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POVZETEK 

Ozadje 
Vsaka država članica Evropske unije, brez izjem, zagotavlja določeno obliko predšolske 
vzgoje in izobraževanja (PVIZ) otrok, ki so mlajši od šoloobvezne starosti. Te določbe so se 
običajno razvile kot spodbude za ženske, ki so jim omogočile vstopanje na trg dela. Države 
članice Evropske unije se čedalje bolj ukvarjajo ne samo z zagotavljanjem zadostne 
zmogljivosti za vse otroke, temveč tudi z ravnjo kakovosti izvajalcev PVIZ. PVIZ vse bolj 
velja za pomemben prvi korak v nadaljnjem izobraževalnem razvoju otroka. Kakovost 
življenja otroka pred začetkom obveznega šolanja bistveno vpliva na to, v kakšnega učenca 
se bo otrok razvil. Kakovost izobraževanja v državah članicah Evropske unije je bistvena za 
razvoj gospodarske konkurenčnosti EU in šole delajo z otroki, ki jih obiskujejo. Evropska 
komisija meni tudi, da sta predšolska vzgoja in izobraževanje temelj za uspešno 
vseživljenjsko učenje, družbeno vključevanje, osebnostni razvoj in poznejšo zaposljivost1. 
Ta študija zagotavlja vidike o stanju zagotavljanja kakovosti PVIZ v celotni EU, tudi z vidika 
procesa odprte metode koordinacije na evropski ravni, ki je v teku, in opredeljuje 
najnovejši razvoj politike v državah članicah, ki bi ga lahko uporabili kot zgledni ukrep, 
katerega cilj je izboljšati zagotavljanje kakovosti PVIZ. 
 
Poglavitne prednostne naloge, ki sta jih določila Evropska komisija in Parlament, so temelji 
analitičnega okvira te študije. Te prednostne naloge poudarjajo sestavne dele kakovosti, ki 
jih je določila mednarodna študijska literatura in jih lahko razdelimo na (1) 
dostop/udeležbo, (2) politične, pravne in finančne strukture, (3) osebje, (4) učni načrt, in 
(5) sodelovanje staršev. Ta študija opredeljuje stalne teme in napredke v teh sestavnih 
elementih kakovosti. Poleg tega, pa predlaga tudi smernice, ki bi jih bilo potrebno 
upoštevati za uspešen razvoj procesa odprte metode koordinacije, ki je sedaj osrednja 
točka razvojne politike na ravni EU. 
 
Udeležba 
V evropskem okviru so bili določeni skupni cilji glede stopnje udeležbe otrok v predšolski 
vzgoji in izobraževanju. Države članice želijo doseči vsaj 95 % celotne ciljne skupine z 
izvajanjem predšolske vzgoje in izobraževanja za otroke med 4 letom starosti in 
šoloobvezno starostjo v državah. Za mlajše otroke (mlajše od 3 let) pa vsaj 33 %. Pri 
upoštevanju teh ciljnih skupin je potrebno ločiti pojma „dostop“ in „udeležba“. Tudi če 
politike zagotovijo univerzalen dostop s povečanjem števila mest za varstvo, je ta udeležba 
v bistvu odvisna od dejanskega povpraševanja po PVIZ. Povečanje števila mest varstva 
samo ne bo nujno povečalo stopnje udeležbe otrok v posamezni državi članici. 
 
Praktično vse države članice trenutno razvijajo politike, da bi dosegle cilj strategije 
Evrope 2020, ki je 95-odstotna udeležba v predšolski vzgoji in izobraževanju otrok, 
starih 4 leta in več. Viden je jasen naraščajoči trend pri stopnji udeležbe, ki se 
približuje 95 %. Pozitiven trend je jasno zaznati tudi pri mlajših otrocih. Ta študija bolj 
podrobno pojasnjuje prizadevanja nemške regije Severno Porenje-Vestfalija (SPV) z 
najvišjim številom prebivalstva za povečanje zmogljivosti PVIZ, v kateri so za reševanje 
bolj praktičnih ovir pri sodelovanju med različnimi ravnmi vlade vzpostavili posebno 
delovno skupino. 
 
