
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

Irena Janžekovič Žmauc 

 

 

Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje 
strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v 

vrtcu 

 

 

 

Doktorska disertacija 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

Irena Janžekovič Žmauc 

Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Devjak 

 

 

Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje 
strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v 

vrtcu 

 

 

 

Doktorska disertacija 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

 

Zahvaljujem se za povabilo na pot in mentorstvo izr. prof. dr. Tatjani Devjak. Hvala za vse strokovne 
nasvete, dragocene pogovore in usmerjanje pri iskanju znanstvenih resnic. 

Hvala izr. prof. dr. Jožetu Benčini za svetovanje in pomoč pri statistični obdelavi podatkov in analizi. 
Hvala tudi izr. prof. dr. Janezu Vogrincu za pregled anketnega vprašalnika.   

Zahvaljujem se Evropski uniji in Univerzi v Ljubljani, ki sta v okviru »Inovativne sheme za 
sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja 
aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011«, sofinancirali moj doktorski študij.  

Hvala vsem vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki so sodelovali v raziskavi, saj brez njih moje delo ne bi 
bilo mogoče. Hvala tudi za pomoč ravnateljem, pomočnikom ravnateljev, svetovalnim delavcem, ki 
so povečini poskrbeli za zbiranje anketnih vprašalnikov v vrtcih in njihovo pošiljanje po pošti.  

Neizmerno hvaležna sem svojemu možu, ki me je podpiral (finančno in čustveno), me spodbujal, 
razumel ter nosil breme z mano. 

Zahvaljujem se teti Darinki, Regini, Barbari Gorenc in mami za varstvo mojih sončkov. Očetu v 
spomin. 

Hvala sestrični Janji za tehnično pomoč. Hvala stricu Franciju, da nam je 3 leta nudil streho nad 
glavo. Hvala Jani Hafner za njeno srčnost in vse informacije pri študijskih obveznostih.  

Hvala vsem prijateljem in sorodnikom za razumevanje zadnjih nekaj let, saj se nisem uspela toliko 
družiti z vami, kot bi si želela. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

Izjavljam, da je doktorska disertacija rezultat mojega raziskovalnega dela pod mentorstvom izr. 
prof. dr. Tatjane Devjak. 

 

Irena Janžekovič Žmauc 

 

iii 





Povzetek  

Osrednji namen doktorske disertacije je bil raziskati odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev (v 
nadaljevanju vzgojiteljev) do njihove lastne avtonomije in posledično, kako avtonomen 
vzgojitelj spodbuja razvoj avtonomije pri otrocih v vrtcu. Spodbujanje avtonomije otrok v 
vrtcu naj bi prispevalo k pozitivnim učinkom avtonomije posameznika v kasnejšem obdobju 
in temelji na predpostavki, da obstaja razmerje med avtonomijo otrok in avtonomijo 
vzgojiteljev. Spodbujanje avtonomije otrok v vrtcu nas je zanimalo le iz odnosnega in 
didaktičnega vidika (npr. možnost izbire, participacija otrok pri učenju). Z analizo dostopne 
literature smo raziskali dejavnike, ki vplivajo na avtonomno delovanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok, in dejavnike, ki sovplivajo na razvoj avtonomije pri predšolskih otrocih. 
Z empirično kvantitativno raziskavo smo raziskali odnos vzgojiteljev do njihove avtonomije 
in ugotavljali, kako avtonomen vzgojitelj predšolskih otrok spodbuja razvoj avtonomije pri 
otrocih, vključenih v slovenske vrtce. Zanimale so nas morebitne povezave med pozitivnim 
odnosom vzgojiteljev do njihove strokovne avtonomije in večjo stopnjo spodbujanja 
avtonomije pri otrocih. Ker koncept spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu temelji na 
predpostavki, da stopnja strokovne avtonomije vzgojitelja vpliva na spodbujanje avtonomije 
pri predšolskih otrocih, smo analizirali pogoje, prednosti in pomanjkljivosti spodbujanja 
avtonomije pri otrocih in avtonomije vzgojiteljev ter pripravili nabor predlogov, ki bi lahko 
vplivali na dobro prakso vzgojiteljev. 

V empirični raziskavi smo ugotovili, da ima večina vzgojiteljev pozitiven odnos do svoje 
strokovne avtonomije. Znotraj različnih strokovnih nazivov vzgojiteljev in različne delovne 
dobe vzgojiteljev so statistično pomembne razlike glede odnosa do svoje strokovne 
avtonomije. Ugotovili smo, da je odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije povezan z večjim 
spodbujanjem avtonomije otrok. Višja je bila stopnja spodbujanja avtonomije otrok, manj je 
bil odnos vzgojiteljev do njihove lastne strokovne avtonomije negativen. Ugotovili smo, da 
pozitiven odnos vzgojiteljev do njihove strokovne avtonomije ugodno vpliva na odnosni in 
didaktični vidik spodbujanja avtonomije pri otrocih. Pozitiven odnos vzgojiteljev do lastne 
strokovne avtonomije je eden od dejavnikov spodbujanja avtonomije pri otrocih. Tako smo 
na področju predšolske vzgoje potrdili enega od dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok 
in z naborom predlogov za spodbujanje avtonomije otrok posredno prispevali k izboljšanju 
predšolske vzgoje na procesni ravni.  

Ključne besede: avtonomija vzgojiteljic in vzgojiteljev, odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev 
do avtonomije, spodbujanje avtonomije otrok, dejavniki avtonomije, vrtec 
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Abstract  

The main purpose of the doctoral dissertation was to research the attitude of preschool 
teachers to their own autonomy and, consequently, how an autonomous preschool teacher 
encourages the development of autonomy in preschool children. Promoting children’s 
autonomy in kindergarten is believed to have a positive effect on individuals’ autonomy in 
later stages and is based on the assumption that there is a relationship between a child's 
autonomy and the autonomy of his/her preschool teacher. Promoting children’s autonomy 
in kindergarten was the main focus only from the relational and didactic aspects (e. g. making 
choices, children’s participation in learning). By analysis of accessible literature, we have 
explored the factors that influence autonomous functioning of preschool teachers and the 
factors that partly influence the development of preschool children’s autonomy. By 
empirical quantitative research, we have been studied preschool teachers’ attitude to their 
autonomy and discover how autonomous preschool teachers stimulate the development of 
autonomy in children enrolled in Slovenian kindergartens. We have been interested in the 
possible correlations between preschool teachers’ positive attitude towards their professional 
autonomy and a greater degree of promoting children’s autonomy. Since the concept of 
promoting children’s autonomy in kindergarten is based on the assumption that the level of 
preschool teachers’ professional autonomy affects the promotion of preschool children’s 
autonomy, we have analysed the conditions, advantages and disadvantages of promoting 
children’s autonomy and the autonomy of preschool teachers, and prepared a set of proposals 
that could contribute to preschool teachers’ good practices. 

In the empirical research, we determined that most preschool teachers have a positive 
attitude towards their professional autonomy. However, within the various professional 
ranks and different lengths of work experience of preschool teachers, there are statistically 
significant differences in their attitude to professional autonomy. We discovered that 
preschool teachers’ attitude to their own autonomy is correlated to a greater promotion of 
children’s autonomy. The higher is the level of promoting children’s autonomy, the less 
negative is the preschool teachers’ attitude to their professional autonomy. We also 
discovered that preschool teachers’ positive attitude to their professional autonomy has a 
beneficial effect on the relational and didactic aspects of promoting children’s autonomy. A 
positive attitude of preschool teachers towards their own professional autonomy is one of 
the factors that stimulate promotion of children’s autonomy.  

In the area of preschool education, we have confirmed one of the factors for promoting 
children’s autonomy and have made indirect contribution to the improvement of preschool 
education at the procedural level with a set of proposals to promote children’s autonomy. 

Key words: preschool teachers’ autonomy, preschool teachers’ attitude to their autonomy, 
promotion of children’s autonomy, factors of autonomy, kindergarten  
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1 UVOD 

Osrednji namen doktorske disertacije je raziskovanje odnosa vzgojiteljev in vzgojiteljic 
predšolskih otrok (v nadaljevanju vzgojiteljev1) do njihove lastne strokovne avtonomije in 
ugotavljanje povezanosti med odnosom do lastne avtonomije in večjim oz. manjšim 
spodbujanjem avtonomije pri otrocih. Avtonomija vzgojiteljev je zakonsko omogočena 
vsem vzgojiteljem v Sloveniji, vendar je avtonomnost vzgojitelja odvisna od 
posameznikovega odnosa do avtonomije, kako jo doživlja in izvaja. V raziskavi se bomo 
osredotočili na enega od dejavnikov oz. pogojev spodbujanja avtonomije otrok, in sicer na 
vzgojitelje. Zanimal nas bo njihov odnos do lastne avtonomije in njihovo mnenje o večjem 
ali manjšem spodbujanju avtonomije otrok. Spodbujanje avtonomije otrok v vrtcih nas bo 
zanimalo z odnosnega (Hoffman, 2000; Kroflič, 2010c; Novak, 2003) in didaktičnega vidika 
(Novak, 2003), saj bomo vzgojitelje povprašali o njihovem mnenju o spodbujanju 
avtonomije pri otrocih (npr. ali otrokom zagotavljajo možnost več izbir in odločitev, ali 
razumejo otroke v skupini, ali spodbujajo otroke k postavljanju vprašanj …) (Benson, 2008; 
Williams in Deci, 1996). Zanimale nas bodo tudi morebitne razlike med vzgojitelji (dolžina 
delovne dobe, doseženi strokovni nazivi) glede odnosa do njihove lastne strokovne 
avtonomije in njihovim mnenjem o pomenu spodbujanja avtonomije pri otrocih, dejavniki, 
ki vplivajo na avtonomijo vzgojiteljev in na odnosni in didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije pri otrocih. Ugotavljali bomo morebitno povezanost med odnosom vzgojiteljev 
do njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem o morebitni večji stopnji spodbujanja 
avtonomije pri otrocih. Analizirali bomo vrednotenje vzgojiteljev glede pogojev, prednosti 
in pomanjkljivosti spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu iz odnosnega in didaktičnega 
vidika.  

Avtonomijo bomo najprej opredelili v vzgojno-izobraževalni instituciji in v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Razlog, da se po svetu zavzemajo za avtonomijo v vrtcih in šolskih 
sistemih, je razumevanje avtonomije kot pogoja kakovosti (Eurydice, 2008; Iftene, 2014; 
Koren, 2002; Zupančič, 2013). Avtonomija vzgojiteljev je pomemben prispevek h kakovosti 
v vzgojno-izobraževalnem procesu (Koren, 2002; Kroflič, 2001) k motivaciji zaposlenih 
(Van Gelderen, 2010) in prispeva k spodbujanju avtonomije otrok (Castle, 2004; Kroflič, 
2001). Avtonomija vzgojiteljev in potek predšolske vzgoje določajo nacionalni dokumenti, 
kot so Zakon o vrtcih (1996), Kurikulum za vrtce (1999), Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) ter Bela knjiga (2011). Avtonomijo vzgojiteljev 
razumemo kot svobodo v odločanju in izbiri učnih metod, oblikovanje vsebin dela in nalog, 
izbira materialov in oblikovanje didaktičnih pripomočkov, prevzemanje odgovornosti, 
evalviranje lastnega dela in rezultatov, iskanje rešitev za težave v povezavi z delom in vrtcem 
(Tehrani in Mansor, 2012; Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan, 2005) znotraj 
možnosti, ki jim jih omogočajo zakoni.  

1 Vzgojitelji – množino uporabljamo za predstavnike moškega in ženskega spola, čeprav je večina strokovnih 
delavk v slovenskih vrtcih ženskega spola. Občasno uporabljen izraz vzgojitelj v ednini, v moški slovnični 
obliki, je mišljen kot nevtralen za moški in ženski spol.    

