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Kaj je pot  
VALUE? 

Orientacijske  
točke poti VALUE

Stopnje poti  
VALUE

Uvod

Želja tega načrta je, da vas kot bralca navdihne, da bi okrepili sodelovanje med 
pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji v predšolskih ustanovah. Za tem stoji ideja, 
da boljše sodelovanje krepi posamezne strokovne delavce in kolektive pri 
naslavljanju vseh vidikov otrokovega dobrega počutja, razvoja in učnih potreb. 
Z drugimi besedami: raznolikosti in različne perspektive znotraj kolektiva se 
uporabi kot vire za izboljšanje celostne skrbi za otroke. 

V večini evropskih držav v ustanovah predšolske vzgoje in varstva, z otroki 
in družinami ne delajo le vzgojitelji, učitelji ali pedagogi (vzgojitelji). Pri skrbi 
in učnem procesu so neposredno udeleženi številni drugi izvajalci, denimo 
pomočniki vzgojiteljev, varstveni delavci, romski pomočniki in pomočniki 
za otroke s posebnimi potrebami. Pot VALUE se večinoma osredotoča na 
sodelovanje med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pa tudi drugimi kadri, ki v 
različnih kontekstih predšolske vzgoje delajo kot pomočniki vzgojitelja.
 
Da bi okrepili sodelovanje med pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji, pot 
VALUE predstavlja tako okvir kot tudi ideje za razvoj poti kontinuiranega 
profesionalnega razvoja, ki vključujejo pomočnike vzgojiteljev in vzgojitelje. 

Kaj je načrt skupne poti 
profesionalnega razvoja 
strokovnih delavcev v 
vrtcu- pot VALUE 
(v nadaljevanju pot VALUE)? 
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Zakaj načrt za 
sodelovanje med 
strokovnimi delavci v 
vrtcu?

Vključevanje vseh zaposlenih in krepitev sodelovanja med različnimi poklici 
na področju predšolske vzgoje, lahko odpre številne perspektive in raznolika 
razmišljanja, ki opredeljujejo delo z otroki. 

Preko skupinskega učenja in sodelovalnega dela imajo lahko zaposleni na tem 
področju priložnost opazovati in nasloviti več aspektov, povezanih z dobrim 
počutjem, razvojem in učnimi potrebami otrok. Različne kompetence in številne 
perspektive v ekipi strokovnjakov postanejo vir za razvoj trajnostnih rešitev 
zapletenih izzivov v kontekstih različnosti (Rutar et al., 2019; Jensen et al., 2020). 

Raziskava (Peeters, Sharmahd & Budginaitė, 2016)   je potrdila, da obstaja 
potreba po izboljšanju sodelovanja med strokovnimi delavci v vrtcu. Sodelovanje 
med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ni samoumevno. Pomočniki vzgojiteljev 
pogosto niso udeleženi v načrtovanju in v pobudah profesionalnega razvoja. Zato 
jim primanjkuje priložnosti, da bi okrepili svojo strokovno vlogo in identiteto. 
Pomočnikom vzgojiteljev in vzgojiteljem prav tako primanjkuje priložnosti, da 
bi sodelovali v skupnih pobudah profesionalnega razvoja. To je pomembno, ker 
te pobude nudijo priložnosti za skupno učenje preko dialoga in razmišljanja o 
vsakodnevnih praksah, vlogah in sodelovanju.

V načrtu bomo naslovili izzive in priložnosti, ki nudijo sodelovanje in prepoznavanje 
različnosti med strokovnimi delavci na področju predšolske vzgoje. 
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Načrt je namenjen vsem strokovnim delavcem na področju predšolske vzgoje, ki jih 
zanima kvalificiranje praks izobraževanja in skrbi ter vrednotenje različnosti v timu. 

Načrt bo morda posebej zanimiv tudi za pobudnike, sodelujoče in facilitatorje 
pobud profesionalnega razvoja v vrtcih, kjer vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
enakopravno sodelujejo. 

Pobudnik je lahko denimo ravnatelj ali pedagog oz. tisti, ki v okviru vrtca skrbi za 
profesionalni razvoj. Pobudniki so lahko tudi zaposleni v predšolskih organizacijah, 
v lokalnih skupnostih ali regionalnih upravah. 

Facilitatorji so lahko zunanji ali se jih izbere med zaposlenimi v organizaciji.
Branje tega načrta bi lahko zanimalo še predavatelje v institucijah, ki skrbijo 
za usposabljanje bodočih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, mentorje 
pripravnikom in sindikate.

Komu je načrt namenjen?
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Kaj je načrt navdihnilo?

Načrt izhaja iz izkušenj in novega znanja, pridobljenega v projektu VALUE, ki 
je bil financiran s strani Evropske komisije. Centri usposabljanja in raziskav iz 
Belgije, Danske, Portugalske in Slovenije so prejeli sredstva za preizkušanje poti 
profesionalnega razvoja, ki krepijo sodelovanje med vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev v različnih okoljih. Devet predšolskih ustanov je izoblikovalo poti 
profesionalnega razvoja, ki so vključevale pomočnike in vzgojitelje predšolskih 
ustanov. Preko poti profesionalnega razvoja so predšolski timi debatirali in 
razmišljali o tem, kako v vsakodnevni praksi naslavljajo otrokove potrebe po 
celostni skrbi zanje, kako k temu prispevajo kot posamezniki in kot tim. Poti 
profesionalnega razvoja, razvite v štirih državah, so seveda temeljile na različnih 
kulturah in ozadjih predšolskega sistema v državah. V tem načrtu so upoštevane 
kulturne razlike, kar nudi raznolike perspektive.

Vsebino tega načrta navdihujejo razviti, testirani in ocenjeni preizkusi pilotnih 
projektov. Natančneje se načrt naslanja na sledeče študije ozadja:

 l  Temeljna študija, ki je bila osnovana na vprašalniku, poslanem sodelujočim 
v pilotnih projektih, ter kvantitativnih podatkih in statističnih analizah. 

 l  Štiri nacionalna poročila o procesu in rezultatih pobud profesionalnega 
razvoja v vsaki državi. 

 l  Končno poročilo, ki predstavlja skupno evalvacijo in poudarja izsledke 
poti profesionalnega razvoja v štirih državah. 

https://www.value-ecec.eu/?p=3900#top
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Načrt ima dva dela. 
Del KAJ opisuje ključne koncepte poti VALUE. 

Del KAKO pa opisuje štiri orientacijske točke, ki vas lahko vodijo pri razvoju te poti, 
ter vprašanja, predloge in možnosti, ki se navezujejo na različne stopnje poti. 

Načrt ne opisuje edine smeri na poti k profesionalnemu razvoju strokovnih 
delavcev v predšolskih ustanovah. Ne obstaja samo ena pot. Kot bralec boste 
morali s sodelavci ustvariti lastno pot. Morda se boste včasih izgubili. V takih 
primerih bo ta načrt, ki vključuje navdihujoče prakse iz predšolskih ustanov, ki so 
bili vključeni v projekt VALUE, dobrodošla usmeritev. 

Kako načrt uporabljati?



Kaj je 
pot VALUE? 

Pot VALUE je načini krepitve sodelovanja med pomočniki vzgojiteljev in 
vzgojitelji v predšolskih okoljih, ki temeljijo na treh ključnih konceptih:
 l poklicna identiteta; 
 l celostna skrb za otroke;
 l sodelovanje.