Sedanja gospodarska in finančna kriza bosta najverjetneje bistveno vplivali na zmanjšanje 
stopnje udeležbe v prihodnjih letih. Zlasti iz vidika vplivov krize je pomembno, da se države 
članice osredotočijo ne le na povečanje udeležbe majhnih otrok, temveč tudi na njeno 
razširitev. Najtežje dosegljive skupine so pogosto otroci iz prikrajšanih okolij ali iz določenih 

                                                 
1  Evropska komisija, predšolska vzgoja in varstvo: najboljši začetek v jutrišnjem svetu za vse naše otroke 

COM(2011)0066. 



Kakovost predšolske vzgoje in izobraževanja 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

(prikrajšanih) regij. Ti otroci potrebujejo dodatno podporo z zgodnjim kakovostnim 
izvajanjem predšolske vzgoje in izobraževanja, da se preprečijo kasnejše razvojne težave. 
Ta študija navaja Finsko kot primer najboljše prakse, ki sedaj opredeljuje prebivalstvo, ki ni 
del predšolskega programa. Razširitev udeležbe pomeni tudi, da se morajo države članice 
dodatno osredotočiti tudi na regionalne razlike v udeležbi v PVIZ. Enake možnosti je treba 
zagotoviti tudi otrokom s podeželja v državah EU.  
  
Politični/pravni/finančni sistemi 
Države članice si čedalje bolj prizadevajo za povezovanje struktur upravljanja za izvajanje 
PVIZ za vse starostne skupine. Z vidika mednarodnega soglasja, da združeni sistemi za 
izvajanje PVIZ zagotavljajo boljše rezultate, kot razdeljeni ali ločeni sistemi, je to pozitiven 
napredek. Po ugotovitvah celostni pristop k razvoju otrok v okviru politik in s strani 
ponudnikov vodi do boljših rezultatov izobraževanja. Zato je priporočljivo, da oblikovalci 
politik, ki so odgovorni za mlajše otroke, tesno sodelujejo s svojimi kolegi, ki razvijajo 
politike za starejše otroke. 
 
Sistemi so pogosto razdeljeni tudi na različne ravni upravljanja, pri katerih se ravni 
avtonomnosti lokalnih oblasti razlikujejo. Državni ali lokalni standardi za kakovost za 
ustanove za PVIZ pogosto določajo le nižje kakovostne zahteve. To pa ne spodbuja 
nadaljnji razvoj kakovosti v predšolski vzgoji in izobraževanju. Izvajalci namesto 
nadaljnjega razvoja kakovosti pogosto zagotavljajo le minimalne kakovostne zahteve, zlasti 
ko imajo manjša proračunska sredstva. Na Irskem (Síolta) so uvedli zanimiv kakovostni 
okvir, katerega cilj je stalno spodbujanje osebja, da proučujejo svoje delo in skladno s tem 
razvijajo kakovostno raven za izvajanje predšolske vzgoje in izobraževanja. Zadostna 
finančna sredstva so še vedno ključna zahteva za doseg pozitivnih učinkov te pobude.  
 
Čeprav so pristojnosti za izvajanje politik o predšolski vzgoji in izobraževanja razdeljene na 
različne ravni upravljanja, ima državna raven pogosto vsaj nekaj pristojnosti pri odločanju 
o porabi sredstev na področju PVIZ. Pri ugotavljanju ravni porabe za PVIZ glede na 
odstotek BDP so podatki pokazali, da so med državami članicami velike razlike. Čeprav 
večja poraba sredstev za PVIZ ne bo samodejno izboljšala kakovosti, pa obstaja jasna 
pozitivna povezava med državami članicami, ki porabijo občutno več denarja za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, ter med njihovimi izobraževalnimi dosežki pri mednarodnih testih, 
kot je na primer PISA. Sedanja svetovna in finančna kriza je zato velikanski izziv, ki ga je 
potrebno upoštevati, saj občutno vpliva na proračune. Zavezujoče finančne obveznosti so 
ključnega pomena za razvoj kakovosti pri vseh elementih kakovosti. 
 