1 

                                                 



Opredelili bomo koncept spodbujanja avtonomije predšolskih otrok, ki ga razumemo kot 
Chirkov, Ryan, Kim in Kaplan (2003) kot nadpomenko samostojnosti otrok. Pri konceptu 
spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu gre za proces, ne produkt (Thanasoulas, 2000), kot 
sposobnost otrok za odločanje, neodvisno ukrepanje, kritično razmišljanje (Little, 1991) in 
kot aktivno participacijo otrok k uresničevanju vzgojno-izobraževalnega programa (Holec, 
1981). Otrok razvija svojo avtonomijo v vrtcu preko procesa in vsebine učenja (Little, 1991). 
Popolna avtonomija otrok v vrtcu ni mogoča (Thanasoulas, 2000), saj otroci ne morejo 
odločati o vsem tako kot odrasle osebe. Otroci so lahko dejavni akterji svojega učenja, tako 
kot poudarja načelo razvojno-procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 9). 
Spodbujanje avtonomije otrok v vrtcih nas bo zanimalo z odnosnega (Hoffman, 2000; 
Kroflič, 2010c; Novak, 2003) in didaktičnega vidika (Adamič, 2002; Novak, 2003). Slednji 
vidik se nanaša na vzgojiteljevo izbiro metod in stilov poučevanja (Adamič, 2002; Novak, 
2003). Pri odnosnem vidiku (Hoffman, 2000; Kroflič, 2010c; Novak, 2003) spodbujanja 
avtonomije otrok je v ospredju vzgojiteljev odnos (Novak, 2003) do svoje avtonomije in do 
spodbujanja avtonomije in participacije otrok, otrok kot kompetentno bitje (Kroflič, 2010c), 
metodika induktivnega pristopa poučevanja (Hoffman, 2000). Dotaknili se bomo tudi 
pomena spodbujanja avtonomije otrok in ugotavljali, da v vseh družbenih okoljih ta pomen 
ni enak.  

Pogled v zgodovino o izvoru avtonomije nam odkriva, da ima avtonomija v vzgojno-
izobraževalnem procesu bogato preteklost (Beasley, 1996). Na avtonomijo se bomo 
osredotočili z več teoretičnih vidikov, npr. s filozofskega (Hegel, 1970; Kant, 1988; Sartre, 
1968), sociološkega (Weber, 1980), pedagoškega (Kroflič, 2002; Medveš, 2002a), 
političnega (Zgaga, 2002). Predstavili bomo tudi nekaj pedagoških konceptov (vzgoja za 
demokracijo, metoda Montessori, waldorfska vzgoja, Reggio Emilia ...) o spodbujanju 
avtonomije otrok, ki jim je skupno, da postavljajo otroka v aktivno vlogo in vzgojiteljem 
dajejo nalogo, da otrokom pomagajo pri učenju, raziskovanju in spodbujajo njihovo 
samostojnost. 

Opredelili bomo avtonomijo vzgojiteljev in vrtcev v razmerju do države. Pri določanju 
stopnje avtonomije je pomembno, kolikšno mero pristojnosti omogoča država samim 
vzgojno-izobraževalnim institucijam. V Beli knjigi (2011) je zapisano, da mora biti 
zagotovljena avtonomnost vrtca in šol v razmerju do države, lokalnih oblasti in staršev, in 
sicer z načinom financiranja, zagotavljanjem strokovne avtonomije vzgojiteljev in načinom 
zaposlovanja pedagoškega, upravnega in strokovnega osebja (prav tam). Nato bomo 
analizirali in primerjali avtonomijo vzgojiteljev v treh drugih evropskih državah (Italija, 
Švedska, Madžarska), saj za vse tri države lahko najdemo skupni imenovalec s slovenskim 
vrtcem.  

Predstavili bomo definicije avtonomije vzgojiteljev, ki se nanašajo na vzgojiteljevo svobodo 
v sprejemanju odločitev (Tehrani in Mansor, 2012; Firestone in Pennel 1993; Marentič 
Požarnik idr., 2005) znotraj zakonskih predpisov, saj tako lažje izpolnjujejo svoja strokovna 
prepričanja in individualizirajo delo z otroki v skupini, ki je lahko zelo raznoliko. Potrebe 
vzgojiteljev začetnikov in izkušenejših vzgojiteljev se lahko bistveno razlikujejo, čeprav 
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delajo v istem okolju (Schuck, Aubusson, Kearney in Burden, 2013). Na razvoj avtonomije 
vzgojiteljev vplivajo (dodiplomsko) izobraževanje (Johnson, 2009; Ushioda, Smith, Mann 
in Brown, 2011), dodatno strokovno izobraževanje, ki prispeva k spremembi vzgojiteljevega 
odnosa in samozavesti (Dierking in Fox, 2013). Poleg razvoja avtonomije in uresničevanja 
le te so izrednega pomena dejavniki avtonomije vzgojiteljev, kot so klima in kultura vrtca 
(Anwar in Anis-ul-Haque, 2014; Hedin, Ekholm in Andersson, 1997), subjektivne teorije 
vzgojiteljev (Bandura, 1995; Jug, 2008; Kim in Kim, 2010; Turnšek, 2006, 2013), odnos 
vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije (Kalin, 2002; Lee, Yin, Zhang in Jin, 2011; 
Sardoč, 2005) in do sodelovanja s starši (Berčnik in Devjak, 2015), sodelovanje in delo med 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, izvajanje vzgojno-izobraževalnih vsebin po 
kurikulumu, sodelovanje z zunanjimi institucijami, odnos vzgojiteljev do vzgojno-
izobraževalnega dela in kurikuluma, ocena lastne pedagoške usposobljenosti, uresničevanje 
ciljev in načel predšolske vzgoje (Kalin, 2002; Sardoč, 2005). 

Za ugotavljanje povezanosti med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in 
spodbujanjem avtonomije otrok bomo s pomočjo avtorjev (Barfield idr., 2001; Benson, 
2001; Castle, 2004; Kroflič, 2001; Little, 1995; Reinders in Balcikanli, 2011) dokazovali 
povezanosti med vzgojiteljevo avtonomijo in spodbujanjem avtonomije pri otrocih. Avtorji 
(Aoki, 2002; Barfield idr., 2001; Benson, 2001; Castle, 2004; Kroflič, 2001; Little, 1995; 
Reinders in Balcikanli, 2011; Smith, 2000; Woolfolk in Hoy, 1990) celo bolj poudarjajo 
slednjo povezanost. Vendar pa ne smemo zanemariti avtorjev, ki se ne strinjajo s to 
povezanostjo, saj Nakata (2011) meni, da četudi je vzgojitelj kot strokovnjak avtonomen, to 
še ne pomeni, da zna vzgojitelj spodbujati avtonomijo pri otrocih (prav tam). Raziskave K. 
Castle (2004, 2006), ki je preučevala avtonomijo vzgojiteljev in spodbujanje avtonomije 
otrok, pokažejo, da bolj spodbujajo avtonomijo otrok tisti vzgojitelji, ki se pri delu čutijo 
bolj avtonomne in so tekom izobraževanja že pridobili izkušnje avtonomije ter več znanja o 
učenju otrok (Castle, 2004). Avtonomija kot cilj izobraževanja predšolskih vzgojiteljev je še 
posebej pomembna zaradi pridobljenih izkušenj avtonomije pri predšolskih otrocih, saj le te 
vplivajo na njihovo kasnejšo avtonomijo, ko so učenci, dijaki, študentje (prav tam). 

Zanimal nas bo odnosni in didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. Pri odnosnem 
vidiku (Hoffman, 2000; Kroflič, 2010c; Novak, 2003) spodbujanja avtonomije otrok je v 
ospredju vzgojiteljev odnos (Novak, 2003) do njihove lastne avtonomije in do spodbujanja 
avtonomije in participacije otrok, otrok kot kompetentno bitje (Kroflič, 2010c), metodika 
induktivnega pristopa poučevanja (Hoffman, 2000). Didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije otrok se nanaša na vzgojiteljevo izbiro metod in stilov poučevanja (Adamič, 
2002; Novak, 2003). Glede odnosa vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije bomo 
predstavili izsledke že izpeljanih raziskav v slovenskem prostoru. Glede avtonomnosti 
vzgojiteljev v Sloveniji so avtorji (Kroflič idr., 2002) ugotovili, da vzgojitelji relativno 
visoko vrednotijo svojo strokovno usposobljenost za uresničevanje svoje poklicne vloge 
(prav tam).  

Zanimali nas bodo tudi pogoji in dejavniki, ki so potrebni za avtonomijo vzgojiteljev in 
spodbujanje avtonomije otrok. Za uveljavljanje poklicne avtonomije vzgojiteljev naj bi bili 
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izpolnjeni naslednji pogoji (Marentič Požarnik, 2004): vzgojitelji morajo imeti na voljo več 
alternativ, poznati morajo bistvo teh alternativ in se zavedati posledic svoje izbire, pridobiti 
si morajo profesionalno znanje, imeti morajo odločilne značajske poteze, da se uprejo 
morebitnim manipulacijam, odločnost in pogum (prav tam). Podobno poudarjajo drugi 
avtorji, npr. profesionalni razvoj (Vonta, 2005), pripravljenost za kritično ravnanje z novimi 
informacijami in sposobnost za oblikovanje odločitev v določenem kontekstu, racionalno 
mišljenje, ki vsebuje sposobnost identificiranja težav in ustvarjanja rešitev, ki temeljijo na 
analiziranih dokazih (Kalin, 2002), zmožnost lastne refleksije (Rutar Ilc, 1999). Kot pogoj 
avtonomije otrok v vrtcu pa avtorji večinoma navajajo vzgojitelja (Deci, Ryan in Williams, 
1996; Reeve in Jang, 2006; Shen, 2011) ali vzgojiteljevo avtonomijo (Barfield idr., 2001; 
Benson, 2001; Castle, 2004; Kroflič, 2001; Little, 1995; Rutar Ilc, 1999).  

V empiričnem delu bomo s pomočjo vprašalnikov za vzgojitelje v slovenskih vrtcih 
ugotavljali, ali obstajajo razlike v odgovorih med strokovnimi delavci z različno delovno 
dobo in strokovnim nazivom glede odnosa do njihove lastne avtonomije, spodbujanja 
avtonomije otrok ter iskali morebitno povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove 
lastne avtonomije in večjim oz. manjšim spodbujanjem avtonomije pri otrocih. Pri 
preverjanju hipotez bomo izhajali iz teoretičnih opredelitev, ki se povečini nagibajo k temu, 
da je odnos vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in spodbujanja avtonomije otrok 
povezan (Aoki, 2002; Barfield idr., 2001; Benson, 2001; Castle, 2004; Kroflič, 2001; Little, 
1995; Reinders in Balcikanli, 2011; Smith, 2000; Woolfolk in Hoy, 1990).  
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I. TEORETIČNI DEL  

2 AVTONOMIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI INSTITUCIJI IN 
V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

V sodobnih demokratičnih družbah se avtonomija šteje kot eno najpomembnejših 
organizacijskih načel javnega sistema vzgoje in izobraževanja. Načelo avtonomije tako 
šolam kot vrtcem omogoča pravico do samostojnega odločanja na številnih področjih 
upravljanja, načrtovanja in organizacije dela vrtca in šole ter sprejemanja odločitev pri 
pedagoškem procesu. Hkrati pa so pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, 
ravnateljem ...) naložene odgovornosti, obveznosti in omejitve pri sprejemanju odločitev in 
organizaciji dela (Sardoč, 2005). Avtonomijo Kroflič (2001) definira kot temeljni cilj 
vzgojno-izobraževalnega procesa in kot razmerje med vrtcem, šolo, vzgojitelji, učitelji do 
prosvetne politike. Oba pomena prispevata k pedagoški logiki, pravi avtor (prav tam) in 
ugotavlja, da le avtonomen vzgojitelj2 (v avtonomnem vrtcu) lahko vzgaja avtonomnega 
otroka3. Poudarjanje avtonomije v sodobnem izobraževanju je poskus spoprijemanja z 
izobraževanjem v sodobnih družbah (Warnick, 2012). Večanje avtonomije šol in vrtcev je 
eden glavnih trendov v vsaki moderni izobraževalni politiki (De Groof, 2000). Avtorji (npr. 
Bečaj, 2002; Döbert in Geiβler, 2001; Koren, 2006; Resman, 2002) avtonomijo povezujejo 
z decentralizacijo šolskega sistema, s stopnjo svobode, odgovornosti in nadzora, ki ga 
predstavljajo šolska inšpekcija, nadrejeni, okolje in zakonski predpisi. Drugi avtorji (npr. 
Tehrani in Mansor, 2012; Marentič Požarnik idr., 2005) pa avtonomijo vzgojiteljev razumejo 
kot svobodo v odločanju in izbiri učnih metod, oblikovanje vsebin dela in nalog, izbira 
materialov in oblikovanje didaktičnih pripomočkov, prevzemanje odgovornosti, evalviranje 
lastnega dela in rezultatov, iskanje rešitev za težave v povezavi z delom in vrtcem. Vsebina 
pedagoškega dela v slovenskem vrtcu je opredeljena s kurikularnimi področji, z dejavnostmi 
in s cilji, zapisanimi v Kurikulumu za vrtce (1999). Ideje, pristope in metode pedagoškega 
dela v vrtcu pri nas strokovni delavci lahko avtonomno izbirajo, skladno s strokovnimi 
priporočili in z izkušnjami iz prakse (prav tam; Hočevar in Kovač Šebart, 2010).  