V tem poglavju opisujemo, kako pot VALUE opredeljuje te ključne koncepte. 
Definicije lahko uporabite kot začetno točko za pogovor in razvoj lastnega 
razumevanja in opredelitve poklicne identitete, celostne skrbi za otroke  
in sodelovanja. 
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Poklicna identiteta zajema sledeče izkušnje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev: 
 l  občutek kompetentnosti; 

 l  priznanje in potrditev vodij in sodelavcev; 

 l  sodelovanje v timih. 

Vsi trije elementi so bistveni predpogoji za uspešno predšolsko delo z otroki in 
družinami ter za osmišljeno sodelovanje pri skupinskem delu. 

Poklicna identiteta ni nekaj statičnega, temveč je fluidna. »Nanjo močno vpliva 
to, kako vidimo sebe, kako vidimo druge, kako drugi vidijo nas in kako nas vidi 
družba na splošno« (Beijaard, Verloop & Vermunt, 2004). Sodelovalni procesi, 
v katerih se različni izvajalci enakovredno povežejo v dialog, pogajanje in 
razmišljanje o praksah celostne skrbi za otroke vplivajo na poklicno identiteto 
in rast udeleženih izvajalcev. 

Poklicna identiteta

POMOČNICA, PORTUGALSKA

V razredu sem se počutila bolj cenjeno. 
Čutila sem, da imajo glas otroci, hkrati 

pa, da ga imam tudi sama

»
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Celostna skrb za otroke1 je pristop, pri katerem so skrb za dobro počutje, učenje 
in igra neločljivi in enako pomembni. Celostna skrb za otroke je več kot preprosto 
zagotovilo, da se otroci v predšolskem okolju emocionalno in fizično počutijo dobro. 
Predstavlja tudi skrb za pripadnost in ustvarjanje vključujočega okolja za različne 
otroke. 

Celostna skrb za otroke pomeni, da so izvajalci predšolske vzgoje pozorni 
opazovalci in poslušalci, ki so sposobni razumeti otrokove potrebe in cilje (ne le 
ciljev, zazrtih v prihodnost, temveč tudi trenutne cilje) ter lahko nudijo primerne 
odzive in zagotavljajo uresničevanje enakih možnosti.

Od konteksta je odvisno, ali je mogoče implementirati integrirano perspektivo 
celostne skrbi za otroke. Tradicija in kultura, v kateri se izobraževanje in nego 
razume in naslavlja kot ločeni nalogi, lahko otežujeta pristop celostne skrbi za 
otroke. V tem pogledu je pristop celostne skrbi za otroke v nekaterih državah 
(npr. v Belgiji) relativno nov in neznan, medtem ko predstavlja temeljni kamen v 
nacionalnih kurikulih drugih (npr. na Danskem, Portugalskem in v Sloveniji). 

Celostna skrb za otroke

Sodelovanje 

UČITELJICA, BELGIJA

POMOČNIK VZGOJITELJA, SLOVENIJA

Trenutki nege, kot so menjava plenic ali obedovanje, 
so dobri trenutki za investicijo v odnos in interakcijo s 

posameznim otrokom. To so trenutki spontanega učenja.

To, da vemo, kako bomo delali in kaj 
bi radi dosegli, je nujnega pomena za 
dobro vzgojno- izobraževalno delo.

»

»

1 projektu VALUE poimenovan kot »educare«. V našem sistemu predšolske vzgoje, ki je integriran, uporabljamo izraz vzgoja in izobraževanje. 
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Sodelovanje je kontinuiran proces, ki poteka vsakodnevno. Je sestavni del vseh 
aspektov dela z otroki in družinami,  še zlasti pa je pomemben pri: 
 l  sodelovanju pri načrtovanju dejavnosti pri vsakodnevni praksi; 

 l  sodelovanju pri implementaciji teh dejavnosti; 

 l  sodelovanju pri skupni oceni otrokovega dobrega počutja in vključenosti 
ter drugih procesov pedagoških aktivnosti.

Sodelovanje je proces, v katerem vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev delajo skupaj 
in enakopravno ter imajo iste cilje. Delijo si lastništvo nad znanjem in razvitimi 
dejavnostmi. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev si medsebojno priznavajo vloge 
in strokovna znanja. To ne pomeni, da morajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
početi iste dejavnosti oz. da imajo enako vlogo, a oboji prispevajo k splošnim ciljem 
in razumevanju otroka.

Med sodelovanjem in poklicno identiteto obstajajo močne povezave. 
Sodelovanje vodi k izboljšani komunikaciji med strokovnimi delavci, to pa vodi v 
več skupnemu učenju, boljšim odnosom med sodelavci in močnejšemu občutku 
skupne identitete. 

Sodelovanje in poklicna identiteta sta tudi sestavna dela celostne skrbi za 
otroke. Način, na katerega je organizirano in strukturirano timsko delo, vpliva na 
delo z otroki. Če omogočimo čas in prostor, kjer lahko vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev načrtujejo in evalvirajo prakso celostne skrbi za otroke, lahko to vodi 
k boljšemu razumevanju različnih perspektiv, to pa k razvoju primernejših in bolj 
trajnostnih rešitev. 

Povezave med tremi 
ključnimi koncepti



Orientacijske 
točke poti VALUE

Sledeče orientacijske točke vas lahko vodijo pri razvoju in implementaciji poti VALUE: 
 l participativni pristop;
 l refleksija o praksi in za prakso;
 l vloga spodbujevalca;
 l vključenost in podpora vodstva.

Pri načrtovanju in implementaciji poti, lahko te točke služijo kot smerokaz  
za naslednje korake pri delu. 
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Participativni pristop 

Vključenost od začetka
Slediti participativnemu pristopu pomeni, da morajo biti vsi 
zaposleni (pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji ter vodstvo 
institucije) vključeni od samega začetka. Na ta način se krepi 
lastništvo učnega popotovanja. To lahko storimo denimo 
tako, da se o ideji skrbno pogovorimo in se o njej odločimo 
z strokovnimi delavci, pri čemer poiščemo povezave z 
obstoječimi potmi profesionalnega razvoja v predšolskem 
okolju in začnemo z izzivi, ki jih izpostavijo strokovni delavci. 
Poleg tega morajo biti od samega začetka vključeni tudi drugi 
deležniki (npr. otroci, družine in lokalne skupnosti).

PARTICIPATIVNI  
PRISTOP 

17

VODJA ŠOLE, DANSKA

Nobenih navodil ni, kako izvajati učno 
pot VALUE.Poskušamo biti raziskovalci 

in opazovalci ter zaznavati, katere 
težave moramo rešiti in ne le čakati na 

odgovore.

»
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Participativni pristop 

Osnovanost na praksi
Participativni pristop pomeni, da je delo na poti VALUE tesno 
povezano s prakso strokovnih delavcev in vsakodnevnim 
življenjem v predšolskem okolju. Sodelujoči se odločijo o izzivih, 
na katerih želijo delati. Razmišljajo o svojem delu in ga širijo ter 
pridobivajo nova znanja in razvijajo skupno razumevanje o temi, 
na kateri delajo. Če izhajamo iz vsakodnevne prakse, bo to 
spodbudilo vključenost vsakega strokovnega delavca in vsem 
omogočilo, da prispevajo k skupnemu cilju. 

