2). Medpodročne dejavnosti (3) v priprave 

vključi 35 % anketirank. Časa trajanja dejavnosti (4) v pripravo ne vključi 31 % 

vprašanih, zaporedje dejavnosti (5) jih v priprave vključi polovica. Metode in oblike dela 

(6) v pripravo vključi 32 % vprašanih, predvidene materiale (7) 26 %, alternativne 

dejavnosti (8) pa polovica anketirank. 45 % vprašanih v pripravo ne vključi časa 

prehodnih dejavnosti (9), vlogo odraslih (10) pa jih vključi 30 % od 45 % anketirank (od 

vseh 60 anketirank), ki so bile zajete v raziskavo glede na drugo starostno skupino.  

Štiri anketiranke od 60 delujejo v kombiniranem oddelku in so na to vprašanje odgovorile 

podobno kot vzgojiteljice prve in druge starostne skupine. Cilje dejavnosti (1) in izbor 

dejavnosti (2) v priprave zapisujejo vse, medpodročne dejavnosti (3) tri vprašane, časa 

trajanja posameznih dejavnosti (4) pa v pripravo ne vključi nobena. Zaporedje dejavnosti 

(5) vključijo tri vprašane od štirih, metode in oblike dela (6) polovica vzgojiteljic, prav 

tako tudi predvidene materiale (7), alternativne dejavnosti (8) in vlogo odraslih (10), čas 

za prehodne dejavnosti (9) pa v pripravo vključi polovica vprašanih (2 – DA, 2 – NE).  
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Graf 7: Elementi pri zapisovanju priprav – skupno 

 

Legenda: 

Priprava oziroma večina priprav, ki sem jih napisal/a, je vsebovala:  

1. cilje na posameznih področjih dejavnosti; 

2. izbor dejavnosti za uresničevanje ciljev na različnih področjih dejavnosti; 

3. medpodročne dejavnosti (npr. skrb za zdravje, varnost …); 

4. čas trajanja posameznih dejavnosti; 

5. zaporedje dejavnosti; 

6. metode in oblike dela glede na dejavnost oziroma vsebino; 

7. predvidene materiale; 

8. alternativne dejavnosti in vsebine, ki zasledujejo iste cilje; 

9. čas za prehodne dejavnosti (npr. pospravljanje materiala, umivanje rok …); 

10. vlogo odraslih. 

Iz Grafa 7, ki prikazuje skupne odgovore anketirank, ki delujejo v prvi in drugi starostni 

skupini ter v kombiniranem oddelku, lahko razberemo, da se največja odstopanja pri 

pisanju izbranih elementov pokažejo pri zapisovanju ciljev področij dejavnosti po 

kurikulumu in njihovem izboru, saj to v pripravo vključujejo vse anketiranke. Pri 

medpodročnih dejavnostih je moč zaznati veliko odstopanje med anketirankami, ki ta 

element zapisujejo v priprave (46), in tistimi, ki tega v priprave ne vključujejo (4), prav 

tako je razvidno, da anketiranke v priprave ne vključujejo časa trajanja posameznih 

dejavnosti (49 anketirank) in časa prehodnih dejavnosti (56 anketirank od 60). Pri drugih 

točkah velikega odstopanja med vključevanjem in ne vključevanjem določenega 

elementa v priprave ne opazimo.  
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Iz odgovorov, ki smo jih prikazali v Tabeli 4 in Grafu 7, odgovorimo na drugo 

raziskovalno vprašanje, to je, katere elemente vsebujejo priprave na izvajanje dejavnosti 

v vrtcu. Sklepamo lahko, da anketiranke kakovost svojih priprav povezujejo z 

zapisovanjem ciljev posameznih področij dejavnosti in izborom dejavnosti, s katerimi 

uresničijo prej zastavljene cilje. Drugih elementov pa v pripravo večinoma ne vključujejo. 

Ugotovili smo, da anketiranke posvečajo načrtovanim dejavnostim večjo pozornost kot 

pa načrtovanju elementov, ki na kakovost vplivajo posredno in predstavljajo velik del pri 

zagotavljanju kakovosti v vrtcu (npr. čas trajanja dejavnosti in prehodov, materiale, 

metode in oblike dela …). Med odgovori, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, 

je 15 anketirank dopisalo, da časa trajanja dejavnosti, metode in oblike dela ter materiale 

zapisuje le za področje gibanja.  

Tako kot pri prvem raziskovalnem vprašanju izhajamo iz teorije procesne ravni, ki so jo 

v knjigi Kakovost v vrtcih (2002) opredelile L. Marjanovič Umek in dr. Ugotovili smo, 

da anketiranke v priprave vključujejo predvsem elemente, ki se navezujejo na načrtovanje 

področij dejavnosti po kurikulumu, ostalih elementov (čas, material, prostor, prehodne 

dejavnosti) pa vse anketiranke v priprave ne vključujejo. Rezultati nam ponovno 

prikazujejo, da anketiranke zagotavljanje kakovosti v večini primerov povezujejo s 

področjem izvajanja načrtovanih dejavnosti, medtem ko je kakovost na drugih področjih 

(npr. časovna razporeditev, uporabljen material itd.) vprašljiva, saj jih v priprave ne 

vključijo v velikem odstotku.  
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6. 3 Dnevni načrt 

Zanimalo nas je, kaj vsebuje dnevni načrt dejavnosti, ki potekajo v igralnici in na prostem. 