Avtonomija kot koncept pomeni samostojno sprejemanje odločitev, obenem je instrument 
za izvajanje pooblastil. Če izhajamo iz morale in filozofije, jo lahko obravnavamo kot 
osnovo za določitev odgovornosti posameznika za njegova dejanja. Krek in Metljak (2011) 

2 Avtonomen vzgojitelj je sposoben znotraj pravil in zakonov sam svobodno sprejemati odločitve pri 
opravljanju svojega dela, sam izbirati metode dela, izbirati in načrtovati naloge in pripomočke, sam evalvirati 
rezultate, sodelovati z drugimi pri reševanju težav ter sprejemati odgovornost za svoje odločitve (Marentič 
Požarnik idr., 2005; Tehrani in Mansor, 2012). 
3 Avtonomen otrok – predšolski otrok ni popolnoma avtonomen, le dela, igra, uči se bolj avtonomno. Gre za 
proces, ne produkt (Thanasoulas, 2000). Proces spodbujanja avtonomije otrok zahteva od vzgojiteljev 
zagotavljanje priložnosti za participacijo otrok (Rutar, 2012), omogočanje možnosti otrokom, da se igrajo in 
delajo na svoj način ter manipulirajo z igračami in učnimi pripomočki, vzgojitelji prisluhnejo in upoštevajo 
perspektivo otrok, jih spodbujajo in pohvalijo (Kaur, Hashim in Noman, 2015), jim nudijo možnost izbire, 
upoštevajo njihova čustva, jim dajejo racionalne utemeljitve in informativne povratne informacije (Reeve, 
2006).  
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poudarjata pomen avtonomije strokovnih delavcev in avtonomije vzgojno-izobraževalnih 
institucij ter jo povezujeta s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti na šolskem področju 
dela. Avtonomijo vzgojiteljev pa zagotavljajo vnaprej določeni okvirji, znotraj katerih imajo 
vzgojitelji možnost svobode v svojem delovanju (prav tam). Nekateri avtorji (Logaj, 2012; 
Trnavčevič in Zupanc Grom, 2000) avtonomijo povezujejo z razvojem trgov (zasebne 
ponudbe) v vzgoji in izobraževanju ter z razvojem deregulacije sistema. Nekateri drugi 
(Koren, 2006; Marentič Požarnik idr., 2005) pa avtonomijo razumejo kot vodstveno načelo 
in delovni pogoj, vključujoč profesionalizem, prostor, posameznike, lokalno okolje, 
zakonska določila. Avtonomija ni le sinonim za neodvisnost, saj jo je treba razumeti kot 
načelo družbenih odnosov. Iz koncepta avtonomije izhaja avtonomen posameznik in 
avtonomno ravnanje. Logaj (2012) razloži robne pogoje avtonomije, interakcijo med 
avtonomijo in odgovornostjo, ki je povezana z decentralizacijo, kot odgovor na vprašanje, 
kaj so cilji vzgoje in izobraževanja in kdo jih uresničuje. Torej je avtonomija vedno omejena, 
zahteva pa tudi odgovornost njenih akterjev. 

Avtonomija v izobraževanju se deli na dva večja koncepta: avtonomija pri učenju in 
avtonomija pri poučevanju (Tehrani in Mansor, 2012). Avtonomija pri učenju se nanaša 
(Dickinson, 1995; Little, 1991; Littlewood, 1996) na pravico osebe, da si organizira 
dejavnosti tako, da lahko doseže cilje dejavnosti. Avtonomija pri učenju ni le osnovna 
potreba učencev, da iznajdejo svoje učne strategije, ampak je tudi to, kar Holec (1981) 
definira kot učenčevo psihološko reakcijo na vsebino in proces učenja. Little (1991) verjame, 
da avtonomija pri učenju učencu daje svobodo za prevzemanje odgovornosti za svoje učenje, 
neodvisno odločanje, spremljanje in evalviranje lastnega učenja. Avtonomijo pri poučevanju 
sta Little (1991) in Benson (2000) imenovala »učiteljeva avtonomija«. Definirana je bila kot 
dana svoboda učiteljem, da se odločajo in izbirajo učne metode in oblike dela z učenci, 
pripravljajo naloge za učence in ocenjujejo dosežke. Učiteljeva avtonomija je pravica 
učiteljev, da se odločajo in prevzemajo odgovornost za izbiro in izdelovanje učnih 
pripomočkov, oblik poučevanja, ocenjevanje dosežkov, sodelovanje in iskanje rešitev za 
težave pri poučevanju (prav tam). Podobno kot v šoli učenci lahko v vrtcu že predšolski 
otroci izkušajo avtonomijo pri učenju, odločanju, evalviranju, če jih vzgojitelji spodbujajo k 
temu. Podobno kot učitelji imajo tudi vzgojitelji svojo strokovno avtonomijo, da se odločajo 
in izbirajo učne metode, oblike dela, naloge za otroke, izdelujejo učne pripomočke, obenem 
pa prevzemajo odgovornost za svoje strokovne odločitve. O avtonomiji strokovnih delavcev 
in otrok je več raziskanega na področju osnovnega, srednjega in visokega šolstva. Nekoliko 
manj pa na področju predšolske vzgoje, zato bomo ponekod še vedno govorili o spodbujanju 
avtonomije pri učencih in o avtonomiji učiteljev. Obenem bomo ugotovitve raziskav o 
avtonomiji skušali prenesti na raven predšolske vzgoje. Spodbujanje avtonomije predšolskih 
otrok se bo nanašalo na avtonomijo pri učenju, avtonomija vzgojiteljev pa na avtonomijo pri 
poučevanju.  

2.1 KAKOVOST V PREDŠOLSKI VZGOJI  

Razlog, da se po svetu zavzemajo za avtonomijo v vrtcih in šolskih sistemih, je razumevanje 
avtonomije kot pogoja kakovosti (Eurydice, 2008; Iftene, 2014; Koren, 2002; Zupančič, 
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2013). Avtonomija vzgojiteljev je pomembna tako za kakovost (Koren, 2002; Kroflič, 2001) 
kot za motivacijo zaposlenih (Van Gelderen, 2010) in za spodbujanje avtonomije pri otrocih 
(Castle, 2004; Kroflič, 2001). Kakovost izobraževanja je ključna pri reševanju aktualnih 
družbenih izzivov. 

Avtonomijo slovenskih vzgojiteljev opredeljujeta in povežeta s konceptom kakovosti v 
izobraževanju obe Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS. Že Bela knjiga (1995) 
predvideva, da avtonomija vključuje strokovno avtonomijo strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju ter avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema. Tudi naslednja 
Bela knjiga (2011) pravi, da mora biti zagotovljena strokovna avtonomija vzgojiteljem v 
razmerju do države, lokalne skupnosti in staršev. Avtonomija ni le svoboda, pomeni tudi 
prevzemanje odgovornosti. Avtonomija vrtca naj bi spodbujala spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti dela. Eden od splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja je zagotavljanje kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih (prav tam), kar naj bi dosegli z zagotavljanjem 
strokovne avtonomije strokovnih delavcev, z avtonomijo vrtca, z ustreznimi prostorskimi 
pogoji (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002; Tratnik, 2006), s kakovostno 
usposobljenimi strokovnimi delavci (Berčnik in Devjak, 2010; Marjanovič Umek idr., 2002; 
Marjanovič Umek, Kos Kecojević in Šušterič, 2012), z upoštevanjem sodobnih spoznanj o 
vzgoji in izobraževanju (Marjanovič Umek idr., 2002), s pluralnostjo in enakovrednostjo 
znanstvenih disciplin, z dopolnjevanjem mreže javnih vrtcev z zasebnimi (Bela knjiga, 2011; 
Krek in Metljak, 2011). Eden od ciljev Kurikuluma za vrtce (1999) je tudi večja avtonomnost 
in strokovna odgovornost strokovnih delavcev in vrtcev (prav tam).  

V razmerju med družbo in vrtcem naj bi avtonomija bila v funkciji učinkovitosti in 
zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju (Iftene, 2014; Kovač, Resman in Rajkovič, 
2008; Kramar, 2002; Medveš, 2000b; Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007; Zupančič, 
2013). Za aktivno prilagajanje na zahteve okolja in za uspešno delovanje vrtca je avtonomija 
nujnost, vendar sama po sebi ne zagotavlja uspešnosti (Medveš, 2002b). Kakovost vrtca 
temelji na kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela posameznega vrtca, oddelka, vzgojitelja. 
Ukrepi s strani države oz. »od zunaj« predstavljajo le enega od vzvodov za razvijanje 
kakovosti, na koncu pa se kakovost uresničuje v vrtcu, med vzgojitelji, v oddelku (Resman, 
2002). Avtonomija vrtca in zaposlenih strokovnih delavcev omogoča skrb za preverjanje 
svoje kakovosti s samoevalvacijo tako, da strokovni delavci analizirajo vzroke za svoje 
dosežke ter neuspehe in načrtujejo razvojne ukrepe, obenem pa si pomagajo z zunanjimi 
kazalniki in strokovnimi pripomočki (preverjeni instrumentarij, baze podatkov, zunanji 
strokovnjaki) (Medveš, 2002a). Tudi samoevalvacija je v funkciji zagotavljanja kakovosti 
(Medveš, 2002a; Širec, 2002), ne le avtonomija.  

Tudi mednarodni dokument, kot je Unescov program na področju izobraževanja »Kvalitetno 
izobraževanje za vse«, poudarja pomen kakovosti in dostopnosti področja vzgoje in 
izobraževanja. Do leta 2015 so želeli uresničiti šest ključnih strateških ciljev. Cilji so razširiti 
dostopnost in kakovost predšolske vzgoje v vrtcih, brezplačno in kakovostno obvezno 
izobraževanje za vse, spodbujanje mladih k pridobivanju spretnosti, pomembnih za 
kakovostno življenje, izboljšati vsaj za 50 % osnovno pismenost odraslih, odpraviti razlike 
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med spoloma pri dostopnosti in kakovosti izobraževanja ter izboljšati kakovost vzgoje in 
izobraževanja v celoti (UNESCO, 2014). Poročilo nakazuje, da je Slovenija dosegla cilje, 
npr. na področju storitev predšolske vzgoje je izvedla ukrepe za pomoč revnim in najbolj 
ranljivim (UNESCO, 2015).  

Predpisi in zakonodaja, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, se v svojih ciljih in načelih 
zavzemajo za kakovost v vrtcih, kakovostno delo vzgojiteljev in strokovnih delavcev (Bela 
knjiga, 2011; Zakon o vrtcih, 1996; Kurikulum za vrtce, 1999). Sicer pa je kakovost pogosto 
opredeljena s strukturnimi, procesnimi in posrednimi kazalniki. Prve najbolj določa 
zakonodaja, procesne kurikulum in njegova izvedba, posredne kazalnike pa zaposleni, 
sodelovanje s starši, institucijami in zunanjim okoljem (Vrbovšek, 2006). Woodhead (2006) 
govori o vhodnih kazalcih (zgradba, oprema, osebje), procesnih kazalcih (stil vzgoje, igra, 
učenje in poučevanje, odnosi) in izhodnih kazalcih (sposobnosti in dosežki otrok, zdravje) 
(prav tam).  