Glas vsakemu od sodelujočih
Nekateri strokovni delavci morda izkusijo zadrego, kadar 
bi morali razpravljati o svoji poklicni identiteti, nastopati 
pred skupino ali biti odgovorni za dejavnosti vzgojno 
izobraževalnega procesa. To je lahko posledica dejstva, da 
niso vajeni biti vključeni v proces profesionalnega razvoja. 
Naloga facilitatorja je, da zagotovi strukture in delovne 
metode, ki hkrati omogočajo dejavnost vseh udeleženih in 
slednjo od njih tudi zahtevajo. 

Tako se bodo strokovni delavci počutili močnejše pri 
sodelovanju, a bodo tudi bolj poslušali, stopili korak nazaj in 
omogočili več prostora za udeležbo drugih. 

18



Refleksija o praksi in za prakso 

Na podlagi participativnega pristopa je druga orientacijska 
točka poti skupna refleksija o praksi in za prakso. To pomeni, da 
strokovni delavci delujejo kolegialno in stalno analizirajo svoje 
prakse z namenom, da bi jih izboljšali. 

Raba različnih perspektiv
Da bi analizirali in razmišljali o praksah, lahko strokovni delavci 
uporabijo številne različne perspektive: 
 l  Perspektive otrok in družin:  pri tem so pomembna orodja 

opazovanje, dokumentacija in dialog z otroki in starši. 

 l  Perspektive različnih strokovnih delavcev:  
vsak strokovni delavec ima svoj pogled na 
posameznega otroka in skupino otrok. Z raziskovanjem 
izkušenj in perspektiv različnih udeleženih strokovnih 
delavcev se ustvari večplastna slika otrok, družin in 
pedagoških praks. S spodbujanjem dialoga različni 
sodelujoči izzivajo drug drugega in status quo, ter 
identificirajo izzive in priložnosti.

 l  Perspektive teoretskega znanja in okvirjev:  
S spodbujanjem dialoga sodelujoči tudi bogatijo svoje 
teoretsko znanje, vezano nana celostno skrb za otroke in. 

REFLEKSIJA O PRAKSI  
IN ZA PRAKSO 

19

POMOČNICA VZGOJITELJICE, SLOVENIJA

Če ne razmišljaš o svojem delu, 
ne moreš poklicno rasti.

»
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Refleksija o praksi in za prakso 

Refleksija za prakso
Cilj refleksije je izboljšanje in sprememba praks. Da bi do  
tega prišlo, je potrebna nenehna izmenjava med aktivnostmi 
in refleksijo:
 l  Sodelujoči razmišljajo o obstoječih praksah.  

Z deljenjem dejanskih situacij iz vsakodnevne prakse, 
razmislijo o podobah, konceptih, prepričanjih in 
namenih, ki te situacije pogojujejo. Pri tem sebi in 
drugim odpirajo različne perspektive. 

 l  Sodelujoči načrtujejo dejavnosti za boljše naslavljanje 
otrokovih potreb in pravic. Pri teh dejavnostih 
sodelujejo, ter upoštevajo strokovna znanja in  
vloge drugih. 

 l  Sodelujoči razmišljajo o lastnih praksah. Širijo 
razmišljanje in poglobijo razumevanje o svoji praksi, kar 
privede do implementacije sprememb. 

Kombinacija aktivnosti in skupne refleksije krepi kakovost 
nadaljnjih dejavnosti.



Vloga in naloge  
facilitatorja

Facilitator igra ključno vlogo na poti VALUE. Facilitator uokvirja, 
organizira in podpira proces srečanj, na katerih strokovni 
delavci reflektirajo svojo prakso, pri čemer zagotavlja, da vsi 
strokovni delavci enakopravno sodelujejo. Njegova vloga je, da 
ustvarja kreativno in demokratično učno okolje, v katerem pa 
mu ni treba imeti vseh »pravih« odgovorov. 

Spodbujanje vključuje znanje tako o procesu kot o vsebini, 
zato ga lahko opravljate v paru: en facilitator z vsebinskim 
in drugi s procesnim znanjem. Prav tako pa si lahko oba v 
paru nalogi porazdelita med sabo. Spodbujanje v paru ima 
določene prednosti. Facilitatorja  se lahko dopolnjujeta (npr. v 
strokovnem znanju in izkušnjah ali vlogah in nalogah v učnem 
procesu) in lahko skupaj razmišljata o procesu, ki je v teku. 

Različni nivoji vodenja facilitatorjev  
in odgovornosti sodelujočih
Pot VALUE gradi na participativnem pristopu, v katerem 
udeleženci delajo skupaj, da bi prišli do novih idej in te oživili v 
svoji praksi. Pri tem facilitator udeležence podpira na takšen 
način, da prevzemajo odgovornost  za razvoj vsebin, vizij, idej 
in dogovorjenih dejavnosti. Z drugimi besedami: sodelujoči so 
prav tako lastniki poti. 

Mogoči so različni nivoji odgovornosti sodelujočih in vodenja 
facilitatorjev. To lahko opišemo kot kontinuum, na katerem je 

VLOGA IN NALOGE 
FACILITATORJA
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Odprtost, ki so jo sodelujoči strokovni 
delavci pokazali na poti, mi je 

pomagala, da sem lažje podajal mnenja, 
delil ideje in predlagal dejavnosti.

»



Kaj je pot VALUE? Orientacijske točke 
poti VALUE

Stopnje poti 
VALUE

Uvod

na eni strani facilitator, ki pripravi vsebino za pot poklicnega 
razvoja, pri čemer upošteva kontekst in potrebe učeče se 
skupnosti. Na drugi strani kontinuuma pa so sodelujoči, ki 
so v celoti odgovorni za vsebino. Facilitatorji se omejijo le na 
uvedbo okvirja za skupno razmišljanje in sodelovanje. Odgovori 
na vprašanje, kdo je odgovoren za načrtovanje vsebine in 
odločanje o ključnih temah, so lahko odvisni od:
 l  obsega, v katerem so bile tema in zahteve že določene 

od zunaj;

 l  ozadja in prejšnjih učnih izkušenj strokovnih delavcev;

 l  potrebe po splošnem poznavanju  teme;

 l  časovnega okvirja  (npr. je to na začetku ali na koncu 
poti VALUE);

 l  namena dela: npr. ustvariti podlago, na kateri bodo 
sodelujoči sami zmogli izdelati trajnosten model 
kontinuiranega napredka pri vsakodnevnem delu, ali 
implementirati nov pedagoški pristop ali metodo;

 l  dejanske priložnosti za sodelujoče, da se o nečem 
odločijo, ali, na drugi strani, omejene možnosti za 
ustvarjanje lastnih rešitev;

 l  primarne motivacije sodelujočih: gre za zunanjo 
motivacijo in sposobnost facilitatorja, da navdihne in 
ustvari energijo, ali notranjo motivacijo, ki jo poganjata 
pridobljeni vpliv in osmišljevanje lastnega dela? Morda 
kombinacija obeh? 