V Tabeli 5 smo prikazali pridobljene odgovore, ki smo jih razdelili na anketiranke znotraj 

vseh obravnavanih starostih skupin. 

Tabela 5: Elementi dnevnega načrta glede na skupino delovanja anketirank 

Elementi dnevnega načrta 1. Predviden 

čas, ki je 

namenjen 

individualnim 

in skupinskim 

dejavnostim. 

2. Dejavnosti, 

ki jih vodi 

vzgojiteljica 

oz. pomočnica 

vzgojiteljice, in 

tiste, ki 

potekajo na 

pobudo otrok. 

3. Dejavnosti, 

ki potekajo v 

igralnici, in 

dejavnosti na 

prostem. 

f f % f f % f f % 

1. STAROSTNA 

SKUPINA 

DA 4 7 11 18 21 35 

NE 23 38 16 27 6 10 

SKUPAJ 27 45 27 45 27 45 

2. STAROSTNA 

SKUPINA 

DA 6 10 19 32 27 45 

NE 23 38 10 16 2 3 

SKUPAJ 29 48 29 48 29 48 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

DA 2 3,5 3 5 4 7 

NE 2 3,5 1 2 0 0 

SKUPAJ 4 7 4 7 4 7 

SKUPAJ 60 100 60 100 60 100 

 

Rezultati, ki smo jih prikazali v Tabeli 5, prikazujejo odgovor na tretje raziskovalno 

vprašanje, to je, kaj vsebuje dnevni načrt dejavnosti, ki potekajo v igralnici ali na prostem. 

Tako kot pri prejšnjih predstavitvah rezultatov, smo tudi te razdelili v tri skupine – prvo 

in drugo starostno skupino ter kombinirani oddelek.  

Ugotovili smo, da od skupno 27 anketirank, ki delujejo v prvi starostni skupini, 23 

anketirank (38 % vseh vprašanih) v dnevni načrt ne vključuje časa, namenjenega 

individualnim in skupinskim dejavnostim. 27 % anketirank v dnevni načrt ne vključuje 

dejavnosti, ki jih vodita vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, in tistih, ki potekajo na 

pobudo otrok. Dejavnosti v igralnici in tiste na prostem pa 35 % anketirank v dnevni načrt 

vključi.  

V drugi starostni skupini prav tako 23 anketirank  od 29 (kar predstavlja 38 % vseh 

vprašanih) v dnevni načrt ne vključi predvidenega časa dejavnosti.  

  



 Obadič, P. (2018). KAKOVOST V SLOVENSKIH VRTCIH. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.   

39 
  

Za razliko od prve pa v drugi starostni skupini 32 % anketirank v dnevni načrt vključi 

dejavnosti, ki jih vodita vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, in tiste na pobudo otrok.    

45 % anketirank v dnevni načrt vključi dejavnosti, ki potekajo v igralnici in tiste, ki 

potekajo na prostem.  

Polovica od štirih anketirank v kombiniranem oddelku  predvideni čas dejavnosti vključi 

v priprave. Tri anketiranke v dnevni načrt zapisujejo dejavnosti, vodene s strani 

vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice in tiste na pobudo otrok. Vse anketiranke 

kombiniranega oddelka pa v dnevni načrt vključijo dejavnosti, ki potekajo v igralnici, in 

tiste, ki potekajo na prostem.  

Graf 8: Elementi dnevnega načrta – skupno 

 

Skupni podatki, prikazani v Grafu 8 (ne glede na skupino delovanja) kažejo, da se pri 

zapisovanju predvidenega časa dejavnosti v dnevni načrt pojavlja občutno odstopanje 

med tistimi, ki ga v načrt dnevno zapisujejo (le 12 anketirank od skupno 60, kar je 20 %) 

in tistimi, ki tega dnevno v načrt ne vključujejo (48 anketirank, kar je 80 %). Pri drugem 

elementu – dejavnostih, ki jih vodita vzgojiteljica ali njena pomočnica, in dejavnostih na 

pobudo otrok – ne opazimo velikega odstopanja med tistimi, ki to v dnevni načrt 

zapisujejo (33), in tistimi, ki ne (27). Dejavnosti, ki potekajo v igralnici, in dejavnosti na 

prostem pa so v večini (52 anketirank – 87 %) zapisane.  

Iz odgovorov, ki smo jih prikazali s Tabelo 5 in Grafom 8, odgovorimo na tretje 

raziskovalno vprašanje, in sicer, kaj vsebuje dnevni načrt dejavnosti, ki potekajo v 

igralnici ali na prostem. Ugotovili smo, da vzgojiteljice, ki smo jih vključili v raziskavo, 
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v dnevni načrt največkrat vključijo dejavnosti, ki potekajo v igralnici, in dejavnosti na 

prostem.  