S kazalniki kakovosti predšolske vzgoje v Sloveniji se je ukvarjala L. Marjanovič Umek idr. 
(2002) in pri strukturni ravni določila vhodne kazalce, ki zajemajo strukturo organizacije 
(število enot v vrtcu, število oddelkov v enoti, število otrok v oddelku), okolje (urbano ali 
vaško); strukturo oddelka (starost otrok v oddelku, starostno homogene oz. heterogene 
skupine, starostno kombinirane skupine, spol otrok, stalnost vzgojiteljev, vključenost otrok 
s posebnimi potrebami, razvojni oddelki – delo z otroki po posebnem programu in 
vključenost otrok v druge oddelke), kadrovsko strukturo vrtca (število strokovnih delavcev, 
stopnja in smer njihove izobrazbe, starost vzgojiteljev in njihovih pomočnikov ...), odsotnost 
z dela in fluktuacija (število izostankov z dela na leto, trajanje bolniške odsotnosti, stalnost 
vzgojnega kadra v oddelku ...), poslovni čas (ura odpiranja in zapiranja vrtca), urnik 
vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja (neposredno vzgojno delo v oddelku, odmori, jutranje 
in popoldansko združevanje otrok), vrste programov glede na čas trajanja in organizacijo 
(dnevni program, poldnevni program, varstvo na domu), organizacija časa bivanja otrok v 
vrtcu (število ur dnevno, ki jih otrok preživi v vrtcu v svojem oddelku; število ur dnevno, ki 
jih otrok preživi skupaj z otroki iz drugih oddelkov ...), prehrana v vrtcu (urnik 
prehranjevanja, vrsta ponudbe znotraj posameznega obroka, število in raznolikost 
prehranskih obrokov), varnost (varnost z vidika varovanja oseb, gradbena in arhitekturna 
varnost prostora), igralnica (število, velikost, neto igralna površina, razgibanost prostora), 
oprema igralnice (število ležalnikov, polic, miz, stolov, funkcionalnost ...), igralni material 
(število igrač, knjig, športnih pripomočkov, dostopnost in raznolikost igrač ...), skupni 
notranji prostori za otroke (število, velikost, namembnost, arhitektura, oprema), skupni 
notranji prostori za odrasle (število, velikost, namembnost, arhitektura, oprema), zunanje 
površine (vrste, velikost, opremljenost, fleksibilnost ...), avdiovizualna sredstva in 
računalnik (število, lokacija, časovna in prostorska dostopnost, dostop do spleta ...), dostop 
do vrtca z osebnimi in javnimi prevoznimi sredstvi (število in bližina parkirnih mest za 
zaposlene in starše), mikroklima (ogrevanje in hlajenje zraka, zasenčenje prostorov, 
prezračevanje ...).  
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Kazalci na posredni ravni se nanašajo na področje poklicnega razvoja in zadovoljstva 
zaposlenih (možnost izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, napredovanje 
v nazive in plačne razrede, možnost za samouresničitev pri delu, razmere pri delu – delovni 
čas, dopust, stresnost dela ...), na področje sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu (vodenje, 
svetovalno delo, formalno in neformalno sodelovanje vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, 
njun medsebojni odnos in njuna komunikacija, sodelovanje med zaposlenimi in timsko 
delo), na področje sodelovanja med vrtcem in družino (formalne oblike sodelovanja – 
govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna gradiva, oglasne deske, svet staršev, predavanja za 
starše; neformalne oblike sodelovanja – komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otroka 
v vrtec in iz vrtca, pikniki, izleti ...; dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces – pri 
načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikuluma ter reševanju sprotnih težav), na področje 
sodelovanja vrtca z drugimi vrtci in ustanovami (vključevanje programov zunanjih 
izvajalcev v program vrtca, vključevanje drugih odraslih v vrtec, obiski otrok v različnih 
ustanovah, sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in osnovnimi šolami, sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, sodelovanje vrtca s strokovnimi institucijami in strokovnjaki, sodelovanje vrtca 
z zakonodajnimi, upravnimi in nadzornimi službami na področju predšolske vzgoje) (prav 
tam). 

Kazalci na procesni ravni v procesu predšolske vzgoje vplivajo na kakovost dela v vrtcu in 
se odražajo v otrokovem socialnem in čustvenem odzivanju, komunikaciji, vedenju, 
pridobivanju novih izkušenj in znanja. Kazalci na procesni ravni zajemajo področje 
načrtovanja kurikuluma (poznavanje kurikuluma za vrtce, strukturna raven načrtovanja – 
formalne in neformalne oblike načrtovanja ter priprave, načela uresničevanja ciljev 
kurikuluma za vrtce, vsebina načrtovanja, dejavnosti na različnih področjih in rutinske 
dejavnosti, izbira dejavnosti in vsebin, evalvacija), področje izvajanja kurikuluma 
(dejavnosti na različnih področjih – delež, uravnoteženost, povezanost dejavnosti, evalvacija 
izvedbe, enake možnosti in različnosti med otroki, otroci s posebnimi potrebami – število, 
nudenje strokovne pomoči, multikulturalizem, igra – vrste, potek, trajanje ...), področje 
rutinske dejavnosti (prehrana – urnik, izbira in količina; higiena; počitek in spanje – možnost 
izbire; prihod v vrtec in odhod iz vrtca – komunikacija, sprejem), področje, ki se nanaša na 
otroka v procesu izvajanja kurikuluma (gibanje – vrste, individualne razlike, prostor; govor 
in komunikacija – poslušanje, odgovarjanje ...; čustveni in socialni razvoj – reševanje 
konfliktov, sodelovanje, odzivanje na potrebe in želje, čustvena varnost ...; miselne 
dejavnosti – eksperimentiranje, iskanje rešitev ...) (Marjanovič Umek idr., 2002). 
Samoevalvacijski pristop pri merjenju kakovosti vrtca je vse pogostejši v zadnjem času. 
Omenjeni kazalci, pripomočki in vprašalniki omogočajo vrtcem, da s samoevalvacijo 
presežejo stališča, sodbe, ocene, saj pripomočki zagotavljajo širšo analizo in samostojno 
spremljanje dela vrtca in vzgojiteljev. Posledično imajo vrtci več odgovornosti za svoje delo, 
razvoj in spremljanje kakovosti ter uspešnosti (prav tam). Skrb za kakovost vrtca je v 
določeni meri prepuščena avtonomiji vrtcev, v določeni meri pa kakovost določajo državni 
predpisi o številu otrok v skupini, velikosti igralnih površin, številu in izobrazbi zaposlenih 
itd.  
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T. Devjak (2012) v prispevku ugotavlja, da v slovenskih vrtcih spremljajo kakovost dela 
poleg ravnateljev občasno tudi lokalne skupnosti, predvsem ob finančnih zahtevkih vrtcev. 
Tako ravnatelji kot predstavniki občine pa menijo, da je področje predšolske vzgoje v občini 
dobro urejeno. Približno polovica ravnateljev meni, da občine prisluhnejo njihovim 
predlogom za izboljšanje kakovosti življenja in dela v vrtcu in jih finančno podprejo, 18 % 
ravnateljev pa meni, da jim predstavniki občine slabo prisluhnejo oz. ne podprejo njihovih 
predlogov. Za kakovost na področju predšolske vzgoje pa morajo vsi akterji – predstavniki 
lokalne skupnosti in ravnatelji poznati dela in naloge, kompetence in pristojnosti ter biti 
natančni v prepoznavanju specifičnih potreb na predšolskem področju, strpni v 
komunikaciji, se medsebojno poslušati, upoštevati in skupno reševati težave in potrebe 
lokalne skupnosti v okvirih predpisanega, možnega in dovoljenega (prav tam). 

Za kakovost v predšolski vzgoji ni pomembna samo avtonomija vzgojiteljev, temveč tudi 
spodbujanje avtonomije pri otrocih. Od vzgojiteljev se pričakuje kakovostno pedagoško 
delo, poznavanje otrok, njihovih razvojnih in psiholoških značilnosti, sodelovanje s starši in 
širšo lokalno skupnostjo. Kot kompetentnega vzgojitelja v Pedagoških standardih, ISSA 
(2011) navajajo, da je vloga vzgojiteljev, da otroku zagotavljajo podporo, da bo odrasel v 
odgovornega člana družbe, razvil občutek empatije in občutljivosti za potrebe drugih, da bo 
odprt do različnosti, razvil veščine za oblikovanje in izražanje svojih stališč in mnenj in bo 
znal upoštevati druge, jih poslušati in biti strpen do različnih mnenj ter da bo razvil spretnosti 
za nenasilno reševanje sporov. Vzgojitelji naj otroka spodbujajo k avtonomiji, iniciativnosti, 
razvijanju lastne identitete (Kompetentni odgajatelji 21. stoljeća, 2011). Reeve idr. (2003, 
2004b, 2011) dokazujejo, da je vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije povezano z otrokovim 
avtonomnejšim ravnanjem, spodbujanjem kompetentnosti in višjimi dosežki (Hardre in 
Reeve, 2003; Reeve, Jang, Carrell, Jeon in Barch, 2004b; Su in Reeve, 2011). Do enakih 
ugotovitev je prišel tudi Guay, Ratelle, Larose, Vallerand in Vitaro (2013). Thanasoulas 
(2000) opozorja, da pri spodbujanju avtonomije otroka ne gre za to, da je vzgojitelj odveč, 
da se odreka nadzoru v procesih učenja, temveč je spodbujanje avtonomije otrok dinamičen 
proces, ni statičen rezultat, ki bi ga dosegli enkrat za vselej. V obzir je treba vzeti, da je 
spodbujanje avtonomije pri otrocih proces, ne produkt. Otrok ne postane avtonomen, le dela 
ali se uči bolj avtonomno (prav tam).  

2.2 AVTONOMIJA VRTCA IN VZGOJITELJEV PRI IZVAJANJU 
KURIKULUMA 

Zakon o vrtcih (1996) in Kurikulum za vrtce (1999) sta dva ključna nacionalna dokumenta, 
ki poleg Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) določata potek 
predšolske vzgoje in s tem tudi avtonomijo vzgojiteljev. Zakon o vrtcih predpisuje 
avtonomijo za vzgojitelje, saj v 3. členu predpisuje, da je predšolska vzgoja sestavni del 
sistema vzgoje in izobraževanja in da poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, 
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, 
upoštevanju različnosti med otroki, pravice do izbire drugačnosti in ohranjanja ravnotežja 
med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Zakon o vrtcih, 2005). 
Zaposleni v vrtcu, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem 
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vrtcu, so vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni 
delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci. Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo v 
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost 
in pluralnost. Pri svojem delu so strokovno avtonomni (Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, 2007, 92. člen). Avtonomija se torej po tem zakonu nanaša na 
vzgojiteljevo strokovno delo. V 72. členu je omenjena avtonomija šolskega prostora, ki se 
nanaša na prepoved konfesionalne dejavnosti in prepoved delovanja političnih strank v 
javnih vrtcih. Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko v javnem 
vrtcu izvajajo le z dovoljenjem ravnatelja (prav tam, 2007). V tem primeru pa gre bolj za 
avtonomijo ravnatelja.  

Vsebina pedagoškega dela je opredeljena s kurikularnimi področji, z dejavnostmi in s cilji, 
zapisanimi v Kurikulumu za vrtce, ideje, pristope in metode pedagoškega dela v vrtcu pa 
strokovni delavci lahko avtonomno izbirajo, skladno s strokovnimi priporočili in z 
izkušnjami iz prakse (Kurikulum za vrtce, 1999). Vzgojiteljice se tako lahko avtonomno 
odločajo o didaktičnih strategijah, vsebinah in dejavnostih, ki jih izvajajo v vrtcu, saj tako 
predvideva Kurikulum za vrtce v skladu z učno-ciljnim in procesno-razvojnim pristopom. 
Avtonomija je poleg človekovih pravic in dolžnosti, pravičnosti in kakovosti eno od splošnih 
načel vzgoje in izobraževanja (Bela knjiga, 2011). Bela knjiga (prav tam) predvideva, da ta 
avtonomija vključuje strokovno avtonomijo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
ter avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema. Avtonomnost vrtcev v razmerju 
do države, lokalne skupnosti in staršev mora biti zagotovljena z načinom financiranja, 
zagotavljanjem strokovne avtonomije vzgojiteljev in načinom zaposlovanja pedagoškega, 
strokovnega in upravnega kadra (prav tam). Vrtec nima popolne avtonomije glede 
financiranja vrtca, saj je odvisen od lokalne skupnosti, ki zagotavlja finančna sredstva. Tudi 
ravnatelj vrtca nima popolne avtonomije pri zaposlovanju kadra, saj je omejen s predpisi, ki 
zahtevajo določeno izobrazbo in druge pogoje za posamezno delovno mesto. Bela knjiga 
predvideva kot pogoj institucionalne avtonomije jasna in nepristranska merila, nadzor 
javnosti ter prevzemanje odgovornosti. Avtonomnost vrtca naj bi spodbujala spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti dela. Obenem pa naj bi javni vrtci imeli avtonomijo v razmerju do 
države, struktur oblasti, vsakdanjih vednosti in prepričanj (prav tam).  