Razmislite o tem, kakšen nivo odgovornosti sodelujočih 
in katera vloga facilitatorja sta najprimernejša za določen 
kontekst in določeno ciljno skupino. Nivo odgovornosti 
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facilitatorja



sodelujočih se med procesom lahko tudi spremeni. Poleg tega 
se lahko glede na potrebe skupine in postopka spremeni tudi 
vloga facilitatorja (opazovalec, soustvarjalec, nekdo, ki sooča 
mnenja, ...) 

Oblikovanje kreativnega in demokratičnega učnega okolja
Na poti VALUE so kot sodelavci udeleženi strokovni delavci z 
različnimi vlogami in usposobljenostmi. oblikovanje odprtega 
in varnega okolja je temeljnega pomena pri spodbujanju 
»resnične« udeležbe in sodelovanja. Da bi to dosegel, mora 
facilitator zagotoviti čas in prostor, kjer lahko vsi sodelujoči 
izrazijo svoje misli in povejo izkušnje, kjer se njihova mnenja, 
ideje in vložke jemlje resno in kjer so tako aktivno vpleteni v 
celoten proces. 

Sledeči predlogi vam lahko pomagajo pri ustvarjanju 
kreativnega in demokratičnega učnega okolja. 

 l  Poskrbite, da bodo vsi sodelujoči seznanjeni s 
procesom ter da bodo vedeli, kaj se od njih pričakuje. 

 l  Na začetku poti VALUE skupaj oblikujte dogovor o delu 
v skupini. 

 l  Na srečanjih skupine za oblikovanje poti kontinuiranega 
profesionalnega razvoja, uporabite fleksibilno 
strukturo (bodite hkrati prilagodljivi in strukturirani). 
To bo sodelujočim zagotovilo smernice delovanja. 

 l  Osredotočite se na vsakodnevno prakso. Tako bodo vsi 
lahko prispevali k delu in pogovoru. 
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Vključenost in  
podpora vodstva

 l  Uporabljajte metode za spodbujanje skupinskega 
pogovora, s katerimi zagotovite, da bo imel vsak 
možnost sodelovati. Vljudno ustavite bolj dominantne 
udeležence, da lahko besedo dobijo tudi tisti, ki so 
bolj zadržani.

 l  Sodelujočim dajte možnost predhodne priprave 
(sami ali v manjši skupini), nato pa naj prispevek 
predstavijo pred celotno skupino. 

 l  Posredujte med različnimi udeleženci tako, 
da zavzamete držo nevtralnega poslušalca, ki 
sodelujočim daje orodja, s katerimi lahko odpravljajo 
ukoreninjena prepričanja in gradijo mostove, ki vodijo 
k sodelovanju. 

Vključenost in podpora vodstva tekom celotnega procesa 
je izjemnega pomena. Če je vodstvo vključeno od začetka, 
postanejo udeleženi v procesu gradnje sodelovalnega 
pristopa, ki bo odgovarjal na potrebe različnih otrok in 
družin. V tem smislu so tudi oni del učnega potovanja. To daje 
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RAVNATELJICA VRTCA, SLOVENIJA

Vodenje je ključno. Vodenje daje spodbudo, 
motivira zaposlene, predlaga strukturo in jo 

predstavi zaposlenim. Zaposlenim je zagotoviti dati 
avtonomijo. Na ta način dobijo potrditev in začnejo 

delovati proaktivno, ne da le čakajo na navodila. 

»
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Vključenost in  
podpora vodstva

vodstvu zavedanje o spremembah in pogojih, ki so potrebni za 
ustvarjanje sodelovalnega okolja. 

Oblikovanje okolja, ki spodbuja medsebojno sodelovanje in 
celostno skrb za otroka
Da bi ustvarili sodelovalno okolje, mora vodstvo spodbujati 
in podpirati zaposlene, da so samoiniciativni, se aktivno 
udeležujejo v pogovorih, sodelujejo s kolegi in se drznejo 
postaviti v nove vloge pri delu z otroki in družinami. 

Poleg tega mora biti vodstvo udeleženo tudi pri razvoju 
organizacijskih okvirjev za medsebojno sodelovanje in 
celostno skrb za otroka. To lahko vključuje zagotavljanje 
strukturnih pogojev (npr. preoblikovanje urnikov, ki omogočajo 
sodelovanje, organizacijo timskega dela ipd), kot tudi 
oblikovanje vizije in poslanstva vrtca, ki podpira medsebojno 
sodelovanje in celostno skrb za otroka. 

Viri poti VALUE
Nenazadnje je vključenost vodstva pomembna tudi za 
zagotavljanje virov, ki so potrebni za razvoj in implementacijo 
poti VALUE. 

Vodje morajo zagotavljati delovne ure in sredstva, ki 
strokovnim delavcem (ne le vzgojiteljem) omogočajo stalno 
udeležbo v procesu profesionalnega razvoja. Za zagotavljanje 
potrebnih sredstev se je z njimi treba pogovoriti o tem, da 
trajnostno učenje in spremembe zahtevajo čas, postopek in 
preizkušanje. Nič se ne zgodi čez noč. 
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Stopnje poti  
VALUE: vprašanja 

in možnosti
V sledečem poglavju načrt razdela še nekaj praktičnih vprašanj in 
možnosti, ki vam utegnejo priti prav na različnih stopnjah poti VALUE:  
	 l	 oblikovanje poti; 
	 l	 spodbujanje skupnega razmišljanja in ustvarjanja; 
	 l	 evalvacija in utrditev procesa in rezultatov. 

Čeprav načrt v nadaljevanju opisuje različne stopnje, te v resnici niso 
tako preproste, saj se med sabo prekrivajo. Včasih se je celo potrebno 
vrniti na predhodno stopnjo.  
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Vzpostavljanje poti VALUE

VZPOSTAVLJANJE POTI VALUE

Vprašanja, o katerih razmislimo na začetni stopnji:  
	 l	 Katera struktura in delovna metoda bo najboljša 

za vključevanje ključnih odločevalcev iz vrtca ter 
za sprejemanje potrebnih odločitev, če želimo pot 
vzpostaviti v sodelovanju z njimi? 

 l	 Kako lahko že od začetka vključimo različne strokovne 
delavce? Kako vzpodbuditi aktivno udeležbo in 
navdušenje nad potjo? 

	 l	 Katere so prednosti, izzivi in potrebe za skupno delo na 
poti VALUE? 

	 l	 Kako bo pot organizirana? 

	 l	 Kakšen pristop ubrati glede odgovornosti vključenih 
strokovnih delavcev in facilitatorja? 

Vzpostavljanje jedrnega tima, ki bo podpiral pot 
Med pripravo in implementacijo poti VALUE je treba sprejeti 
več odločitev. Razmislite, s kom jih morate predebatirati in 
sprejeti. Z vzpostavitvijo jedrnega tima (ali usmerjevalne 
skupine) je mogoče v proces od samega začetka vključiti 
ključne odločevalce iz vrtca. Tako že v pripravljalni fazi 
implementiramo pogoje za spodbujanje odprtega dialoga in 
deljeno odgovornost za splošno načrtovanje.
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Vzpostavljanje poti VALUE

Od konteksta je odvisno, kdo so ključni odločevalci: mednje 
spadajo ravnatelj, vodje tima in/ali predstavniki lokalne 
skupnosti. Jedrnemu timu so lahko na začetni stopnji v pomoč 
sledeče teme: 
	 l	 Kako vključimo pot VALUE v sistem profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev v vrtcu? 

	 l	 Kako pot organizirati na tak način, da zagotovimo 
trajnostno vizijo profesionalnega razvoja zaposlenih? 

	 l	 Katere pobude in ideje, povezane z izboljšanjem dela 
z otroki in družinami, se že izvajajo? 

	 l	 Kako oblikujemo ideje skupaj s strokovnimi delavci, 
otroci, starši in drugimi vključenimi? Kako jih 
vključimo od samega začetka?

	 l	 Kako z različnimi deležniki raziščemo kontekst in 
potrebe po sodelovanju? 

	 l	 V kakšni meri in kako so strokovni delavci (pomočniki 
vzgojiteljev in vzgojitelji) trenutno vpleteni v 
proces profesionalnega razvoja ter v načrtovanje, 
implementacijo in evalvacijo pedagoške prakse? 