Osebje 
Usposobljeno osebje je temeljnega pomena za zagotavljanje kakovosti v predšolski vzgoji 
in izobraževanju. V Evropski uniji pa žal praktično ni nobenih skupnih standardov glede 
politik v zvezi s kakovostjo osebja. V EU obstajajo zelo različne minimalne zahteve za 
strokovno usposobljenost osebja, ki dela v predšolski vzgoji in izobraževanju, in se gibljejo 
od zahtev po univerzitetni izobrazbi do nikakršnih zahtev. Na splošno velja, da ni potrebno, 
da imajo vsi zaposleni v PVIZ visokošolsko izobrazbo, saj imajo pomočniki lahko le poklicno 
izobrazbo. Kljub temu, pa so potrebne minimalne smernice o izobrazbi teh delavcev, da se 
zagotovi osnovna raven kakovosti. 
 
Številne države članice poskušajo delovno silo v PVIZ profesionalizirati. Obstajajo občutne 
razlike glede stopnje, do katere je možno te cilje oblikovati ali finančno podpreti. To je 
zlasti pomembno za bolj neformalne oblike družinskega dnevnega varstva otrok, pri katerih 
so otroci v varstvu na svojem domu, in ki so zato izvzete iz večine predpisov. Stalni 
strokovni razvoj pa je pomemben tudi za doseganje kakovosti redne delovne sile v PVIZ. 
Kot najboljšo prakso takih prizadevanj za strokovno usposabljanje pa ta študija prikazuje 
vlogo družinskih centrov v nemški regiji Severno Porenje-Vestfalija (SPV), kjer varuškam 
nudijo podlago za izmenjavo izkušenj ali dodatne tečaje.  
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Bistvenega pomena za zagotavljanje kakovostnega osebja v sistemu so delovni pogoji, kot 
so delovno okolje, plača in ugodnosti. Ti pogoji privabljajo visoko izobraženo osebje in s 
tem vplivajo na kakovost. Taki splošni delovni pogoji vplivajo na zadovoljstvo pri delu, kar 
vpliva tudi na kakovost zagotavljanja PVIZ. Ta študija tako na primer opredeljuje velike 
razlike v odhodkih za plače zaposlenih in majhne razlike v razmerju med osebjem in 
številom otrok med državami članicami.  
 

Učni načrt 

Raziskovalci in oblikovalci politik so v glavnem istega mnenja, da je za majhne otroke 
pomembno, da razvijejo ne le potrebne kognitivne elemente, ki so pomembni za vstop v 
osnovno šolstvo, temveč tudi nekognitivne. Oba elementa sta enako pomembna pri 
postavljanju temeljev za vseživljenjsko učenje. Čeprav se to ravnotežje na splošno ohranja, 
pa je so EU velika nihanje glede tega, kako podrobno so oblikovane državne smernice za 
učni načrt. Številne države članice so nedavno uvedle predšolske programe za otroke, 
mlajše od  šoloobvezne starosti, ki bodo zagotavljali pripravo otrok na vstop v osnovno 
šolstvo. Programi za predšolsko vzgojo in izobraževanje v celotni EU se vse bolj 
osredotočajo na krepitev bolj izobraževalnih vidikov, na primer matematične pismenosti in 
pismenosti. Ta študija obravnava Romunijo kot primer na novo uvedenih programov, kjer 
je bilo predšolsko leto uvedeno leta 2012.  
 