Eden od splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja je zagotavljanje kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcih, kar naj bi dosegli z zagotavljanjem strokovne avtonomije 
strokovnih delavcev, z avtonomijo vrtca, z ustreznimi prostorskimi pogoji, s kakovostno 
usposobljenimi strokovnimi delavci, z upoštevanjem sodobnih spoznanj o vzgoji in 
izobraževanju, s pluralnostjo in enakovrednostjo znanstvenih disciplin, z dopolnjevanjem 
mreže javnih vrtcev z zasebnimi (prav tam). Eden od ciljev Kurikuluma za vrtce je tudi večja 
avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev in vrtcev (Kurilukum za vrtce, 
1999). Avtonomija vzgojiteljev je eden izmed pomembnih pogojev za kakovost v vzgoji in 
izobraževanju. O avtonomiji je govorila že prva Bela knjiga (1995). Avtonomija šol in vrtcev 
se je nanašala na avtonomnost v razmerju do države (financiranje in zaposlovanje 
pedagoškega, strokovnega in upravnega kadra) in na avtonomnost do »nešolskih« oblik in 
vrst vednosti in prepričanj (nekonfesionalni pouk, laičnost javnega šolstva). Že tedanja Bela 
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knjiga je predvidevala avtonomnost vrtcev in šol, avtonomijo vzgojiteljev in učiteljev ter 
učencev, omogočanje zasebnosti in zaščito individualnosti. Nadzor nad kakovostjo šolskega 
dela ima javnost, starši naj bi imeli večji vpogled v delo in življenje vrtca, obenem pa je Bela 
knjiga predvidela jasno začrtane meje strokovnosti, ki so v domeni šolskih strokovnjakov 
(Bela knjiga, 1995). Način začrtanja te meje strokovnosti ni opisan. Načelo avtonomije v 
razmerju do državnih oblasti glede financiranja vrtcev in zaposlovanja kadra je v obeh Belih 
knjigah enako oziroma ni sprememb. Tudi v drugi Beli knjigi iz leta 2011 je govora o 
ločenosti med državo in verskimi skupnostmi ter o laičnosti in svetovnonazorski nevtralnosti 
javnih šol in vrtcev. Očitna sprememba med Belima knjigama je, da Bela knjiga iz leta 2011 
poudari avtonomijo strokovnih delavcev kot enega izmed pomembnih pogojev kakovosti v 
vzgoji in izobraževanju ter da avtonomija implicira prevzemanje odgovornosti.  

V javnih vrtcih v Sloveniji vzgojitelji izbirajo in izvajajo dejavnosti, s katerimi dosegajo v 
zakonodaji in nacionalnem kurikulumu zapisane cilje predšolske vzgoje, izbira didaktičnih 
strategij, sredstev in vsebin, preko katerih bodo otroci skozi dejavnosti te cilje dosegli, pa je 
v celoti prepuščena avtonomni presoji strokovnih delavcev vrtca (Hočevar in Kovač Šebart, 
2010). Vzgojitelji nimajo avtonomije na področju razporejanja otrok v skupine ali števila 
otrok v skupini, saj so vsa ta pravila zapisana v 15., 16., 17. členu Zakona o vrtcih. O 
morebitnem povečanju števila otrok (za 2) v skupini lahko odloča lokalna skupnost.  

Analiza Kurikuluma za vrtce (1999), v katerem so zapisani cilji po posameznih področjih 
dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika), nam pokaže, da so 
določeni globalni cilji našteti primeri dejavnosti za otroke ter opisana vloga odraslih. Torej 
imajo vzgojitelji pri izvedbi kurikuluma avtonomijo oz. možnost izbiranja med predlaganimi 
vsebinami in dejavnostmi, avtonomno lahko področja in vsebine povezujejo, dopolnjujejo, 
načrtujejo, evalvirajo. Po kurikulumu naj bi vzgojitelji ali vrtec omogočali otrokom 
vsakodnevno možnost za gibanje (Kurikulum za vrtce, 1999). Globalni cilji na področju 
gibanja se nanašajo na omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, zavedanje 
lastnega telesa in doživljanju ugodja v gibanju, spoznavanje in razvijanje lastnih gibalnih 
sposobnosti, pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, osvajanje osnovnih 
gibalnih konceptov, spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin športnih zvrsti ter spoznavanje 
pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti (prav tam). Globalni cilji so 
našteti še podrobneje in opisani so primeri gibalnih dejavnosti za otroke prvega in drugega 
starostnega obdobja. Vzgojitelji jih lahko avtonomno izbirajo, priredijo in povezujejo z 
drugimi področji (jezik, narava, družba, umetnost, matematika). Pri vseh dejavnostih je 
pomembno, da poskrbijo za varnost otrok in se z njimi pogovarjajo o doživetjih, kot so 
uspeh, neuspeh, pravila obnašanja, ter jih povezujejo z aktualnimi dogodki in prireditvami v 
okolju (prav tam).  

Na področju jezika je temeljni cilj razumevanje jezika kot temelja lastne identitete, drugi 
globalni cilji po Kurikulumu za vrtce (1999) pa so še zavedanje obstoja lastnega in drugih 
jezikov ter lastne in drugih kultur, poslušanje ter razumevanje in doživljanje jezika, 
doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, uporaba jezika kot objekta igre, 
razvijanje jezika v moralno-etični razsežnosti, spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje 

12 



neverbalnih komunikacijskih spretnosti, spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, 
besednjak, besedila, komunikacija ...), spoznavanje simbolov pisnega jezika, doživljanje 
položaja slovenskega jezika kot državnega jezika (prav tam). Globalni cilji so razdeljeni še 
podrobneje in opisani so primeri jezikovnih dejavnosti za otroke prvega in drugega 
starostnega obdobja. Vzgojitelji jih lahko avtonomno izbirajo, priredijo in povezujejo z 
drugimi področji (gibanje, narava, družba, umetnost, matematika). Po Kurikulumu morajo 
vzgojitelji znati tudi razbirati neverbalna sporočila otrok, se z njimi pogovarjati v 
»neotroškem jeziku« in jih spodbujati h komunikaciji, deljenju izkušenj (prav tam). 

Na področju umetnosti se globalni cilji nanašajo na doživljanje, spoznavanje in uživanje v 
umetnosti, razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, spoznavanje 
posameznih umetnostnih zvrsti, razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo, 
razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti (prav tam). Vsebino in obliko 
(ples, slikanje, avdiovizualna sredstva, otroške oddaje ...) vzgojitelji izbirajo avtonomno v 
skladu z razvojnimi zakonitostmi in značilnostmi otrok, pri tem pa morajo budno opazovati 
otroka in mu pomagati, da otrok raziskuje, išče rešitve za neko idejo, nalogo ali težavo. Prav 
tako otrokovih umetniških del ne ocenjujejo, komentirajo, grajajo in tudi ne pretirano 
hvalijo, saj je po Kurikulumu za vrtce (1999) proces nastajanja dela pomembnejši od 
rezultata (prav tam).  

Na področju družbe imajo vzgojitelji nalogo ustvariti demokratično vzdušje, navajati otroke 
na možnost izbire v zvezi z vsakdanjim življenjem in dejavnostmi v vrtcu ter slediti 
zapisanim globalnim ciljem, ki se nanašajo na otrokovo doživljanje vrtca kot okolja, kjer 
imajo vsi otroci enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede 
na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, 
veroizpoved itd.; otrok spoznava samega sebe in druge ljudi, oblikuje osnovne življenjske 
navade in spoznava razlike med svojimi in tujimi življenjskimi navadami ter navadami 
različnih družbenih skupin; otroci spoznavajo ožje in širše družbeno in kulturno okolje ter 
medkulturne razlike; vzgojitelj spodbuja občutljivost za etično dimenzijo različnosti; 
oblikuje osnove za dojemanje zgodovinskih in trenutnih sprememb; daje možnost 
seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, otroke seznanja z varnim in zdravim načinom 
življenja (prav tam). Vzgojitelji imajo avtonomijo pri izbiri vsebin in oblik dela, otrokom pa 
morajo zagotavljati odgovornost na ustrezni ravni, jasno razmejiti, kaj je skupno in kaj od 
posameznikov, organizirati prostor, ki nudi možnost sodelovanja in hkrati možnost umika v 
zasebnost, obeleževati državne praznike (tradicionalne verske praznike pa le z dejavnostmi, 
sprejemljivimi za vse otroke).  

Na področju narave se globalni cilji nanašajo na doživljanje in spoznavanje žive in nežive 
narave, povezanost in stalno spreminjanje ter estetsko razsežnost narave, na razvijanje 
spoštljivega, naklonjenega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, spoznavanje 
svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja, spoznavanje 
snovi, prostora, časa, svetlobe in zvoka, spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje 
spretnosti na področju tehnike in tehnologije, spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju 
narave. Vzgojitelji imajo nalogo, da pomagajo otroku ločevati domišljijski svet od realnega 
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in da spodbujajo otroka, da spoznava naravo, lastnosti snovi, predmetov in živih bitij s 
pomočjo svojih čutil (prav tam). Na področju matematike se globalni cilji nanašajo na 
seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, razvijanje matematičnega izražanja in 
mišljenja, razvijanje matematičnih spretnosti in doživljanje matematike kot prijetne 
izkušnje. Naloga vzgojitelja je, da išče zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem 
otroka v vrtcu in doma ter mu pomaga širiti matematično znanje (prav tam). Vzgojitelji imajo 
tako na vseh področjih kurikuluma možnost, da vsebinsko oplemenitijo cilje kurikuluma, da 
izbirajo vrstni red dejavnosti in ciljev za otroke, jih avtonomno izvajajo in vrednotijo, so 
avtonomni pri izbiri metod in oblik dela na posameznih področjih dejavnosti. Pri vsem tem 
pa sodelujejo s svojim pomočnikom, upoštevajo zakone in načela nacionalnega kurikuluma 
in imajo možnost, da na podlagi avtonomije po lastni presoji dopolnijo dejavnosti in vsebine, 
ki pa morajo biti usklajene s Kurikulumom za vrtce (1999).  

Starši imajo pravico, da v okvirih strokovne avtonomije vrtcev sodelujejo pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter v dogovoru z vzgojiteljico tudi pri vzgojnem delu. 
Kot pravita Bahovec in Kodelja (1996), je vpliv in sodelovanje staršev v javnih vrtcih treba 
širiti in hkrati omejevati, saj morajo strokovne delavke vrtca imeti avtonomijo v razmerju do 
države in struktur oblasti, kakor tudi do zdravorazumskih nazorov, ki jih imajo starši ali širše 
okolje, če hočemo uvajati pluralizem v vzgojno-izobraževalne sisteme. Pravno-formalne 
meje avtonomije strokovnih delavcev do nazorov staršev neposredno niso nikjer zapisane, 
zato jih morajo strokovni delavci postavljati sami. 

2.3 AVTONOMIJA IN ODGOVORNOST VZGOJITELJEV 

Kroflič (2010) sklepa, glede na Piageta (1990) in Kohlberga (1986), da se avtonomija 
posameznika razvije, ko se predhodno brezpogojno podredi pravilom in zahtevam socialne 
družbe (faza konvencionalne morale). Zavest o upravičenosti družbenih zahtev in 
neustreznost odklonskega vedenja se razvije v okolju, ki zavaruje simbolni red družbenega 
normativnega sistema z nagrajevanjem ustreznega ali kaznovanjem neustreznega vedenja 
(Kroflič, 2010c). Avtonomija posameznika se prepleta z odvisnostjo in je vselej konstruirana 
v mreži socialnih odnosov (Kjørholt, 2005). Avtonomijo vzgojiteljev bi lahko razdelili na 
notranje in zunanje okvire. Med notranje spada predvsem njihova stopnja odgovornosti in 
profesionalne usposobljenosti, med zunanje pa zakoni, pravilniki in izvajanje nadzora nad 
vzgojitelji (Marentič Požarnik, 2005). Vzgojitelji so postavljeni pred dejstvo, da morajo 
svojo avtonomijo zaščititi pred neupravičenimi posegi staršev, otrok, upravnih organov. 
Obenem pa morajo svojo avtonomijo prodajati oz. jo morajo tako izkoristiti, da bo s pomočjo 
izvedbe raznih projektov in dogodkov naletela na odobravanje okolja (staršev, nadrejenih, 
lokalne skupnosti …). Tako bi lahko rekli, da je avtonomija vzgojiteljev nekoliko tržno 
naravnana, če je všečna okolju (staršem, ravnatelju), zaradi česar je manj neupravičenih 
posegov vanjo in manj pogosto jo je treba ščititi. S tega vidika je pojem avtonomije precej 
samovoljna perspektiva, ki je lahko všečna ali pa ne. Vzgojitelji pa ob neodobravanju okolja 
iščejo poti, ki bodo všečne staršem in nadrejenim. Tako morajo neprestano »žonglirati« in 
iskati všečne poti, ki marsikaterega vzgojitelja spravijo v slabo voljo oz. se vprašajo o 
smiselnosti svojega poklica. Von der Weppen (2007) se sprašuje, ali obstaja pedagoški 
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populizem in ali je ta težnja k odobravanju in všečnosti tista živa šola (ki upošteva in se 
vživlja), ki smo si jo mogoče nekoč želeli sami kot učenci. Obenem pa »zavarovanje 
vzgojiteljeve avtonomije« ob nesrečnih pravnih predpisih prinaša bojazljivost vzgojiteljev 
in duši njihovo inovativnost (prav tam).  