Ugotovili smo, da anketiranke enako kot pri prejšnjih analizah rezultatov največ poudarka 

namenijo prav načrtovanju dnevnih dejavnosti, s čimer zagotavljajo kakovost na procesni 

ravni. Ugotovitev je podobna prejšnjim. Načrtovanju časovnega okvirja ali osebe, ki bo 

dejavnost vodila, ne namenjajo večje pozornosti, kar pa lahko pripelje do manj 

kakovostnega izvajanja dejavnosti. S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli 

ugotoviti, ali vzgojitelji v dnevne načrte vpisujejo več elementov kot v priprave, ki 

največkrat zajemajo cel teden ali še daljše obdobje. Na podlagi pridobljenih rezultatov 

ugotovimo, da vzgojiteljice element načrtovanja kurikuluma, ki ga umeščamo v procesno 

raven modela kakovosti v slovenskih vrtcih, zapisujejo le v določenih in ne v vseh sedmih 

točkah, ki jih je določila skupina strokovnjakov pod vodstvom L. Marjanovič Umek 

(2002) in so zapisani v knjigi Kakovost v vrtcih.  

K vprašanju elementov dnevnega načrta smo dodali tudi vprašanje o časovni razporeditvi 

dnevnih dejavnosti in si pomagali pri razlagi med povezavo načrtovanja posameznih 

dnevnih dejavnosti in njihovega načrtovanja. Odgovore, prikazane v Tabeli 6, smo 

pridobili z računanjem vseh odgovorov glede na oddelek, v katerem anketiranke delujejo. 

Njihove odgovore smo sešteli in izračunali povprečen čas izvajanja zapisanih dejavnosti.  
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Tabela 6: Povprečen čas izvajanja dnevnih dejavnosti glede na skupino delovanja 

anketirank 

Povprečen čas 

dnevnih dejavnosti 

1. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

2. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

SKUPEN 

POVPREČEN 

ČAS 

1. prehranjevanje 95 minut 90 minut 120 minut 102 minuti 

2. umivanje 35 minut 30 minut 50 minut 38 minut 

3. počitek in spanje 115 minut 80 minut 95 minut 97 minut 

4. druge rutinske 

dejavnosti 

50 minut 20 minut 30 minut 33 minut 

5. vse rutinske 

dejavnosti skupaj 

275 minut 210 minut 275 minut 253 minut 

6. usmerjene 

dejavnosti na 

posameznih 

področjih (gib., 

jez., mat., nar., 

dru., ume.) 

55 minut 80 minut 85 minut 73 minut 

7. prosta igra v 

vrtcu in na 

zunanjih površinah 

85 minut 115 minut 125 minut 108 minut 

8. prehodne 

dejavnosti (npr. 

pospravljanje po 

kosilu, priprava na 

kosilo …) 

35 minut 35 minut 40 minut 37 minut 

Z odgovori, prikazanimi v Tabeli 6, smo želeli prikazati dejansko stanje dnevnega 

časovnega izvajanja dejavnosti v vrtcu. Ugotovili smo, da med starostjo otrok in časom 

izvajanja določenih dnevnih dejavnosti obstaja obratno sorazmerna povezava. V 

nadaljevanju izpostavljamo nekaj primerov. Za prehranjevanje, umivanje, počitek in 

spanje v prvi starostni skupini porabijo več časa kot v drugi, medtem ko v drugi starostni 

skupini več časa porabijo za usmerjene dejavnosti s področij kurikuluma, za prosto igro 

v vrtcu in na zunanjih površinah. Povprečen čas izvajanja prehodnih dejavnosti je ne 

glede na starost otrok podoben (približno 35 minut), čeprav teh dejavnosti v veliki večini 

sploh ne načrtujejo. V tabeli je prikazano, da anketiranke največ časa porabijo za izvajanje 

rutinskih dejavnosti, nekaj manj za izvajanje proste igre v vrtcu in na zunanjih površinah, 

še manj za izvajanje usmerjenih dejavnosti s področij kurikuluma, najmanj časa pa 

porabijo za izvajanje prehodnih dejavnosti.  
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Pri tem je rezultat ravno nasproten tistemu, ki smo ga pridobili s prvim raziskovalnim 

vprašanjem, pri katerem smo ugotovili, da anketiranke največ pozornosti posvečajo 

izvajanju usmerjenih dejavnosti s področja kurikuluma, ostalih elementov (rutinskih 

dejavnosti, igre in prehodnih dejavnosti) pa v priprave največkrat sploh ne vključujejo.  

6. 4 Spremljanje izvajanja načrtovanih dejavnosti in uporaba 

spremljave 

Zanimalo nas je tudi, kako vzgojiteljice spremljajo izvajanje načrtovanih dejavnosti, ali 

spremljavo uporabljajo pri svojem nadaljnjem delu in katere elemente uporabljajo pri 

zapisovanju priprav. V Tabeli 7 in 8 prikazujemo pridobljene odgovore, ki smo jih 

razdelili na anketiranke, ki delajo v prvi in drugi starostni skupini ter v kombiniranem 

oddelku.  

Tabela 7: Izvajanje samoevalvacije glede na skupino delovanja anketirank 

izvajanje 

samoevalvacije 

1. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

2. 