V vseh državah članicah se politične pobude razvijajo za pomoč ogroženim otrokom in za 
njihovo vključitev v obstoječe dejavnosti učnega načrta za majhne otroke. Kljub temu se 
cilji in posledično tudi rezultati takih dejavnosti ozaveščanja pogosto razlikujejo med 
posameznimi izvajalci in med posameznimi regijami. Potrebnih je več dokazov, da bi lahko 
v prihodnje smiselno in ozaveščeno odločali o politiki glede uspešnosti teh poskusov v 
prihodnosti. Ta študija prikazuje, da je vloga visoko usposobljenih delavcev v PVIZ bistvena 
za uspešno vzpostavljanje stikov z ogroženimi otroki. 
 

Sodelovanje staršev 
Sodelovanje staršev je nujno potrebno za zagotavljanje visoke kakovosti izvajanja 
predšolske vzgoje in izobraževanja., saj so straši pri razvoju otrok ključne interesne 
skupine. Sodelovanje staršev, ki je vedno pomembno, je še pomembnejše za manjšinske 
skupine otrok, ki izhajajo iz prikrajšanih okolij. Njihovo sodelovanje pomaga pri 
zmanjševanju razlik med domačim in šolskim okoljem in lahko okrepi izobraževalne 
dosežke otroka ter zmanjša odstotek osipa med šolanjem kasneje v življenju. Kljub temu, 
da obstajajo nekateri zakoni, pravila in uredbe, ki določajo sodelovanje staršev, pa je 
njihovo sodelovanje v glavnem odvisno od posameznih izvajalcev po vsej EU. 
Ta študija razlikuje med v otroka usmerjeno sodelovanje in v ustanove usmerjeno 
sodelovanje staršev, saj so temeljni cilji drugačni. V otroka usmerjeno sodelovanje prispeva 
k njegovemu razvoju, medtem ko se v ustanove usmerjeno sodelovanje staršev osredotoča 
bolj na to, da imajo starši možnost razpravljati o dejavnostih z izvajalci PVIZ. Kljub temu, 
da je lahko stopnja njihovega sodelovanja zelo odvisna od kulturnega konteksta, pa se 
izvajajo številne dobre prakse za v otroka usmerjeno sodelovanje na Finskem, Irskem in 
Nizozemskem, kjer so oblikovali zelo konkretne strategije obveščanja, da bi spodbudili 
starše in otroke iz prikrajšanih skupin. Sodelovanje staršev, usmerjeno v ustanove, je lahko 
v kombinaciji z obstoječimi standardi za kakovost, ki jih določi vlada, učinkovito orodje za 
zagotavljanje kakovosti. Starši lahko vplivajo na kakovost ponudnikov predšolske vzgoje in 
izobraževanja, če so kritični in se vedejo kot konstruktivni potrošniki. Visoko usposobljeni 
delavci v predšolski vzgoji in izobraževanju imajo pomembno vlogo pri učinkovitem 
sodelovanju s starši, ki se skupaj osredotočajo na otroka ter na ustanovo za PVIZ.  
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Izzivi pri zagotavljanju kakovosti PVIZ 
Nekateri izzivi in priporočila za kakovost ustanov za PVIZ so bolj obširni kot ti določeni 
dejavniki kakovosti, in so za oblikovalce politike pomembni na nacionalni in evropski ravni. 
V tej študiji so obravnavani večji izzivi za EU na področju razvoja kakovosti ustanov za 
PVIZ, na koncu pa so predlagana priporočila za premagovanje teh ovir. Prvič, oblikovalci 
politike imajo težave zaradi pomanjkanja empiričnih dokazov, s katerimi bi podprli nov 
razvoj in politične pobude. Politične pobude se sedaj na splošno sprejemajo brez podpore 
empiričnih dokazov, ki bi zagotavljali, da bi te pobude dejansko pripeljale do pozitivnih 
rezultatov, kot so nižja stopnja zgodnjega opuščanja šole ali boljši učni uspeh na programih 
za mednarodno ocenjevanje študentov, kot je PISA. Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj vztrajno pozival k potrebi po oblikovanju politike na podlagi 
dejstev za vse študije o predšolski vzgoji in izobraževanju, in k temu, da se v tej študiji 
ponovi prednostne naloge za EU in države članice.  
  