Kaj je pot  
VALUE? 

Orientacijske  
točke poti VALUE

Stopnje poti  
VALUE

Uvod
29

	 l	 Kaj je treba pri delu z otroki in družinami spremeniti ali 
razviti? 

	 l	 Kakšne priložnosti in možne izzive je treba predvideti 
na poti VALUE?

	 l	 Kaj bo vloga članov jedrnega tima na poti VALUE? Kako 
lahko kar najbolje podpirajo delo? 

Vključevanje celotnega vrtca od samega začetka
Participativni pristop pomeni, da so vsi »akterji« (strokovni 
delavci, otroci, družine in/ali lokalna skupnost) udeleženi na 
vsakem koraku, od samega začetka. 

Eden od načinov, kako to doseči je, z organizacijo srečanja, na 
katerem sodelujejo vsi strokovni delavci. Na tem dogodku se 
s strokovnimi delavci pogovorimo  o ciljih, idejah in delovnih 
metodah. Pogovorimo se tudi o pričakovanjih, vprašanjih in 
možnih idejah o vsebini. Preko interaktivnih delovnih metod 
in spodbujenih pogovorov bodo vsi sodelujoči dobili uvid v 
skupno pot profesionalnega razvoja. 
O ciljih in procesu je smiselno obvestiti tudi otroke, družine in/
ali lokalno skupnost. 

Vzpostavljanje poti VALUE
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Vzpostavljanje poti VALUE

Raziskava kontekstov in potreb 
Pomemben del začetne stopnje je raziskati kontekst in potrebe 
vrtca. Na ta način bo razvita pot VALUE temeljila na kontekstu, 
vprašanjih, prednostih in izzivih vrtca. Poleg tega to veča možnost 
vključevanja poti VALUE v trajnostno vizijo kontinuiranega 
profesionalnega razvoja strokovnih delavcev vrtca. 

Pri identifikaciji prednosti, izzivov in potreb za skupno delo je 
zanimivo raziskati sledeče teme: 
	 l	 Kaj so glede na različne vključene udeležence 

prednosti, izzivi in potrebe v povezavi s tremi ključnimi 
koncepti VALUE: poklicna identiteta, sodelovanje in 
celostna skrb za otroke? Opis treh konceptov v tem 
zemljevidu lahko služi kot začetna točka za pogovor in 
raziskovanje. 

	 l	 Kakšna so pričakovanja in ideje glede vzpostavitve poti 
VALUE?

	 l	 Kakšne priložnosti in mogoče ovire je treba predvideti 
pri razvoju poti VALUE?

Kot že omenjeno, naj jedrni tim razmisli, kako lahko raziskovanje 
izvaja v sodelovanju z vsemi deležniki v vrtcu: vodstvom, 
strokovnimi delavci, družinami in otroki.   
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Vzpostavljanje poti VALUE

Uporabi se lahko različne metode raziskovanja in zbiranja 
podatkov. Nekaj primerov: 
	 l	 Spodbujanje pogovorov in metod, ki podpirajo 

skupinsko delo. To zagotavlja, da se raziščejo in 
izrazijo ideje in izkušnje vseh sodelujočih. 

	 l	 Izvajanje intervjujev ali oblikovanje fokusne skupine z 
različnimi udeleženci. 

	 l	 Sodelovanje v in/ali opazovanje vsakodnevnega 
življenja v predšolski ustanovi ter neformalni pogovori 
z vodstvom, strokovnimi delavci, otroki, starši ipd.

	 l	 Obisk drugega vrtca, ki mu sledi reflektivni razgovor. 
Takšen obisk je lahko izkušnja, ki udeležencem odpre 
oči in jim omogoči, da vidijo potrebe in izzive. 

Načrtovanje poti VALUE
Z zgornjimi koraki bo jedrni tim dobil dragocene informacije 
za načrtovanje poti profesionalnega razvoja, na podlagi 
katerih se bo lahko odločil o pristopu in splošni organizaciji. 
Nekaj vprašanj, o katerih se mora jedrni tim pogovoriti:
	 l	 Kakšna bo splošna organizacija poti VALUE? 

	 l	 Kdo bo neposredno vključen? Kdaj bomo delali samo 
s skupinami vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojiteljev 
in kdaj z mešanimi skupinami, pri čemer je treba 
upoštevati, kontekst in kulturo predšolske ustanove. 
V nekaterih primerih bo morda pomembno začeti 
z dejavnostmi, ki bodo opolnomočile del zaposlenih 
(npr. pomočnike vzgojiteljev), da bodo pripravljeni na 
nadaljnje sodelovanje. Morda bo pomembno začeti 
dejavnosti z vzgojitelji, da se okrepi razumevanje 
ciljev VALUE. 
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Vzpostavljanje poti VALUE

	 l	 Kakšna je predvidena velikost skupine, ki bo 
neposredno vključena v pot VALUE? Po kakšnih 
kriterijih boste izbirali sodelujoče? Kakšno podporo 
in pogoje potrebujete, če želite, da bodo predano 
sodelovali? 

	 l	 Kakšna so pričakovanja do vključenih (npr. udeležba na 
sestankih, implementacija sprememb v prakso ipd)?  

	 l	 Kakšne vrste dejavnosti profesionalnega razvoja boste 
vzpostavili? Te lahko vključujejo srečanja učečih se 
skupnosti, predstavitve, skupinsko delo, obisk drugega 
vrtca,  opazovanja, mreženje in medsebojno učenje 
med vrtci.

	 l	 Kdaj, kje in kako pogosto bodo potekale dejavnosti 
profesionalnega razvoja?  
Treba je poudariti, da morajo srečanja potekati med 
delovnim časom. To je pogosto lahko velik izziv, saj se 
delovniki strokovnih delavcev prekrivajo.  

	 l	 Kdo bo facilitator na poti VALUE in pri različnih 
dejavnostih profesionalnega razvoja? Kakšna bo vloga 
facilitatorja? Kakšni nivoji odgovornosti sodelujočih in 
vodenja facilitatorja so najprimernejši za podpiranje 
ciljev VALUE v tem konkretnem kontekstu? 

	 l	 Kako bodo vpleteni drugi strokovni delavci – tisti, ki ne 
bodo neposredno sodelovali na poti VALUE? 

32



33

Vzpostavljanje poti VALUE

Različne možnosti poti VALUE
Glede na kontekst, kulturo in zastavljene cilje lahko pot 
VALUE zastavite na različne načine. Spodaj je opisanih nekaj 
možnosti, ki so ponazorjene tudi s primeri. Ti izhajajo iz 
eksperimentiranja s potmi VALUE  v različnih državah. 