STAROSTNA 

SKUPINA 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

 

SKUPAJ 

f f % f f  f f % f f % 

vsak teden ali 

pogosteje 

18 30 16 27 3 5 37 62 

enkrat do dvakrat 

mesečno 

9 15 13 21 1 2 23 38 

na nekaj mesecev 0 0 0 0 0 0 0 0 

enkrat letno 0 0 0 0 0 0 0 0 

nikoli 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 27 45 29 48 4 7 60 100 

 

Rezultati, prikazani v Tabeli 7 in Grafu 9, predstavljajo odgovor na četrto raziskovalno 

vprašanje, kako vzgojitelji spremljajo izvajanje načrtovanih dejavnosti. Tako kot pri 

prejšnjih predstavitvah rezultatov smo tudi te glede na delovanje anketirank razdelili v tri 

skupine. Ugotovili smo, da anketiranke prve starostne skupine, ki smo jih zajeli v 

raziskavo v 30 %,  samoevalvacijo izvajajo vsak teden ali pogosteje, 15 % pa jih 

samoevalvacijo izvaja enkrat do dvakrat mesečno. V drugi starostni skupini 27 % 

anketirank samoevalvacijo izvaja vsak teden ali pogosteje, 21 % pa enkrat do dvakrat 

mesečno. V kombiniranem oddelku 5 % vprašanih  samoevalvacijo izvaja vsak teden ali 

pogosteje, medtem ko jo ena anketiranka (2 %) izvaja enkrat do dvakrat mesečno.  
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Graf 9: Izvajanje samoevalvacije – skupno 

 

Skupni rezultati so prikazani še v Grafu 9. Ugotovili smo, da 37 vprašanih od vseh skupaj 

samoevalvacijo izvaja vsak teden ali pogosteje, 23 vprašanih pa enkrat do dvakrat 

mesečno. Anketiranke pri tem odgovorov 'na nekaj mesecev', 'enkrat letno' in 'nikoli' niso 

izbrale.  

Rezultati predstavljajo odgovor na četrto raziskovalno vprašanje. Ugotovili smo, da vse 

vprašane, ki kot diplomirane vzgojiteljice delajo v vrtcu, izvajajo samoevalvacijo, kar 

kaže na zagotavljanje kakovosti pri spremljanju njihovega dela. Marjanovič Umek (2005 

v Marjanovič Umek in dr., 2005) je zapisala, da pri izvajanju samoevalvacije govorimo 

o notranjem ugotavljanju kakovosti. Glede na podatke, ki smo jih pridobili, lahko trdimo, 

da se samoevalvacija v slovenskih vrtcih izvaja zelo pogosto, kar kaže na zagotavljanje 

kakovosti. Ta element spada v model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na procesni 

ravni, natančneje v izvajanje kurikuluma, pri čemer evalvacija dejavnosti, ki so jih izvedle 

v vrtcu, predstavlja enega od sedmih kazalcev kakovosti na področju izvedbe kurikuluma. 

Pri evalvaciji načrtovanih in izvedenih dejavnosti pa vzgojitelj dobi vpogled in pomoč pri 

nadaljnjem načrtovanju in s tem zagotavlja kakovost svojega dela (Marjanovič Umek in 

dr., 2002 v Marjanovič Umek in dr., 2002). To področje smo zajeli v naslednjem 

raziskovalnem vprašanju.  

Zadnje, peto raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili ob začetku pisanja 

diplomskega dela, se navezuje na pridobljene podatke, prikazane v Tabeli 8 in Grafu 10. 

Zanimalo nas je, ali vzgojitelji spremljavo lastnega dela uporabljajo pri nadaljnjem delu. 

  

37

23

0 0 0

vsak teden ali

pogosteje

enkrat do dvakrat

mesečno

na nekaj mesecev enkrat letno nikoli

Samoevalvacijo izvajam ...

Odgovori anketirank
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Tabela 8: Elementi samoevalvacije glede na skupino delovanja anketirank 

Elementi pri 

samoevalvaciji 

Izvedene 

dejavnosti 

Povezovan

je med 
dejavnostm

i 

Ponujene 

izbire 

Izpeljavo 

predhodni
h 

dejavnosti 

Doseganje 

ciljev 

Realizacij

o načrta 

Pobude in 

ideje otrok 

f f  

% 

f f   

% 

f f  

% 

f f  

% 

f f  

% 

f f 

% 

f f 

% 
1. 

starostna 

skupina 

DA 2

5 

42 2

1 

35 1

6 

27 1

7 

28 2

5 

42 2

4 

40 2

4 

40 

NE 1 1,5 5 8 1

0 

16 9 15 1 1,5 2 3 2 3 

ni 

odgovor

a 

1 1,5 1 2 1 2 1 2 1 1,5 1 2 1 2 

SKUPA

J 
2

7 

45 2

7 

45 2

7 

45 2

7 

45 2

7 

45 2

7 

45 2

7 

45 

2. 