Drugič, stalna težava, s katero se srečujejo nacionalni ali lokalni upravni organi, je kako 
zagotoviti kakovost za vsak posamezni sestavni element kakovosti v ustanovah za PVIZ. 
Minimalne zahteve izvajalcem PVIZ običajno ne določajo spodbud za razvoj kakovostne 
ravni. Večina držav članic postavlja zelo nizke zahteve, inšpekcije pa nato izvajajo nadzor 
skladnosti z njimi. Pri izboljševanju kakovosti je zato največji izziv oblikovati učinkovit 
ocenjevalni sistem, ki bi izvajalcem zagotovil jasne spodbude ne le glede absolutnega 
minimuma, temveč takšne, ki bi zagotovile najvišjo kakovostno raven PVIZ. 
 
In tretjič, pomembno je, da so oblikovalci politik dosledni pri politikah in da se jih 
podpre s potrebnimi sredstvi, ter tudi s strani preostalih zadevnih pristojnih organov. Vse 
države članice imajo številne dokumente o politikah in predloge o dvigu ravni udeležbe, 
integriranih storitvah, izboljšanju usposobljenosti osebja, uravnoteženju učnega načrta ali 
udeležbi staršev. Poleg teh načrtov, je pomembno pritegniti vse ključne zadevne 
interesne skupine in zagotoviti, da se predlagane politike lahko dejansko izvedejo.  
 
Gospodarska in finančna kriza pa ima znaten vpliv na politike PVIZ v celotni EU. V študiji so 
prikazani številni primeri zelo ambicioznih nacionalnih ciljev za doseg kakovosti ali 
nacionalni okviri za kakovost, ki so bili vzpostavljeni in uvedeni za udeležbo, osebje, učni 
načrt ali sodelovanje staršev, in ki so bili ustavljeni s prvimi rezi v proračunu. Kljub temu, 
da so se cilji večinoma ohranili, nacionalne vlade za izvedbo teh ciljev enostavno ne 
namenjajo zadostnih sredstev. Obenem pa državljani zaradi brezposelnosti manj prispevajo 
k dnevnemu varstvu otrok. Brezposelni državljani nimajo niti neposredne potrebe po vpisu 
svojih otrok v varstvo in pogosto niti potrebnih finančnih sredstev. Zato lahko ti otroci 
zaostajajo in niso deležni temeljne razvojne podlage, ki bi jo morda potrebovali. V teh časih 
je pomembno, da nacionalne vlade naredijo več kot zgolj ohranjajo raven odhodkov za 
PVIZ, da zagotovijo kakovostno izvajanje PVIZ na vseh ravneh dejavnikov kakovosti. Še 
bolj pomembno je to, da se pobude razvijajo tako, da zagotovijo vključitev skupin, ki 
najbolj potrebujejo predšolsko vzgojo in izobraževanje, in hkrati enake možnosti za 
vse otroke. PVIZ bi morala biti vključena v širše izobraževalne cilje. Kakovostna predšolska 
vzgoja in izobraževanje zagotavlja trdne temelje za nadaljnje izobraževanje, in je 
pomembno orodje za zmanjševanje sedanjih in prihodnjih družbenih neenakosti med 
otroki, ki prihajajo iz različnih okolij.  
 
Priporočila 
Priporočila na ravni EU: podpreti proces odprte metode koordinacije za socialno 
zaščito in socialno vključenost (OMK)  
Ta študija opredeljuje razvoj na evropski ravni in v posameznih državah članicah. Razvoj 
kakovostnega okvirja za PVIZ na ravni EU v EU, še ni dovolj dodelan. Zato je še veliko 
prezgodaj za celotno oceno. Komisija je začela s postopkom opredeljevanja kakovostnega 
okvira za PVIZ s tematsko delovno skupino, ki je začela delovati leta 2012, kot del 
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potekajočega procesa odprte metode koordinacije za socialno zaščito in socialno 
vključenost (OMK).  
Ker je za ocenitev procesa še prezgodaj, pa ta študija opredeljuje nekatera priporočila za 
Evropski parlament, Evropsko komisijo in posamezne države članice, ki bi lahko podprla 
sedanja prizadevanja za razvoj evropskega kakovostnega okvira za PVIZ.  
 Spodbuditi je treba vključenost politike v pripravljalnem obdobju, da se zagotovi 