Učna skupina različnih strokovnih delavcev iz istega vrtca
V vrtcu (za otroke, stare od dveh let in pol do šestih let), 
ki deluje v kontekstu velike različnosti in visokega števila 
revnih družin,  oblikujejo delovno skupino, v kateri so 
vključeni  vzgojitelji, svetovalci (varstveni delavec, negovalec, 
izvajalci dodatnih učnih aktivnosti in prostovoljci, udeleženi 
pri popoldanskem varstvu) in ravnatelj. Delovna skupina 
vzajemno raziskuje, kako lahko izboljšajo svojo prakso 
celostne skrbi za otroke, da bi bolje naslovili potrebe družin 
najmlajših otrok. Delo skupine spodbujata dva zunanja 
facilitatorja z dodatnimi strokovnimi znanji (varstvo otrok, 
starih med 0 in 3 leti, in predšolsko izobraževanje za otroke, 
stare med 3 in 6 let). Na šestih srečanjih (vsakih šest tednov 
po približno 2,5 ure) skupina analizira in razmišlja o trenutnih 
praksah in načrtuje nadaljnje korake. Na različnih točkah se 
načrtuje srečanje z vsemi zaposlenimi v vrtcu, da se predstavi 
postopek in rezultate še sodelavcem, ki niso bili neposredno 
udeleženi na poti.

 Facilitator  Pomočnik vzgojitelja      Vzgojitelj
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Homogena učna skupina strokovnih delavcev in istega vrtca
Vrtec (za otroke, stare od 3 do 6 let), ki se nahaja v zelo 
raznoliki soseski, ustvari priložnosti za profesionalni razvoj z 
namenom izboljševanja participativnega, sodelovalnega in 
vključujočega pedagoškega pristopa. Pot profesionalnega 
razvoja predvideva vključevanje pomočnikov vzgojiteljev. Na 
več srečanjih (na vsaka dva tedna) se pomočniki vzgojiteljev 
pogovarjajo o participativnem, sodelovalnem in vključujočem 
pristopu, osredotočajo pa se na svojo poklicno identiteto 
(zaznavanja, pričakovanja, delo, učenja) in dnevno delo z 
otroki, sodelavci in družinami. Pot profesionalnega razvoja 
vključuje tudi srečanja med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, 
ki potekajo štirikrat letno z željo vzpostavitve sodelovalnega 
dialoga med dvema poklicnima skupinama. Celoten proces 
spodbujata dva notranja facilitatorja s strokovnim znanjem 
o profesionalnem razvoju ter participativnih in vključujočih 
pedagoških procesih. 

 Facilitator  Pomočnik vzgojitelja      Vzgojitelj
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 Facilitator  Pomočnik vzgojitelja      Vzgojitelj

Skupina facilitatorjev učeče se skupnosti  znotraj enega vrtca 
Velik vrtec, ki vključuje otroke stare od 1 do 6 let, ustvarja 
podporno okolje za vse strokovne delavce, saj razvija 
profesionalne učeče se skupnosti znotraj vrtca in usposablja 
strokovne delavce, da postanejo facilitatorji tovrstnih učečih 
se skupnosti. Njihov cilj je strokovne delavce skupaj voditi 
k poglabljanju področja ustvarjalnosti ter ISSA pedagoških 
načel kakovosti. Profesionalne učeče se skupnosti vključujejo 
vzgojitelje in pomočnike.Facilitatorje strokovnih učečih se 
skupnosti usposabljata in podpirata dva zunanja trenerja 
s strokovnim znanjem razvijanja profesionalnih učečih se 
skupnosti in na otroka osredinjenih pristopov. Zunanja 
facilitatorja se redno sestajata z notranjimi facilitatorjii 
profesionalnih učečih se skupnosti. Na teh srečanjih so 
prisotni tudi predstavniki vodstva. Na 2-urnih srečanjih 
udeleženci razmišljajo o procesu v svojih učečih se skupnostih 
in se pogovarjajo načinih za razvoj skupnega razumevanja in 
strategij za razvoj dialoga med člani skupnosti. 
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Učeča se skupnost strokovnih delavcev iz različnih predšolskih 
ustanov (medinstitucionalno)2

Lokalna skupnost in tri bližnje predšolske ustanove (vključujejo otroke, 
stare med 0 in 8 leti) oblikujejo sodelovalni učni proces s poudarkom na 
vključevanju različnih otrok. Proces spodbujata facilitator z izkušnjami na 
področju procesa profesionalnega razvoja in raziskovalec na področju 
predšolske vzgoje. Proces temelji na konceptu učnih laboratorijev (angl. 
learning labs, LL). Na šestih štiriurnih srečanjih učnih laboratorijev, ki se 
odvijajo v obdobju šestih mesecev, sodelujejo po trije zaposleni (učitelj, 
pomočnik in vodstveni delavec) z vsake ustanove. Trije udeleženci iz 
vsake ustanove oblikujejo koordinacijski tim, ki prilagodi metode in uvide 
s skupnega učnega laboratorija za rabo v lokalnih učnih laboratorijih na 
njihovi šoli. Povedano drugače, po vsakem skupnem srečanju na nivoju 
učnega laboratorija ta koordinacijski tim izvede srečanje lokalnega 
učnega laboratorija in se pogovori o eksperimentalnem delu, ki naj se 
implementira. Med skupnimi in lokalnimi učnimi laboratoriji poteka 
stalna izmenjava. Skupina devetih vključenih v tem procesu prejme 
spodbudo in pomoč, ki zajemata: a) refkeksijo lastne prakse, b) analizo 
prakse na podlagi konceptov celostne skrbi za otroke in vključenosti, c) 
individualno in skupno refleksijo, d) razvoj in preizkušanje idej za nove 
dejavnosti ter e) skupne evalvacije in načrtovanje prihodnjega dela. 

 Facilitator  Pomočnik vzgojitelja      Vzgojitelj       Vodja predšolske ustanove

2 Predšolske ustanove v različnih državah vključujejo otroke različnih starosti.
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FACILITIRANJE SKUPNE  
REFLEKSIJE IN SOUSTVARJANJA

Vprašanja, o katerih razmišljamo na tej stopnji: 
	 l	 Katere vire, metode in dejavnosti potrebujemo za 

spodbujanje skupne refleksije in soustvarjanja? 

	 l	 O čem in kako pogosto komunicirati z jedrno skupino, 
da bi se dosegle spremembe na organizacijskem 
nivoju? 

V nadaljevanju predstavljamo različne dejavnosti in metode, 
ki jih lahko uporabite za podporo skupne refleksije in 
soustvarjanja znanja in prakse. Ta načrt ne opisuje standardnih 
delovnih metod ali materialov. Metode in dejavnosti bodo 
odvisne od konteksta in določenih učnih potreb članov skupne, 
pa tudi od vašega pristopa kot facilitatorja. 

Skupaj opazovati in reflektirati
Opazovanje pomeni, da skušamo razumeti, kaj se dogaja. 
Opazujemo, kaj se dogaja, kdo je udeležen, itd. 