starostna 

skupina 

DA 2

6 

43 2

0 

33 1

6 

27 1

9 

32 2

6 

43 2

6 

43 2

7 

45 

NE 1 2 7 12 1

1 

18 8 13 1 2 1 2 0 0 

ni 

odgovor

a 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

SKUPA

J 
2

9 

48 2

9 

48 2

9 

48 2

9 

48 2

9 

48 2

9 

48 2

9 

48 

Kombinira

ni oddelek 

DA 3 5 3 5 2 3 1 2 3 5 3 5 3 5 

NE 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 
ni 

odgovor

a 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

SKUP

AJ 

4 7 4 7 4 7 4 4 4 7 4 7 4 7 

SKUPAJ 6

0 

10

0 

6

0 

10

0 

6

0 

10

0 

6

0 

10

0 

6

0 

10

0 

6

0 

10

0 

6

0 

10

0 

Vprašanje se navezuje na prejšnjega, in sicer, katere elemente anketiranke vključujejo v 

samoevalvacijo. Na vprašanje je odgovorilo 93 % anketirank, kar nam pove, da štiri (dve 

anketiranki iz druge, ena iz prve starostne skupine in ena iz kombiniranega oddelka)   

spremljave lastnega dela ne uporabljajo pri nadaljnjem načrtovanju dela v vrtcu. 56 

odgovorov smo prikazali v Tabeli 8, ki smo jo prav tako kot ostale razdelili na tri skupine 

glede na skupino delovanja anketirank.  

Ugotovili smo, da so anketiranke prve starostne skupine pri spremljavi lastnega dela, ki 

jim pomaga pri nadaljnjem načrtovanju, v 42 % pozorne na izvedene dejavnosti. 35 % 

anketirank je pozornih na povezovanje med dejavnostmi, 8 % anketirank pa povezovanja 

med dejavnostmi ne vključuje v samoevalvacijo. 27 % anketirank v samoevalvacijo 

vključuje ponujene izbire, medtem ko 16 % anketirank tega v samoevalvacijo ne 

vključuje. Izpeljavo prehodnih dejavnosti v samoevalvacijo vključuje 28 % anketirank 
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prve starostne skupine. Doseganje ciljev v samoevalvacijo vključi 42 % anketirank, 

realizacijo načrta ter pobude in ideje otrok pa 24 od 26 vprašanih, kar predstavlja 40 % 

vseh.  

Anketiranke druge starostne skupine v samoevalvacijo večinoma prav tako vključujejo 

elemente, navedene v anketnem vprašalniku. 26 od 27 vprašanih, kar predstavlja 43 % 

vseh (pri čemer dve vprašani druge starostne skupine samoevalvacije ne izvajata), je 

odgovorilo, da v samoevalvacijo vključujejo izvedene dejavnosti, 33 % anketirank pa 

vanjo vključuje povezovanje med dejavnostmi. Samo 27 % vprašanih v samoevalvacijo 

vključuje ponujene izbire, 18 % anketirank pa se jih za to ne odloči. 32 % anketirank od 

48 % vprašanih druge starostne skupine samoevalvira izpeljavo prehodnih dejavnosti, 43 

% anketirank pa tudi doseganje ciljev dejavnosti. Prav tako 43 % anketirank v 

samoevalvacijo vključi realizacijo načrta, 45 % anketirank (vse anketiranke druge 

starostne skupine) pa samoevalvairajo pobude in ideje otrok.  

V kombiniranem oddelku so na vprašanje o elementih samoevalvacije odgovorile tri od 

štirih anketirank. Tri so odgovorile, da v samoevalvacijo vključujejo izvedene dejavnosti, 

povezovanje med dejavnostmi, doseganje ciljev, realizacijo načrta ter pobude in ideje 

otrok, dve pa v samoevalvacijo vključujeta ponujene izbire. Izpeljavo predhodnih 

dejavnosti v samoevalvacijo vključi le ena anketiranka.  

Graf 10: Elementi samoevalvacije – skupno 

 

V Grafu 10 smo združili odgovore anketirank vseh treh skupin in ugotovili, da lahko 

velika odstopanja med potrditvijo in zavrnitvijo vprašanja opazimo pri vključevanju 

naslednjih elementov v samoevalvacijo: izvedene dejavnosti, povezovanje med 

dejavnostmi, doseganje ciljev, realizacijo načrta ter vključevanje pobud in idej otrok (za 

omenjene elemente je večina vprašanih  potrdila zapisane možnosti). Za element 
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vključevanja ponujenih izbir in izpeljavo prehodnih dejavnosti pa se je za potrditev 

odgovora odločila približno polovica anketiranih. Sklepamo lahko, da anketiranke, ki 

samoevalvacijo vključujejo v nadaljnje načrtovanje, vanjo vključujejo predvsem 

načrtovane dejavnosti s področij kurikuluma, medtem ko npr. prehodnih dejavnosti v 

samoevalvacijo ne vključujejo v veliki meri.  

Kot je zapisal Zupanc (2011 v Kecojevć in Gaber, 2011) nam evalvacija prinaša povratne 

informacije dejanskega stanja, ki pa predstavlja osnovo za nadaljnje načrtovanje. 