zadostno osveščenost na področju politik sedaj in v bližnji prihodnosti. Če si državljani 
ali nacionalne zainteresirane strani ne bodo prizadevali za kakovost PVIZ, bo proces 
OMK najverjetneje neuspešen. Razvoj kakovostnega okvirja za to področje bi moral biti 
več kot le tehnična formalnost. Ta proces ima tudi jasen političen element, ki za svoj 
uspeh zahteva zadostno politično vključevanje.  

 Drugič, v državah članicah je treba vzpostaviti skupno skrb glede pomena razvoja 
kakovosti PVIZ. Če države članice ne vidijo nobene dodane vrednosti v sodelovanju za 
uresničitev skupnih ciljev, bo program OMK najverjetneje neuspešen. Države članice 
morajo izhajati iz skupnih ciljev, da bi zagotovile polno podporo kakovostnemu okviru 
za predšolsko vzgojo in izobraževanje.  

 Tretjič, pomembno je, da institucionalna ureditev podpre proces OMK, kot je sedaj to 
storila Komisija z oblikovanjem tematske delovne skupine in interesnih skupin.  

 Dosegljivost ciljev, merila uspešnosti in kazalci so tudi pomembni sestavni deli za 
uspešno uresničitev procesa OMK. Tematska delovna skupina sedaj razvija te sestavne 
dele, ki so bistvenega pomena pri primerjanju napredka v kakovostnem okviru PVIZ. Za 
vse posamezne elemente, ki so opredeljeni v tej študiji, so potrebni jasni in primerljivi 
cilji, merila uspešnosti in kazalci: (1) udeležba/dostop, (2) politične, pravne in finančne 
strukture, (3) osebje, (4) učni načrt in (5) sodelovanje staršev. Taki primerljivi podatki 
so najpomembnejši za oblikovanje spodbud, da lahko države članice skupaj uresničujejo 
skupne cilje. Za nadaljnji razvoj ciljev, ki temeljijo na dokazih, ali merilih uspešnosti, je 
treba oblikovati nove empirične študije v celotni EU, zato jih je treba podpreti.  

 Evropski oblikovalci politik bi morali zagotoviti sodelovanje interesnih skupin, in z 
njimi vzpostaviti uspešno sodelovanje. To je ključnega pomena za uspeh OMK, saj ta 
proces poteka od spodaj navzgor. Razvoj okvira za kakovost PVIZ bi moral biti 
obširnejši od le projekta za politike na visoki ravni in jasno začrtan v dejanskem 
izvajanju PVIZ. To je zlasti pomembno za kakovostni okvir PVIZ, saj so pooblastila za 
politike na tem področju pogosto prenesena na nižjo raven upravljanja in na manjše 
ponudnike.  

 Nasprotujoča stališča (v smislu smernic politike ali ideologije) med državami 
članicami običajno pripomorejo k napredku procesa OMK, zato naj jih oblikovalci 
evropskih politik ne bi preprečevali. V tem primeru poskušajo države članice, ki imajo 
jasne cilje, prepričati države članice, ki imajo pomisleke, k sodelovanju in uresničevanju 
skupnega cilja. Glede na to, da mora pobuda priti iz držav članic, igra ta pogoj zelo 
pomembno vlogo pri uspešnem uresničevanju procesa OMK.  
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Priporočila držav članic: razvoj kakovosti pri PVIZ 
Države članice poleg usklajevanja politik pri procesu OMK nosijo glavno odgovornost za 
povečevanje kakovosti. Ta študija poudarja potrebo po tem, da se zadevo o kakovosti PVIZ 
vključi med obširnejše izobraževalne cilje, saj kakovost na tem področju zagotavlja trdne 
temelje za nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Predšolska vzgoja in 
izobraževanje je sestavni del širših politik o enakih možnostih in državljanstvu, zato ju je 
treba tako tudi obravnavati. Ta študija opisuje in analizira dobre prakse v različnih 
institucionalnih okvirih po vsej EU, na osnovi njenih ugotovitev pa bodo oblikovalci politik 
dobili informacije o vprašanjih v zvezi s kakovostjo predšolske vzgoje in izobraževanja, ki 
so opredeljena kot udeležba, sistemi upravljanja, osebje, učni načrt in sodelovanje staršev. 
V tej študiji so za državne oblikovalce politik povzete poglavitne pridobljene izkušnje, 
oblikovane na podlagi dobrih praks.  
 