Pot VALUE vključuje več strokovnih delavcev (pomočnikov 
vzgojiteljev in vzgojiteljev), ki med opazovanjem delajo v 
različnih situacijah ali s specifičnim otrokom. Vključeni zaposleni 
imajo različne perspektive. 
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Priprava opazovanja
Opazujemo lahko specifično situacijo, del pedagoškega 
procesa ali otroka. Včasih želimo bolj razumeti nek izziv 
ali situacijo. Vključeni  lahko oblikujejo shemo ali okvir, ki 
bo podpiral opazovanje: v kakšnih situacijah ali kontekstih 
bomo opazovali otroke in/ali starše? Na katero dimenzijo 
učnega okolja se bomo osredotočili (npr. prostor in materiali, 
dejavnosti in projekti, interakcije med odraslim in otrokom, 
med dvema otrokoma ali med strokovnimi delavci)? Shema 
opazovanja bo strokovnim delavcem pomagala, da ne 
»utonejo« v poplavi informacij. 

Skupaj se odločite o časovnem okvirju za opazovanje, npr. 
opazovanje bo potekalo v treh zaporednih dnevih ob določeni 
uri ali ob različnih urah. Vsi udeleženci beležijo svoja opažanja. 

Priprava vključuje še druge aktivnosti- npr. urjenje v 
opazovanju in objektivnem beleženju brez interpretacij ter 
oblikovanje dogovorov o tem, kaj je potrebno za zagotavljanje 
vzajemnega zaupanja. Ko te nekdo opazuje, lahko to sproži 
stres. Zato je pomembno, da sprejmemo protokol opazovanja, 
s katerim se vsi strinjamo. Zavedajte se, da je veščina 
opazovanja proces, v katerem se nenehno urimo. 

Opazovanja najpogosteje potekajo v matičnem vrtcu. Vendar 
pa je zanimivo tudi, če  opazujete v drugem okolju. Takšna 
izkušnja vam lahko odpre oči. 
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Skupna refleksija
Strokovni delavci si na skupnem srečanju delijo opažanja 
in ideje. Da bi pridobili vse perspektive, je pomembno, da 
vsak izmed zaposlenih pove svoja opažanja, preden se začne 
diskusija. Šele, ko vsi povejo svoja opažanja, se lahko začne 
debata. V njej lahko ugotavljamo, kaj opažanja izražajo in kaj bi 
lahko naredili, da bi izboljšali proces. Različne perspektive, ki jih 
prispevajo različni strokovni delavci, so  lahko zelo dragocena 
podlaga za soustvarjanje relevantnih rešitev za dano situacijo. 

Implementacija sprememb
Po refleksiji se odločamo o implementaciji sprememb. 
Spremembe so lahko povezane s kurikulumom in uradnimi 
zahtevami: kako lahko nove dejavnosti prispevajo k 
implementaciji našega kurikuluma, okvirja ali vizije vrtca?

Raziskovanje naracij 
Pri tej metodi je poudarek na povezavi med osebno in poklicno 
identiteto. Predpostavljamo, da dejanja strokovnih delavcev 
usmerja notranji kompas. Njihove ideje o izobraževanju, 
profesionalnosti in podobi o otroku vplivajo na njihovo vedenje in 
aktivnosti. V prvi fazi tega procesa je poudarek na pridobivanju 
uvidov v to subjektivno resničnost posameznikov in skupine. 
Cilj je ustvariti zavedanje o lastni naraciji. Facilitator in vključeni 
strokovni delavci podajajo odprta vprašanja glede »celostne 
skrbi za otroke«, vidika staršev in otrok ter razumevanja dela 
pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja. Facilitator zagotovi, da lahko 
različne perspektive soobstajajo brez obsojanja. 

V drugi fazi raziščemo različne poglede in perspektive drugih. 
Uporabimo lahko tehnike, kot npr. metafore, risanje, poezijo in 
igro. Umetniški in domišljijski pristop lahko podpre sodelujoče 
v razpravi in debati, da delujejo večplastno in z razumevanjem. 
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Nato v skupini oblikujte skupno naracijo. To vključuje 
oblikovanje odločitev za prihodnje aktivnosti,  udejanjanje teh 
izbir v dejavnostih in v organizacijskih spremembah, ki krepijo 
pristop celostne skrbi za otroke.

Širjenje teoretskega znanja o celostni skrbi za  
otroke in inkluzivnosti
Pot VALUE zaznamuje skupno razmišljanje in soustvarjanje 
vseh strokovnih delavcev, vključno z vodstvom. Pot VALUE 
zato ne razumemo kot usposabljanje, na katerem predavatelj 
posreduje informacije o določeni temi, kar pa ne pomeni, 
da teoretsko znanje ne sme biti del poti VALUE. Skupne 
predstavitve izsledkov raziskav o relevantnih temah lahko 
navdihnejo sodelujoče in odprejo nove poglede. Sodelujoči 
novo znanje povežejo s svojo prakso, ki jo nadgradijo s pomočjo 
predstavljenega teoretskega znanja. Z drugimi besedami je 
teoretsko znanje v tistem trenutku ena od različnih perspektiv 
za analizo prakse. Na ta način bodo konkretne izbire in ideje, pa 
tudi odgovornost za razvojno delo ostale v rokah sodelujočih. 
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Razvijanje dejavnosti preko učnih laboratorijev
V učnih laboratorijih strokovni delavci in vodstvo delujejo 
skupaj, prevprašujejo obstoječe prakse in kritično razmišljajo 
o obstoječih in novih praksah. Ob tem se osredotočajo na 
oblikovanje ciljev za izboljšave. Preko več srečanj v okviru učnih 
laboratorijev gredo udeleženci skozi več faz: 

1. Prevpraševanje obstoječe prakse/identifikacija težav. 
2. Analiziranje prakse. 
3. Razvoj modela za iskanje rešitev. 
4. Raziskava tega modela z eksperimentalnim pristopom.
5. Implementacija in razmišljanje za doseganje globljega 

razumevanja inherentnih konfliktov in možnosti, kako 
jih premagati.

6. Pridobivanje znanja na podlagi globljega razumevanja 
ter ob upoštevanju potrebe za nadaljnjo spremembo in 
dogovorjene smeri. 

7. Implementacija novega modela za akcijo, ki ga vsi 
udeleženci utrdijo v širšem kontekstu: nova pravila, 
poklicni standardi, nove skupnosti ter nove razdelitve 
dela in vlog.

Med posameznimi srečanji učnih laboratorijev imajo 
udeleženci »domačo nalogo«, s katero nadgradijo pogovore in 
dogovore, sklenjene na prejšnjem srečanju, in se pripravijo na 
naslednjega. Tu je nekaj primerov takšnih domačih nalog: 
	 l	 Opazovanje in dokumentiranje konkretnih situacij, 

v katerih pride do težav, da dosežete globlje 
razumevanje.

	 l	 Eksperimentiranje z in dokumentiranje novih načinov 
ravnanja v konkretnih situacijah. 

	 l	 Vključevanje sodelavcev in implementacija novih 
struktur za sodelovanje med različnimi zaposlenimi.
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Dokumentiranje praks celostne skrbi za otroke in 
eksperimentiranje
Dokumentiranje praks in eksperimentiranje pomaga videti, 
preizpraševati, razumeti in preobraziti vzgojno izobraževalne 
prakse, ki jih razvijamo z otroki. Spodbujanje dejavnosti, kot 
so snemanje, fotografiranje in pisno opisovanje izkušenj, ki jih 
strokovni delavci razvijejo z otroki, pomaga razvijati specifičen 
dialog med udeleženci, ki temelji na dokazih. To omogoča 
sodelovalno analizo konkretnih praks in pregled tega, kako le-te 
podpirajo otroke in raziskovanje, ter kako bi jih lahko podpirale 
bolje. Z dokumentiranjem aktivnosti, interakcije in odnosi 
postanejo vidni. Prav tako ustvarja povezavo med tem, kar 
nekdo misli, kar dela in kar bi rad izboljšal. Dokumentiranje praks 
celostne skrbi za otroke in eksperimentiranje je zato skupno delo 
celotne skupine. 