Anketiranke, ki smo jih zajeli v raziskavo, uporabljajo zapisano spremljavo lastnega dela, 

vendar največkrat le na področju načrtovanja dejavnosti s področij po kurikulumu, kar pa 

se navezuje na vse ugotovitve v prejšnjih tabelarnih prikazih in odgovorih na prejšnja 

raziskovalna vprašanja. Ugotovili smo, da vzgojiteljice izvajajo predvsem formativno 

evalvacijo, ki opredeljuje preverjanje kakovosti nekega programa, v našem primeru 

področja dejavnosti Kurikuluma za vrtce (1999) (Trochim, 2002 v Marjanovič Umek in 

dr., 2002). 
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7 SKLEP  

V diplomskem delu smo želeli prikazati ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v 

slovenskih vrtcih, za kar so slovenski raziskovalci pokazali potrebo že na začetku 21. 

stoletja. V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej predstavili koncept kakovosti. 

Opredelili smo, kaj kakovost v vrtcu pomeni. Nato smo predstavili kazalce kakovosti, ki 

so znani tudi po svetu. Predstavili smo t. i. vhodne kazalce, ki jih povezujemo s 

strukturnimi kazalci slovenskega modela kakovosti, procesne kazalce, ki jih enačimo s 

procesnimi kazalci kakovosti v Sloveniji, ter izhodne kazalce, ki jih povezujemo s 

procesnimi. V nadaljevanju smo predstavili nekaj modelov, ki so jih tuji raziskovalci 

izdelali za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v tujini. Prav ti modeli so bili 

slovenskim raziskovalcem v pomoč in pobudo za izdelavo modela, ki je prilagojen 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v Sloveniji in se navezuje na nacionalni 

dokument, Kurikulum za vrtce (1999). Slovenski raziskovalci so naredili tristopenjski 

model, ki vključuje strukturno, posredno in procesno raven. Prav zadnjo smo za potrebe 

diplomskega dela preučevali z anketnim vprašalnikom in ugotavljali dejansko stanje na 

področju predšolske vzgoje v Sloveniji. V teoretičnem delu smo opredelili še pojem 

evalvacije kakovosti, ki predstavlja pomembno oporo slovenskemu modelu kakovosti. 

Predstavili smo tudi pripomočke za merjenje in ugotavljanje kakovosti v slovenskem 

prostoru. Del pripomočka smo za ugotavljanje načrtovanja in izvajanja kurikuluma 

(procesne ravni) uporabili kot merski inštrument za empirični del diplomskega dela.  

Raziskavo smo opravili s pomočjo dela anketnega vprašalnika za strokovne delavce in 

delavke na področju načrtovanja in izvajanja, ki so ga Poljanšek, Marjanovič Umek, 

Kavčič, Fekonja in Batistič Zorec v knjigi Kakovost v vrtcih opredelile leta 2002. 

Ugotovili smo, da anketiranke za načrtovanje izvajanja dejavnosti v vrtcu samo pri 

načrtovanju dejavnosti s področij po kurikulumu v veliki meri uporabljajo formalen zapis 

(55 od 60 vprašanih), medtem ko pri rutinskih dejavnostih, igri in prehodni dejavnosti 

vsaj polovica anketirank omenjenih elementov v pripravo sploh ne vključi. Podobne 

rezultate smo dobili tudi pri vprašanju o pogostosti in načinu zapisovanja priprav. 

Ugotovili smo, da anketiranke največ pozornosti namenjajo načrtovanim dejavnostim s 

področja kurikuluma, medtem ko drugim elementom ne posvečajo velike pozornosti 

(opazna so odstopanja med odgovorom 'ne zapisujem' ter ostalimi možnimi odgovori). 

Prav tako smo ugotovili, da tudi v priprave vključujejo cilje dejavnosti po kurikulumu in 

sam potek zastavljenih dejavnosti. Pri rutinskih dejavnosti, prehodih, vlogi odraslih ter  
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časovni razporeditvi pa opazimo sorazmerno porazdelitev  med potrditvijo in zavrnitvijo 

odgovora. Iz pridobljenih podatkov smo ugotovili tudi, da anketiranke v dnevne načrte 

največkrat vključijo le dejavnosti, ki potekajo v igralnici, in dejavnosti na prostem. Pri 

ugotavljanju izvajanja samoevalvacije ter uporabi spremljave lastnega dela pri 

nadaljnjem načrtovanju pa smo ugotovili, da samoevalvacijo zelo pogosto izvajajo vse 

anketiranke. Spremljavo lastnega dela pri nadaljnjem načrtovanju uporablja 56 anketirank 

od 60.  