 Oblikovanje politik na podlagi dokazov: Izredno pomembno je, da oblikovalci politik 

oblikujejo nove politične pobude na podlagi bistvenih empiričnih temeljev. Prepogosto 
se začne in zagovarja razvoj politik, ki ni utemeljen s kakršnimi koli empiričnimi dokazi. 
Zato je treba posvetiti več pozornosti empiričnim ugotovitvam, oziroma „kaj 
deluje“ v predšolski vzgoji in izobraževanju, na primer s podporo longitudinalnih 
kohortnih študij v okviru EU.  

 Udeležba: Treba se je osredotočiti tudi na razširitev udeležbe, ne samo na njeno 
povečanje. Države članice bi morale posvečati dodatno pozornost udeležbi posebnih 
skupin in regionalnim razlikam pri udeležbi v PVIZ, ki bi lahko predstavljale težavo pri 
dostopu. Širitev udeležbe v PVIZ izven okvira velemestnih območij bi morala biti 
prednostna naloga, kot tudi zagotavljanje enakih možnosti za starše in otroke, ki 
živijo na podeželju. 

 Sistemi vključevanja: Priporoča se, da oblikovalci politik, ki so odgovorni za najmlajše 
otroke, tesno sodelujejo s svojimi kolegi, ki oblikujejo politike za starejše otroke. 
Vključevanje PVIZ v širši izobraževalni sistem pripomore k ustvarjanju plodnih tal za 
njene izvajalce, na podlagi skupnega pristopa k razvoju otrok. 

 Osebje: Države članice bi morale imeti vsaj minimalne smernice za usposobljenost 
celotnega osebja v PVIZ na državni ravni, da bi zagotovile osnovno raven kakovosti. 

 Učni načrt: Empirični dokazi prikazujejo potrebo po uravnoteženem učnem načrtu, zato 
je pomembno, da se zagotovi ravnovesje med kognitivnimi in nekognitivnimi 
vidiki pri otrocih, ki so mlajši od šoloobvezne starosti, kljub temu, da so izobraževalni 
cilji, kot sta matematična pismenost in pismenost, postavljeni v središče učnega načrta.  

 Sodelovanje staršev: Kljub temu, da je v zvezi s sodelovanjem staršev pri PVIZ 
sorazmerno malo predpisov, pa ta študija poudarja njihov pomen. Priporoča se, da vse 
države članice nadalje pomagajo izvajalcem PVIZ pri spodbujanju pomenljivega 
sodelovanja staršev, ob upoštevanju kulturnih razlik, ki lahko obstajajo v različnih 
regijah ali skupinah. 

 Raven odhodkov, povezanih s PVIZ: Sedanja svetovna gospodarska in finančna 
kriza je velikanski izziv, ki ga je treba upoštevati, saj ima velik vpliv na proračun. Za 
razvoj kakovosti prej omenjenih elementov pa je bistvenega pomena močna finančna 
podpora. Za uresničitev te finančne podpore se priporoča, da države članice 
sodelujejo med sabo, da omogočijo bolj primerljive nacionalne odhodke za 
politike o predšolski vzgoji in izobraževanju v različnih državah članicah, da bi se 
lahko primerjala učinkovitost po celotni EU. 

 

 