Dokumentiranje učnih procesov posameznih strokovnih 
delavcev
Na poti VALUE strokovni delavci oblikujejo individualni 
profesionalni portfolio, s katerim zbirajo informacije s srečanj 
VALUE, pa tudi informacije o izkušnjah, do katerih so prišli 
ob soustvarjanju različnih ključnih tem. Oblikovanje tega 
dokumenta vključuje tudi zbiranje pisnih refleksij ki odsevajo 
dojemanja, občutja in učne dosežke avtorja v povezavi z 
ustvarjanjem učnih okolij, ki temeljijo na holističnem in 
integriranem pogledu na vzgojo in izobraževanje. 

Profesionalni portfolio lahko vsebuje naslednje vsebine:  

	 l	 predstavitev avtorja;
	 l	 predstavitev kontinuirane poti profesionalnega razvoja;
	 l	 opis in refleksija poti VALUE;
	 l	 samoocenjevanje. 

Ti dokumenti razkrivajo vpliv poti VALUE na profesionalno 
učenje in spremembe v njegovi vsakodnevno praksi. 
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PODPIRANJE EVALVACIJE IN 
MEDSEBOJNIH DOGOVOROV

Vprašanja, ki jih premislimo na tej stopnji: 
	 l	 Kako podpreti udeležence, da bodo dokumentirali in 

evalvirali osebni proces učenja?

	 l	 Kako podpreti tim, da bo dokumentiral in evalviral 
proces in preizkušanje novih praks? 

	 l	 Kako angažirati jedrni tim, da bodo implementirane 
spremembe imele trajni učinek?  

Evalvacija procesa in rezultatov
Evalvacija procesa je vključena v pot VALUE od samega začetka, 
tako s strani strokovnih delavcev, kot tudi facilitatorjev. 
Analiziranje in ocenjevanje praks je bistvo učnega procesa za vse 
vključene. Po vsakem koraku udeleženci in facilitator razmišljajo 
o procesu in rezultatih ter reflektirajo, kaj je potrebno za 
vzpostavitev okvirja za naslednje korake. 

Ob tem stalnem procesu je pomembno, da udeleženci na 
končni stopnji poti dobijo priložnost, da se ozrejo nazaj na 
proces in rezultate, pogledajo pa tudi v prihodnost in razmislijo, 
kako nadaljevati z delom. V tem evalvacijskem trenutku lahko 
zastavimo številna vprašanja:

	 l	 Katere spremembe ste implementirali na poti? 
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	 l	 Do katerih sprememb je prišlo v povezavi s tremi 
ključnimi koncepti VALUE: poklicna identiteta, 
sodelovanje in celostna skrb za otroke? 

	 l	 Kateri trenutki so vam odprli oči?

	 l	 Kaj so vaša pričakovanja in ideje glede prihodnosti? Kaj 
je treba narediti, da se utrdi in okrepi sodelovanje med 
strokovnimi delavci z namenom uresničevanja celostne 
skrbi za otroke?

	 l	 Katere druge zainteresirane strani (vključno z lokalno 
skupnostjo, vodji drugih vrtcev, odločevalci, odgovornimi 
za kvalitetno predšolsko vzgojo in izobraževanje) je treba 
obvestiti o rezultatih in izkušnjah? 

Uporabi se lahko pedagoško dokumentacijo in individualne 
profesionalne portfolie, razvite na poti. Z uporabo 
dokumentacije in portfoliev lahko udeleženci denimo predstavijo 
situacijo, ki jo doživijo kot »dobro prakso« in izhaja iz njihove učne 
poti. Pojasnijo, kakšne spremembe so se zgodile v njihovem 
razmišljanju in praksi. Na podlagi predstavitev in zgodb skupina 
oblikuje skupna dognanja za prihodnost. 

Katera vprašanja bomo zastavili in katere metode uporabili, je 
ponovno odvisno od konteksta in potreb skupine. Razmislite, 
kako bi želeli angažirati udeležence pri oblikovanju evalvacije. 

Deljenje rezultatov in pogovor o njih z različnimi deležniki
Participativni pristop pomeni, da so vsi deležniki (zaposleni, otroci, 
družine in/ali lokalna skupnost) udeleženi od začetne do zaključne 
faze. Na koncu poti se rezultate deli in se o njih pogovori z vsemi 

Podpiranje evalvacije in  
medsebojnih dogovorov
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relevantnimi deležniki (drugi sodelavci, otroci, družine, lokalne 
skupnosti in/ali ključni odločevalci na področju predšolske vzgoje). 
Dokumentacija, ki se jo razvija na poti, je lahko koristna pri deljenju 
rezultatov. Poleg tega je na tej končni stopnji dobro razmisliti, 
kako lahko tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev igrajo vlogo 
pri predstavitvi rezultatov. Če imajo pomočniki vzgojiteljev 
priložnost predstaviti delo družinam in/ali drugim sodelavcem, se 
lahko počutijo bolj kompetentne in sprejeti. 

Nadaljevanje dela z jedrnim timom
Evalvacija in pogovor z različnimi akterji sta ponovna začetna 
točka za jedrni tim, ki lahko razmisli o nadaljevalnih dejavnostih, 
poti VALUE.

Jedrnemu timu so lahko na končni stopnji v pomoč sledeče teme 
za pogovor in pregled: 

	 l	 Kako lahko postopek skupnega razmišljanja 
vgradimo v vizijo ustanove in sistem kontinuiranega 
profesionalnega razvoja za vse strokovne delavce?

	 l	 Kako lahko nadaljujemo in še izboljšamo sodelovanje 
med vsemi strokovnimi delavci glede načrtovanja, 
implementacije in evalvacije pedagoške prakse? 

	 l	 Kako lahko utrdimo in še izboljšamo spremembe, 
vezane na prakso celostne skrbi za otroke?

	 l	 Kakšne prednosti, (nove) potrebe in izzivi so nastali 
ob koncu poti? Kakšne spremembe zaznavamo na 
področju poklicne identitete? Kako bomo nadaljevali 
od tu? 



Sedaj pa 
na pot
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Upamo, da vas je ta načrt navdihnil, da boste začeli in 
spodbudili lastno potovanje VALUE in vanj vključili svoje 
sodelavce v vrtcu ter druge deležnike (vzgojitelje, pomočnike 
vzgojiteljev, otroke, družine). Zelo verjetno to ne bo ravna 
pot. Na njej boste naleteli na nepričakovane ovire, pa 
tudi na čudovite priložnosti. Sedaj je na vas in na vaših 
»spremljevalcih«, da načrtujete svojo pot k okrepljenemu 
sodelovanju v na področju predšolske vzgoje. Srečno pot! 
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