Vzgojitelji morajo iskati optimalne rešitve, ki so določene z lastnostmi podsistemov in 
trenutnimi okoliščinami. Tako avtonomija ni enkratni dogodek, ampak je trajen proces 
usklajevanja, kjer morajo biti podsistemi dobro povezani (Bečaj, 2001). Prav to branjenje 
lastne avtonomije, iskanje ustreznih metod dela, ki niso predpisane, lahko vzgojitelje bega 
in zato nas bo zanimalo, v kolikšnem odstotku si vzgojitelji sploh želijo biti avtonomni pri 
delu v vrtcu. Zgaga pove, da avtonomija poučevanja ni določena le z razmerjem do države, 
ampak tudi z razmerjem do civilne družbe (Zgaga, 2002). Koliko posamezni vzgojitelj deluje 
avtonomno, je najbrž odvisno tudi od njega samega, njegovega zaposlitvenega položaja, 
usposobljenosti, poznavanja zakonov. Koren pravi, da je avtonomno delovanje ravnateljev 
odvisno od njih samih: njihove primerne samozavesti, zakonskih možnosti in 
usposobljenosti (Koren, 2006). Seveda pa povečevanje avtonomije ravnateljev ne bi smelo 
posegati ali omejevati avtonomije vzgojiteljev, čeprav je ravnatelj tudi pedagoški vodja. Ker 
so ravnatelji nadrejeni vzgojiteljem, lahko najbolj spodbujajo ali omejujejo avtonomijo 
vzgojiteljev. Avtonomno delovanje zahteva tudi odgovornost. Avtonomija tako od 
vzgojitelja zahteva, da so odgovorni, poznajo predpise, delajo profesionalno, biti morajo 
odzivni do zahtevnih kritikov (ravnateljev, staršev, otrok, lokalne skupnosti) in znati 
pojasniti svoje strokovne odločitve. Ta naloga je izredno zahtevna in dejstvo je, da je lažje 
izvajati neki program, ki ga predpiše država ali nadrejeni, ter nihče ne zahteva pojasnil 
vzgojitelja za njegovo ravnanje, ker je tako predpisano. Obenem pa je možno več 
kreativnosti, izražanja, lastnega ustvarjanja, če ima vzgojitelj večjo avtonomijo pri izvajanju 
programov v vrtcu. T. Devjak, M. Blažič in S. Devjak (2009) ugotavljajo, da sta osebnost 
vzgojitelja in njegov profesionalni odnos do učenja in poučevanja ključna dejavnika za 
uspešnost vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Starši imajo po Kurikulumu za vrtce (1999) ne samo pravico do informacij o programih v 
vrtcu in pravico do sprotne izmenjave in poglobljenega razgovora o svojem otroku, ampak 
tudi pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter v oddelku in pravico 
aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, seveda ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 
vzgojitelja. Po mnenju T. Devjak idr. (2010) pri takšnem sodelovanju ne gre za zmanjševanje 
avtonomije vzgojiteljev, ampak za »tisto nekaj več v vzgoji«, poenotenje vzgojnih pristopov, 
odprtost kurikuluma ter za demokratičnost in pluralnost v vzgoji predšolskih otrok (prav 
tam). V vrtcih Reggio Emilia vzgojitelji na sodelovanje s starši ne gledajo kot na grožnjo 
svoji avtonomnosti, ampak kot na integracijo različnih znanj in element kolegialnosti (prav 
tam). Za starše v teh vrtcih, ki imajo neustrezno predstavo o otrokovih resničnih 
sposobnostih in preveč ambiciozne načrte, vzgojitelju pomaga strokovni avtonomni tim. Ta 
tim pa predstavljajo vzgojitelj s pedagogom in ateljeristom (Podobnik in Bračun Sova, 
2010). Na drugi strani pa lahko starši s svojimi lastnimi opažanji omogočajo vzgojitelju 
oblikovati bolj celostno podobo otrokovih potreb in interesov ter tako oplemenititi vzgojni 
proces. Dialog enakovrednih sogovornikov med starši in vzgojitelji, katerih cilj je vezan na 
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dobrobit in napredovanje otroka, ne ogroža vzgojiteljeve strokovne avtonomnosti (prav 
tam). Bela knjiga izpostavlja možnost poseganja v avtonomijo vzgojiteljev, saj se lahko 
zgodi, da vzgojitelji opuščajo vzgojna ravnanja zaradi pritiska staršev ter družbeno 
oblikovanih predpostavk. Za kakovost vzgojnih ravnanj je tako treba zaščititi strokovno 
avtonomijo vzgojiteljev s strani vzgojnih institucij in s strokovnimi utemeljitvami, 
zapisanimi v vzgojni zasnovi vrtca (Bela knjiga, 2011). Vzgojitelji pogosto prihajajo v 
konflikt pri vzgoji med zaščito pravic otroka in nujnostjo strokovnih ali vzgojnih ravnanj. 
Zgodi se, da se vzgojitelji preveč samoomejujejo in ne delujejo vzgojno zato, da ne bi kršili 
pravice otroka, vendar pa je v vzgoji potrebno posamezne pravice začasno tudi omejiti. Zato 
Bela knjiga opozori, da zakon ne bi smel le ščititi posameznih pravic, ampak bi moral 
vzgojiteljem omogočati profesionalno presojo in odločitev med pravicami in dolžnostmi ter 
začasne omejitve posameznih pravic otroka v okviru vzgojnih ravnanj (prav tam). Raziskava 
N. Turnšek (2005) je pokazala, da vzgojitelji s 4 leti ali manj delovne dobe najmanj 
sodelujejo pri odločanju v vrtcu in so tudi najmanj zadovoljni na delovnem mestu. 18 % jih 
ocenjuje, da nimajo nikakršnega vpliva na odločitve. Popolnoma drugače pa je pri 
vzgojiteljih s 25 ali več delovne dobe, saj jih 12 % ocenjuje, da imajo odločilen vpliv pri 
sprejemanju odločitev na ravni vrtca. Stopnja vpliva vzgojiteljev na odločanje se veča z 
delovno dobo, ne pa tudi s stopnjo izobrazbe (prav tam).  

S tem ko se povečuje avtonomija vzgojitelja, se povečuje tudi njegova odgovornost za 
kakovostno izvajanje pedagoške prakse. Avtorja predpostavljata usposobljenost vzgojiteljev 
za raziskovanje in samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela, saj je kritična refleksija in 
samoevalviranje pedagoške prakse pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti (Vogrinc in 
Podgornik, 2012). Mnogi tuji in domači avtorji poudarjajo pomen avtonomije ravnatelja kot 
pomemben pogoj za kakovosten vrtec (Berčnik in Devjak, 2010; Döbert in Geiβler, 2001; 
Resman, 2002). Povečevanje avtonomije vzgojiteljev in vrtcev naj bi bila možna z 
decentralizacijo, kjer gre za prenašanje pristojnosti odločanja in odgovornosti za sprejete 
odločitve iz nacionalne (osrednje) ravni na lokalno raven (Resman, 2002). V Sloveniji so 
pristojnosti odločanja glede večine odločitev v vrtcu prenesene na lokalno skupnost in 
ravnatelja. Iz tega bi lahko sklepali, da imajo vzgojitelji precejšnjo mero avtonomije, vendar 
pa so omejeni s kurikulumom.  

Avtonomija ima velik vpliv na psihološki status zaposlenih, saj jo občutijo kot odgovornost 
za rezultate svojega dela in zadovoljstvo s poklicem (Hackman in Oldham, 1980; Podsakoff, 
MacKenzie, Paine in Bachrach, 2000). Vzgojiteljeva avtonomnost seže na vsa temeljna 
področja kurikuluma, saj ima svobodo v izbiri različnih vsebin za realizacijo istih ciljev 
(Zajec, 2010). Zelena knjiga je že leta 2001 omenjala, da je treba za strokovne delavce v 
vzgoji in izobraževanju zagotoviti kakovostne programe izobraževanja in usposabljanja, kjer 
bodo omogočene takšne učne situacije, ki jih bodo usposobile za kompetentno ravnanje v 
vrtcu, kompetentno prevzemanje vse večje avtonomije pri razvijanju kurikulumov in pri 
upravljanju vrtca. Tako bi profesionalnost in avtonomnost vzgojiteljev bila nujni pogoj za 
uresničevanje avtonomije vrtcev. Na podlagi znanstvenih spoznanj in preverjene prakse bi 
morali biti strokovni delavci sposobni zagotavljati uporabnikom – otrokom v vzgoji in 
izobraževanju najboljše storitve. Zato pa je treba zagotoviti, da bodo vzgojitelji sposobni 
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razvijati strokovno avtonomijo in bodo postali dejavni subjekti sprememb. Obenem je treba 
zagotoviti razmere za »prenos moči« nanje (prav tam). Poleg lastne avtonomije pa so 
vzgojitelji vrtcev dolžni otrokom dajati vrednotna vodila, jih osebnostno formirati, jih 
vzgajati tako, da bodo postali avtonomni in samostojni ter odgovorni posamezniki. Cilj 
vzgoje in izobraževanja je avtonomen posameznik – otrok, ki ima avtonomnega vzgojitelja 
(Bela knjiga, 2011; Nakata, 2011). 

2.4 SPODBUJANJE AVTONOMIJE OTROK 

2.4.1 Opredelitev spodbujanja avtonomije otrok 

Spodbujanje avtonomije pri otrocih razumemo tako kot Chirkov idr. (2003) kot nadpomenko 
samostojnosti otrok, saj po Bensonu (2008) spodbujanje avtonomije pri otrocih zajema: 1. 
tehnični vidik, kjer so poudarjene spretnosti ali kompetence ter strategije samostojnega 
učenja, raznovrstne dejavnosti in procesi, kot so metakognicija, mišljenje, druženje in druge 
dejavnosti; 2. psihološki vidik, kjer je poudarek na širšem odnosu in miselnih sposobnostih, 
ki otroku omogočajo prevzemanje odgovornosti za svoje učenje; 3. politični vidik, kjer je 
poudarek na opolnomočenju ali participaciji otrok pri učenju, tako da jim omogočamo večji 
nadzor nad lastnim učenjem (prav tam; Palfreyman, 2003). Samostojnost otrok pa precej 
avtorjev razume le v smislu Bensonovega (2008) tehničnega vidika, npr. raven samostojnosti 
pri osebni higieni ali pisanju domačih nalog (Jurišić, 2008), učenje spretnosti (Papalia, Olds, 
Feldman, Kelbl in Musek, 2003). Spodbujanje avtonomije otrok lahko analiziramo z več 
vidikov, saj Novak (2003) govori o vidikih, kot so sistemski (avtonomija živih bitij), 
družbeni (globalizacija), politični (decentralizacija), organizacijski (fleksibilnost), 
šolskokulturni (razvoj demokratične kulture), didaktični (raba različnih stilov poučevanja) 
in odnosni (prav tam). Spodbujanje avtonomije otrok v vrtcih nas bo zanimalo z odnosnega 
(Hoffman, 2000; Kroflič, 2010c; Novak, 2003) in didaktičnega vidika (Adamič, 2002; 
Novak, 2003). Slednji vidik se nanaša na vzgojiteljevo izbiro metod in stilov poučevanja 
(Adamič, 2002; Novak, 2003). Pri odnosnem vidiku (Hoffman, 2000; Kroflič, 2010c; 
Novak, 2003) spodbujanja avtonomije otrok je v ospredju otrok kot kompetentno bitje4 
(Kroflič, 2010a), metodika induktivnega pristopa poučevanja (Hoffman, 2000) in 
vzgojiteljev odnos (Novak, 2003) do svoje avtonomije in do spodbujanja avtonomije in 
participacije otrok. Odnosni vidik (Novak, 2003) se nanaša na odnos vzgojitelja do svoje 
avtonomije in spodbujanja avtonomije otrok, ki lahko zajema cel spekter na premici, od 
negativnega do pozitivnega odnosa, od manj naklonjenega do bolj naklonjenega svoji 
avtonomiji in spodbujanju avtonomije otrok. Avtonomijo otrok v vrtcu razumemo kot 
proces, ne produkt (Thanasoulas, 2000), kot sposobnost otrok za odločanje, neodvisno 
ukrepanje, kritično razmišljanje (Little, 1991) in kot aktivno participacijo otrok k 