Ob interpretiranju podatkov in zapisovanju rezultatov, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom, smo ugotavljali podobnost med odgovori anketirank (največ pozornosti 

posvečajo načrtovanim dejavnostim s področij kurikuluma, v priprave in dnevni načrt 

največkrat ne vključijo časovne razporeditve, prehodnih dejavnosti, rutinskih dejavnosti 

…). Ob tem smo si zastavili pomembno vprašanje o zagotavljanju kakovosti v vrtcu, in 

sicer, zakaj vzgojiteljice največ poudarka dajejo prav načrtovanim dejavnostim, čeprav 

njihovo izvajanje traja manj časa kot izvajanje rutinskih in prehodnih dejavnosti ter 

otroške igre. Ali to predstavlja slabšo kakovost vrtca? Z načrtovanimi dejavnostmi s 

področij kurikuluma res načrtno vplivajo na otrokov razvoj in mu z njimi zagotavljajo 

celosten razvoj, vendar ne smemo pozabiti na prikriti kurikulum, ki se največkrat pojavlja 

prav pri ostalih dejavnostih, ki jih izvajamo v vrtcu (predvsem pri rutinskih in prehodnih 

dejavnosti ter dopuščanju otrokom možnost samostojne otroške igre). Ob vsem tem smo 

se vprašali tudi, ali pomanjkanje načrtovanja vseh dejavnosti, ki se dnevno izvajajo v 

vrtcu, zagotavlja kakovost v vrtcu. Rezultatov, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom, ne moremo posplošiti na celotno populacijo slovenskih vzgojiteljev, saj 

smo v vzorec vključili le nekaj vzgojiteljev iz osrednjeslovenske in zahodne regije. S 

pridobljenimi podatki lahko raziskavo diplomskega dela zaključimo z ugotovitvijo, da 

vzgojiteljice, zajete v raziskavo, največ poudarka dajejo izvajanju dejavnosti na procesni 

ravni, s tem pa zagotavljajo kakovost na omenjenem področju. Dejavnosti načrtujejo na 

podlagi nacionalnega dokumenta, ki je v Sloveniji za delo v javnem vrtcu bistven.  

Rezultati, ki smo jih pridobili z ugotavljanjem dejanskega stanja na področju načrtovanja 

in izvajanja procesne ravni v vrtcih, lahko predstavljajo pobudo za nadaljnje raziskovanje 

vprašanja o kakovosti v slovenskih vrtcih – kaj kakovosten vrtec v Sloveniji sploh 

pomeni, kako si zagotavljanje kakovostnega vrtca predstavljajo strokovni, vodstveni in 

drugi delavci, zaposleni v javnih ustanovah, ter na kakšen način bi kakovost v vrtcih še 

izboljšali. 
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9 PRILOGA 
   Anketa o kakovosti v slovenskih vrtcih 

Pozdravljeni! 

Sem Petra Obadič, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. 

S pisanjem diplomskega dela z naslovom Kakovost v slovenskih vrtcih zaključujem s 

študijem omenjene smeri. Z anketnim vprašalnikom želim ugotoviti, kako potekata 

načrtovanje in izvajanje dejavnosti po Kurikulumu za vrtce in s tem ugotoviti izvajanje 

procesne ravni in njene kakovosti v javnih slovenskih vrtcih. Zapisana vprašanja so del 

anketnega vprašalnika za strokovne delavce in delavke avtoric A. Poljanšek, L. 

Marjanovič Umek, T. Kavčič, U. Fekonja in M. Batistič Zorec iz knjige Kakovost v vrtcih 

(2002). V raziskavo bodo vključeni diplomirani vzgojitelji z različnih vrtcev po Sloveniji.  

Anonimnost je zagotovljena, podatki, ki jih bom dobila z raziskavo, pa bodo uporabljeni 

izključno v raziskovalne namene. Prosim vas, da odgovarjate iskreno in upoštevate 

navodila, ki so zapisana pri vprašanjih.  

 

 

1. V vsakem polju obkrožite, kako načrtujete kurikulum in pišete priprave.  

Dejavnost Oblika zapisa Pogostost 

zapisovanja priprav 

Priprave zapisujem 

na področjih 

dejavnosti 

(gibanja, jezika, 

matematike, 

narave, družbe 

in umetnosti) 

FORMALNA 

NEFORMALNA 

NE ZAPISUJEM 

VEČKRAT NA TEDEN 

ENKRAT NA TEDEN 

DVAKRAT NA 

MESEC 

ENKRAT NA MESEC 

ALI REDKEJE 

NA PREDPISANE 

OBRAZCE 

NA OBRAZCE, KI 

SMO JIH PRIPRAVILI 

V VRTCU 

V SVOJ LASTNI 

ZVEZEK 

V RAČUNALNIK 

 

rutinske 

dejavnosti 

(prehranjevanje, 

higiena, počitek 

in spanje, 

prihod v vrtec in 

odhod iz njega) 

FORMALNA 

NEFORMALNA 

NE ZAPISUJEM 

VEČKRAT NA TEDEN 

ENKRAT NA TEDEN 

DVAKRAT NA 

MESEC 

ENKRAT NA MESEC 

ALI REDKEJE 

NA PREDPISANE 

OBRAZCE 

NA OBRAZCE, KI 

SMO JIH PRIPRAVILI 

V VRTCU 

V SVOJ LASTNI 

ZVEZEK 

V RAČUNALNIK 
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Dejavnost Oblika zapisa Pogostost zapisovanja 