4 Otrok kot kompetentno bitje – gre za koncept pripoznanja otroka kot sposobnega, kompetentnega, zmožnega 
odločanja v procesih aktivne participacije in odločanja o svojem življenju. Koncept pripoznanja omogoča 
otroku širjenje miselnih horizontov, osebno rast, prepoznavanje svoje vloge v medosebnih družbenih odnosih 
(Kroflič, 2010a). Pogled na otroka kot kompetentno bitje je značilen za koncept pedagogike Reggio Emilia 
(Malaguzzi, 1998). 
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uresničevanju vzgojno-izobraževalnega programa (Holec, 1981). Otrok razvija svojo 
avtonomijo v vrtcu preko procesa (vključuje didaktični ter odnosni vidik) in vsebine učenja 
(Little, 1991). Popolna avtonomija otrok v vrtcu ni mogoča (Thanasoulas, 2000), saj otroci 
ne morejo odločati, sodelovati v vsem tako kot odrasle osebe. Otroci so lahko dejavni akterji 
svojega učenja, tako kot poudarja načelo razvojno-procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 
1999). Pri tem pristopu gre za spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja 
in razmišljanja, značilnega za posamezno razvojno obdobje (prav tam) in ga lahko povežemo 
z didaktičnim vidikom (Adamič, 2002; Novak, 2003) spodbujanja avtonomije otrok. 
Spodbujanje avtonomije otrok je dinamičen proces (Thanasoulas, 2000), ni statičen rezultat, 
ki bi ga dosegli enkrat za vselej. Gre za proces, ne produkt. Tako Thanasoulas (2000) 
utemeljuje, da otrok ne postane popolnoma avtonomen, le dela in uči se bolj avtonomno 
(prav tam). 

Avtonomija učečega se otroka ali učenčeva avtonomija pomeni reflektivno vpletenost v 
načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje učenja (Little, 1991). Ko govorimo o 
spodbujanju avtonomije otrok, imamo v mislih vedno otroka, ki je v procesu učenja in ga 
najlažje opišemo kot otrok – učenec. Little (1991) definira avtonomijo kot sposobnost za 
kritično razmišljanje, odločanje, neodvisno ukrepanje. To pomeni, da bo otrok oz. učenec 
razvil posebno psihološko relacijo preko procesa in vsebine učenja. Sposobnost za 
avtonomijo avtor vidi v tem, kaj se otrok nauči in v načinu, kako naučeno znanje prenese v 
širši okvir (Little, 1991). Koncept otrokove avtonomije izhaja iz koncepta učenčeve 
odgovornosti in neodvisnosti, pomembnosti konteksta v učilnici in vloge učitelja. Pekkanli 
Egel (2009) v svoji študiji dokazuje, da se pri spodbujanju avtonomije učitelj ne odpove 
svoji odgovornosti poučevanja, temveč postane glavni nosilec za spodbujanje razvoja 
avtonomije učencev v učilnici (prav tam). Avtonomija učenca je definirana kot prevzemanje 
odgovornosti za učenje. Avtonomija učenca je ključ za vseživljenjsko učenje (Pekkanli Egel, 
2009). Šimenc (2009) pravi, da je avtonomija klasični cilj državljanske vzgoje. Učenec naj 
bi se naučil razvijati samostojne odgovore na družbena in etična vprašanja ter samostojno, 
svobodno in odgovorno družbeno delovati (prav tam). S. Burtt (2003) meni, da splošno 
izobraževanje ni nujno v nasprotju z razvojem individualne avtonomije, saj avtonomija ni le 
možnost svobodnega odločanja, ampak je treba na koncept avtonomije pogledati širše ali 
bolj tradicionalno, kjer gre za avtonomijo kot neodvisno mišljenje in dejanja. Otroci so 
avtonomni pri učenju, kadar imajo pregled nad svojim učnim stilom in strategijami, 
zavzemajo aktiven pristop k učenju in nalogam, so pripravljeni prevzemati tveganje, znajo 
dobro ugibati (Wenden, 1998). Konec koncev je vsako učenje avtonomno, saj je učenje 
odvisno od prizadevanj učencev samih (Shen, 2011). Čeprav se definicije in raziskave 
različnih avtorjev (Holec, 1981; Little, 1991) nanašajo na učence in učitelje, jih bomo 
smiselno posplošili na področje predšolske pedagogike. Holec (1981) avtonomijo razume 
kot: 

- sinonim za samostojno delo otrok – učencev, neodvisno od vzgojitelja – učitelja. 
Učenec zna uporabljati učna gradiva, ne da bi potreboval prisotnost učitelja. 
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- otrok – učenec aktivno participira in prispeva k izobraževalnemu programu, je del 
njega. Učenci se ne pritožujejo nad izobraževalnim programom, niso nezadovoljni s 
predstavljenimi vsebinami. 

- karakteristiko posameznika (prav tam). Tudi v vrtcu so otroci že sposobni samostojno 
uporabljati nekatere igrače in didaktične pripomočke, zmorejo aktivno participirati k 
izbiri in pri izvajanju kurikularnih vsebin, glede na značajske lastnosti posameznih 
otrok in razvojno starost imajo otroci večjo ali manjšo željo po uveljavljanju svoje 
avtonomije že v predšolskem obdobju.  

Sociologija otroštva poudarja, da je otrok aktivni soustvarjalec svojega življenja (James in 
Prout, 1997). Slednja avtorja menita, da je otroštvo in podoba o otroku sociokulturni 
konstrukt in kot tak sam po sebi ne obstaja. Otroštvo je v različnih časih in prostorih različno 
razumljeno. Otrokova nezrelost je biološko dejstvo, stvar kulture pa, kaj z njo stori (prav 
tam). 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah otrokom ne daje pravice do avtonomije, 
nadzora nad vsemi odločitvami brez upoštevanja posledic za otroke same ali za druge, 
otrokom ne daje pravice neupoštevanja pravic staršev. Uveljavlja pa radikalno spremembo 
tradicionalnih odnosov, ki predvidevajo, da moramo otroka videti, ne pa tudi slišati 
(Lansdown, 2001). Avtorica interpretira Konvencijo o otrokovih pravicah (prav tam): 

- vsi otroci so zmožni izražati svoje poglede: Zelo majhni otroci in otroci s posebnimi 
potrebami imajo lahko težave z verbalnim načinom izražanja svojega pogleda, 
vendar jim lahko vzgojitelj pomaga, da to storijo skozi umetnost, poezijo, igro, 
pisanje, risanje, s pomočjo računalnika ali petja.  

- pravica do svobodnega izražanja svojega pogleda: ker otroci zmorejo izražati svoje 
poglede in mnenja, so odrasli dolžni vzpostaviti priložnosti za to. 12. člen obvezuje 
strokovno javnost in politiko, da zagotovijo priložnosti in omogočijo otrokom izraziti 
poglede na pomembne zadeve. To pa ne pomeni, da mora otrok izraziti svoje mnenje, 
če ne želi. 

- pravica biti slišan v stvareh, ki zadevajo otroke: v družini, vrtcu, šoli, lokalni 
skupnosti, na nacionalni politični ravni, v vseh situacijah in odločitvah, ki zadevajo 
otrokovo življenje. Okolje, logistični prevozi, izobraževanje, javno zdravstvo, 
makroekonomija, javna zakonodaja vpliva na življenje otrok.  

- pravica resnega odnosa do otrokovega mnenja: odraslim se ni treba strinjati s tem, 
kar otroci menijo, vendar pa je treba njihov pogled spoštovati in upoštevati (prav 
tam).  

Vse te pravice otrok lahko vzgojitelji uresničujejo v okviru izvajanja kurikuluma za vrtce, 
saj noben cilj v kurikulumu ni v nasprotju s temi pravicami. Vzgojitelj spodbuja avtonomijo 
otrok tudi z ustrezno komunikacijo. Vec (2010) razloži, da mora komunikacija med 
vzgojiteljem in otrokom biti nujno dvosmeren nepretrgan proces, kjer gre za medsebojno 
izmenjavanje sporočil, ki so povezana z določenim pomenom (sporočilna funkcija 
komunikacije) ali pa gre za kreiranje in izmenjavo pomenov (socialna resničnost) ter za 
način oblikovanja in vzdrževanja medsebojnih odnosov (socialno negovanje). Prav socialno 
negovanje in strukturna funkcija (kreiranje socialne resničnosti) komunikacije pomenita 
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primarno potrebo v človeškem življenju. Avtor ju imenuje primarni funkciji komunikacije, 
saj zadovoljujeta osnovnejše potrebe (po varnosti, po ljubezni in pripadnosti, po spoštovanju, 
fiziološke potrebe) (prav tam). S priznavanjem otrokovih pravic se je povečalo tudi 
priznavanje otrokovih sposobnosti, da govori sam zase. Delno lahko to pripišemo sprejeti 
Konvenciji o otrokovih pravicah (Združeni narodi, 1989). Odrasli imajo dolžnost, da otroke 
spodbujajo in jim zagotavljajo, da lahko otroci izrazijo svoje mnenje in poglede o zadevah, 
ki so zanje relevantne (Lansdown, 2001). Seveda pa morajo biti pogledi otrok tudi 
upoštevani (Leitch in Mitchell, 2007). Spodbujanje avtonomije lahko delimo na 3 ravni, in 
sicer na spodbujanje organizacijske avtonomije (spodbujamo otroke k sprejemanju odločitev 
znotraj igralnice, glede pravil obnašanja …), na spodbujanje proceduralne avtonomije 
(omogočamo otrokom možnosti za uporabo različnih pripomočkov, igrač za izražanje idej 
in zamisli) in na spodbujanje kognitivne avtonomije (zagotavljamo možnosti, da otroci 
samoevalvirajo svoje delo, izdelke in učenje, navajajo argumente za svoja stališča) 
(Stefanou, Perencevich, DiCintio in Turner, 2004). Čeprav organizacijska in kognitivna 
avtonomija dajeta otrokom možnost za sprejemanje odločitev, je po mnenju Stefanou idr. 
(2004) za notranjo motivacijo otrok ključnega pomena spodbujanje kognitivne avtonomije 
pri otrocih (prav tam). 

Avtonomija oz. spodbujanje avtonomije otrok ima lahko več poimenovanj. Na primer 
spodbujanje avtonomije otrok je lahko poimenovano otrokova neodvisnost, samostojnost, 
samostojno učenje. Gre za podobne koncepte (Masouleh in Jooneghani, 2012). Koncept 
spodbujanja avtonomije je soroden s koncepti opolnomočenja, samoupravljanja, 
samousmerjanja, neodvisnosti (Noormohammadi, 2014), demokratične vzgoje (Kroflič, 
2004) in participacije otrok (Rutar, 2012). Spodbujanje avtonomije otrok kot družbenega 
procesa si je mogoče razlagati tudi v smislu prerazporeditve moči (od vzgojitelja k otroku), 
ki se nanaša na izgradnjo znanja in vlogo udeležencev v izobraževalnem procesu (Masouleh 
in Jooneghani, 2012). Pri spodbujanju avtonomije otroka ne gre za to, da je vzgojitelj odveč, 
da se odreka nadzoru v procesih učenja. Spodbujanje avtonomije otrok je dinamičen proces, 
ni statičen rezultat, ki bi ga dosegli enkrat za vselej. V obzir je treba vzeti, da je spodbujanje 
avtonomije pri otrocih proces, ne produkt. Otrok ne postane avtonomen, le dela ali se uči 
bolj avtonomno (Thanasoulas, 2000). Spodbujanje avtonomije ni enako neodvisnosti in 
brezbrižnosti otroka, ampak gre za poučevanje, ki je odzivno (npr. čas, da vzgojitelj posluša 
otroka), nudi podporo (npr. vzgojitelj pohvali dober dosežek), fleksibilno (otroci imajo čas, 
da delajo na svoj način), notranje motivirano (npr. vzgojitelj podpira notranjo motivacijo 
otrok) (Reeve in Jang, 2006). 