priprav 

Priprave zapisujem 

igra FORMALNA 

NEFORMALNA 

NE ZAPISUJEM 

VEČKRAT NA TEDEN 

ENKRAT NA TEDEN 

DVAKRAT NA 

MESEC 

ENKRAT NA MESEC 

ALI REDKEJE 

NA PREDPISANE 

OBRAZCE 

NA OBRAZCE, KI 

SMO JIH PRIPRAVILI 

V VRTCU 

V SVOJ LASTNI 

ZVEZEK 

V RAČUNALNIK 

prehodne 

dejavnosti 

FORMALNA 

NEFORMALNA 

NE ZAPISUJEM 

VEČKRAT NA TEDEN 

ENKRAT NA TEDEN 

DVAKRAT NA 

MESEC 

ENKRAT NA MESEC 

ALI REDKEJE 

NA PREDPISANE 

OBRAZCE 

NA OBRAZCE, KI 

SMO JIH PRIPRAVILI 

V VRTCU 

V SVOJ LASTNI 

ZVEZEK 

V RAČUNALNIK 

2. Izpolnite (v vsaki vrstici ustrezno označite z X):  

Priprava oz. večina priprav, ki sem jih napisal/a, je vsebovala:  
DA NE 

1. cilje na posameznih področjih dejavnosti   

2. izbor dejavnosti za uresničevanje ciljev na različnih področjih 

dejavnosti 

  

3. medpodročne dejavnosti (npr. skrb za zdravje, varnost …)   

4.  čas trajanja posameznih dejavnosti   

5. zaporedje dejavnosti   

6.  metode in oblike dela glede na dejavnost oziroma vsebino   

7. predvidene materiale   

8. alternativne dejavnosti in vsebine, ki zasledujejo iste cilje   

9. čas za prehodne dejavnosti (npr. pospravljanje materiala, umivanje 

rok …) 

  

10. vlogo odraslih   

Pred odgovarjanjem na naslednja vprašanja vzemite v roke priprave za zadnjih 14 

dni in jih preglejte. Ko odgovarjate na vprašanja, imejte v mislih zgolj te priprave. 

3. Izpolnite (v vsaki vrstici označite z X):  

Dnevni načrt je vseboval:   DA NE 

1. predvideni čas, ki je namenjen individualnim in skupinskim 

dejavnostim. 
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2. dejavnosti, ki jih vodi vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice, in 

tiste, ki potekajo na pobudo otrok.  

  

3. dejavnosti, ki potekajo v igralnici, in dejavnosti na prostem.   

 

Spomnite se na dogajanja v vašem oddelku v zadnjih 14 dneh. Pri odgovarjanju na 

naslednja vprašanja imejte ves čas v mislih to zadnje obdobje. 

4. Samoevalvacijo svojega dela z namenom nadaljnjega načrtovanja dela izvajam 

(označite z X):  

 

 vsak teden ali pogosteje 

 enkrat do dvakrat mesečno 

 na nekaj mesecev 

 enkrat letno 

 nikoli  

Na naslednje vprašanje odgovorite, če pri 4. vprašanju NISTE izbrali odgovora 

nikoli. 

Na kaj ste pozorni pri samoevalvaciji? (V vsaki vrstici ustrezno označite z X.)  

Pri samoevalvaciji sem pozoren/pozorna na:   DA NE 

1. izvedene dejavnosti   

2. povezovanje med dejavnostmi   

3. ponujene izbire   

4. izpeljavo predhodnih dejavnosti   

5. doseganje ciljev   

6. realizacijo načrta   

7. vključevanje otrokovih pobud in idej   

5. Prosimo, da spodaj zapišete čas, ki ste ga dnevno v povprečju porabili za 

posamezno dejavnost.  

Čas, ki sem ga dnevno porabil/a za:   

1. prehranjevanje ____h____min 

2. umivanje ____h____min 

3. počitek in spanje ____h____min 

4. druge rutinske dejavnosti (primeri: 

_____________________________) 

____h____min 

5. za vse rutinske dejavnosti skupaj ____h____min 
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6. za usmerjene dejavnosti na posameznih področjih (na področju 

gibanja, jezika, matematike, narave, družbe in umetnosti) 

____h____min 

7. prosto igro v vrtcu in na zunanjih površinah ____h____min 

8. za prehodne dejavnosti (npr. pospravljanje po kosilu, priprava na 

kosilo …) 

____h____min 

 

Za zaključek anketnega vprašalnika vas prosim, da odgovorite še na nekaj splošnih 

vprašanj. 

1. Spol (obkrožite): 

 

a. ženski 

b. moški 

 

2. Starost (obkrožite): 

 

a. 20–30 let 

b. 31–40 let 

c. 41–50 let 

d. 51 let in več 

 

3. Delovna doba na mestu vzgojiteljice v vrtcu (obkrožite): 

 

a. 0–5 let 

b. 6–10 let 

c. 11–15 let 

d. 16–20 let 

e. 21–25 let 

f. 26–30 let 

g. 31–35 let 

h. 36–40 let 

 

4. Starostna skupina otrok, v kateri trenutno delate (obkrožite): 

 

a. 1. starostna skupina (1–3 let) 

b. 2. starostna skupina (3–6 let) 

c. kombinirani oddelek 

d. razvojni oddelek 

Za sodelovanje v anketi se vam lepo zahvaljujem.  