Avtonomija otroka je psihološka relacija s procesom in vsebino učenja – sposobnost otroka 
za odmik, kritično razmišljanje, odločanje in neodvisno ukrepanje (Little, 1991). Little (prav 
tam) je lepo razložil, kaj ni avtonomija oz. kaj ni spodbujanje avtonomije otrok: 

- avtonomija ni sinonim za samostojno poučevanje ali avtonomija ni omejena na 
učenje brez učitelja, vzgojitelja; 

- avtonomija ne pomeni vzgojiteljevega odpovedovanja odgovornosti v učilnici; 
- avtonomija ni še ena od učnih metod; 
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- avtonomija ni enotno vedenje, ki bi ga lahko preprosto opisali; 
- avtonomija ni dinamično ravnovesje, ki bi ga dosegli učenci, otroci (prav tam). 

Kumaravadivelu (2006) razlikuje dve vrsti avtonomije: akademsko in svobodno. 
Akademska avtonomija omogoča učencem, da so učinkoviti učenci. Svobodna avtonomija 
pa jim daje moč, da so kritični misleci (prav tam). Avtonomija se razlikuje od samostojnosti 
(neodvisnosti) v tem, da so posamezniki hote ali avtonomno odvisni, včasih tudi prisiljeni 
ali pod nadzorom, lahko se zanesejo na druge, lahko so odvisni od drugih (Ryan, La Guardia, 
Solky-Butzel, Chirkov in Kim, 2005). Veliko raziskovalcev je dokazalo, da so celo majhni 
otroci sposobni razumeti svoje izkušnje in se izraziti (Bae, 2009; Nyland, 2009; Smith, 
2002). Nekateri vidijo predšolske otroke kot nesposobne za sprejemanje odločitev o svojih 
dejanjih in da jim je treba nuditi zaščito (Corsaro, 1997). To mišljenje pa vpliva na večji 
nadzor vzgojiteljev, ki omejujejo participacijo otrok in manj poslušajo glas – mnenje otroka 
(Folkesson in Emilson, 2006). Pri organiziranju in razporejanju dnevne rutine v vrtcu je za 
razvoj kulture participacije ključnega pomena, da imajo pogledi otrok legitimno in 
pomembno vlogo (Emilson in Folkesson, 2006). Ustvarjanje mirnega okolja v skupinah 
prispeva k občutku skupnosti in lahko podpira participacijo otrok (Venninen, Leinonen, 
Lipponen in Ojala, 2014). Podpiranje participacije otrok je nenehen proces, ki ga vzgojitelji 
razvijajo tako, da so odprti za idejo participacije, ustvarjajo priložnosti za participacijo otrok 
z reševanjem izzivov in izvajajo koncepte participacije otrok pri vsakodnevnem delu (Shier, 
2001). Povečati bi bilo treba občutljivost in zavedanje vzgojiteljev, da bi lahko prepoznali 
potencial za participacijo otrok (poglede in izkušnje otrok) pri predšolski vzgoji (Venninen 
idr., 2014). Ključ koncepta participacije je, da so otroci kompetentna bitja, ki so sposobna 
participirati pri odločitvah, ki jih zadevajo (Theobald, Danby in Ailwood, 2011). Med 
državami OECD, ki imajo uspešnejše izobraževalne sisteme, je pogosteje vrednota otrokovo 
svobodno odločanje, igra in kreativno izražanje (Bennett, 2007). Avtonomen posameznik je 
odprt, zanima ga lastno samoraziskovanje, je ozaveščen o svojih vrednotah, čustvih, 
potrebah in lahko v skladu z njimi deluje. Nizka avtonomija odraža občutek, da je 
posameznikovo vedenje vodeno z zunanjimi vplivi, značilno je, da posameznikovo vedenje 
izvira iz zunanjih nepredvidljivih dogodkov, vključno z družbenimi pritiski (De Charms, 
1968; Ryan in Connel, 1989). Pri spodbujanju avtonomije otrok gre za aktivno učenje, razvoj 
kritičnega mišljenja in morale, spodbujanje samostojnosti, odločanja, izbiranja, sprejemanja 
odgovornosti itd. v skladu z razvojno stopnjo in starostjo predšolskih otrok.  

Nekatere cilje Kurukuluma za vrtce (1999): odprt in fleksibilen kurikulum, pestre in 
raznovrstne dejavnosti v vrtcih, omogočanje individualnosti in izbire, oblikovanje pogojev 
za izražanje, avtonomnost vrtcev (prav tam); in nekatere cilje Zakona o vrtcih (2005, 4. člen): 
razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih ter dogovarjanja, razvijanje neodvisnega 
mišljenja, razvijanje samostojnosti pri skrbi za zdravje, bi lahko povezali z vzgojiteljevo 
možnostjo za spodbujanje avtonomije pri otrocih. Koncept spodbujanja avtonomije otrok v 
vrtcu temelji na predpostavki, da obstaja razmerje med avtonomijo otrok in avtonomijo 
vzgojiteljev. Pri tem je spodbujanje avtonomije otrok odvisno tako od stopnje dosežene 
avtonomije vzgojitelja kot od načina spodbujanja avtonomije vzgojiteljev (Benson, 2001; 
Kroflič, 2001; Little, 1995; Nakata, 2009). Slovenskim vzgojiteljem tako zakonodaja, 
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pravilniki in njihova strokovna avtonomija omogočajo, da lahko otroke spodbujajo k 
izražanju svojega pogleda na različne načine, kot so umetnost, igra, pisanje, risanje, petje. 
Vzgojitelji kot odrasli lahko vzpostavijo priložnosti, da omogočijo predšolskim otrokom 
izražanje njihovih mnenj o vsakdanjem življenju v vrtcu, obenem pa bi jim tudi morali nuditi 
možnost, da ne izrazijo svojega mnenja, če ga ne želijo. Otrokov pogled je treba spoštovati, 
ni se nujno strinjati z njim, potrebno pa je, da so otroci slišani glede stvari, ki vplivajo na 
njihovo življenje in vsakdanjik. Vzgojitelji morajo poskrbeti, da Konvencija o otrokovih 
pravicah in prej opisana interpretacija teh pravic (Lansdown, 2001) zaživi v predšolski 
praksi, obenem pa te pravice omogočajo spodbujanje avtonomije predšolskih otrok. 

2.4.2 Pomen spodbujanja avtonomije otrok 

Raziskave o spodbujanju avtonomije so pokazale pomemben vpliv na avtonomne oblike 
vedenja in motivacijo v družbenih kontekstih, kot je izobraževanje (Reeve, 2002; Reeve, 
Bolt in Cai, 1999). Poučevanje, ki spodbuja avtonomijo otrok, prispeva k motivaciji otrok 
za učenje, kakovosti otrokovega udejstvovanja pri dejavnostih in nalogah, dobremu počutju 
(Assor, Kaplan in Roth, 2002; Grolnick, Ryan in Deci, 1991; Reeve idr., 2004b; Roth, Assor, 
Niemiec, Ryan in Deci, 2009; Sierens, Vansteenkiste, Goossens, Soenens in Dochy, 2009; 
Soenens in Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996). S humanističnega vidika so 
družbene spremembe mogoče z močnimi, kritičnimi in avtonomnimi ljudmi (Veugelers, 
2011). Kroflič (1997) meni, da je razvoj avtonomne in odgovorne morale pri otrocih in 
kritično mišljenje ključni cilj večine demokratičnih sistemov. Ključnega pomena je dejstvo, 
da s primerno vzgojo lahko razvoj avtonomnega moralnega razsojanja spodbujamo ali 
zaviramo. Ob tem pa Kroflič opozori, da se je treba zavedati splošnih zakonitosti razvoja 
kognitivnih sposobnosti in da moramo biti pri postavljanju vzgojnih ciljev realni in strpni 
(prav tam). 

Samodeterminacijska teorija postavlja v ospredje tri psihološke potrebe, ki so potrebne za 
osebnostno rast, integriteto in dobro počutje. To so potrebe po avtonomnosti, kompetentnosti 
in povezanosti. Potreba po avtonomiji se nanaša na svobodo delovanja, predvsem na 
samoiniciativnost in na samouravnavanje lastnih dejanj. Opredeljena je kot zavest 
suverenosti pri izbiri in oblikovanju poteka dejavnosti. Občutek samostojnosti – avtonomije 
vključuje stopnjo avtonomije, ki jo ljudje izkusijo znotraj postavljenih mej s strani odraslih 
ali družbe. Raven izkušenj avtonomije je odvisna od tega, ali so možnosti za avtonomno 
odločanje znotraj področja proksimalnega razvoja. Zato tudi majhne možnosti za izbiro 
lahko že povečujejo avtonomijo oz. samoodločanje (Anderman in Midgley, 1997). Pri 
samodeterminacijski teoriji je pomembno otrokovo zaznavanje učnega okolja. 
Konceptualizacija teh treh psiholoških potreb daje možnosti za določanje pogojev, ki so 
ustrezni za učenje in osebnostno rast. Obstajajo številni dokazi, da učno okolje, ki 
zadovoljuje osnovne potrebe otrok – učencev po avtonomiji, usposobljenosti 
(kompetentnosti) in povezanosti, spodbuja učenje (Connell in Wellborn, 1991; Deci in Ryan, 
2002; Deci idr., 1991; Grolnick in Ryan, 1989). Za spodbujanje avtonomije otrok je 
pomembna tudi participacija otrok v vrtcu. Participacija otrok prispeva k razvijanju njihovih 
veščin, samozavesti, sprejemanju odločitev in boljšim odnosom med otroki (Venninen idr., 

22 



2014), izboljšuje kompetenco učenja ali zmožnosti za lastno učenje (Dockett, Einarsdottir in 
Perry, 2009), spodbuja demokratične procese in krepi otrokove pravice (Clark in Moss, 
2010; Woodhead, 2006). S. Rutar (2012) izhaja iz predpostavke, da je participacija pravica 
in pogoj demokracije. Participacija se uresničuje, če vzgoja temelji na vrednotah različnosti, 
participacije, subjektivitete (ki se vzpostavlja v določenem kontekstu in kulturi), 
demokracije, učenja, igre, zabave, čustev in občutij (prav tam). Te vrednote so cilj vzgoje 
tudi pri pedagogiki poslušanja pri konceptu Reggio Emilia (Rinaldi, 2006). Participacija 
pomeni, da so otroci vključeni v sprejemanje odločitev, ki se jih zavedajo in jih razumejo. 
Obenem pa je ključnega pomena, da so otrokova dejanja in ideje spoštovani in vključene v 
njihovo vsakdanje življenje v vrtcu (Hill, Davis, Prout in Tisdall, 2004). Swaine (2012) ne 
zagovarja promoviranja »plemenite laži« o avtonomiji otrok pri izobraževanju liberalnih 
teorij, ampak je treba mlade tekom izobraževanja in njihovega razvoja spodbujati k 
oblikovanju moralnega značaja. 

Na osnovi teorije pričakovanj in vrednot pri motivaciji (Wigfield in Eccles, 2000) se ljudje 
začnejo učiti, če verjamejo, da bodo uspešni pri reševanju naloge (komponenta pričakovanja) 
in če menijo, da je naloga pomembna (vrednostna komponenta) (prav tam). Za spodbujanje 
avtonomije otrok je tako pomembno, da se otrokom zdi naloga zanimiva in pomembna ter 
da ji bodo kos, saj le takrat lahko pričakujemo učinkovito izvedeno nalogo. Bandura (1997) 
opredeli samoučinkovitost kot vero v posameznikove sposobnosti, da se organizira in izvede 
naloge, ki so potrebne za doseganje dosežkov (prav tam). Ta stopnja samoučinkovitosti 
vpliva na izbiro učnih nalog, vloženo stopnjo truda v učenje in tudi na vztrajnost pri izvajanju 
nalog (Lüftenegger idr., 2012). Ko se težave pomnožijo, otroci ali učenci z visoko stopnjo 
samoučinkovitosti pokažejo več vztrajnosti in več delavnosti (Schunk, 1995). Otroci z nižjo 
stopnjo samoučinkovitosti se pogosteje izognejo zahtevnejšim nalogam, prej obupajo, ko se 
pojavijo težave (Bandura, 1997). Avtonomija je ena od treh temeljnih potreb glede na 
notranjo motivacijo (Deci in Ryan, 2002). Avtonomija oz. spodbujanje avtonomije otrok je 
v tem primeru percepcija otrok, da lahko vadijo primerno stopnjo odgovornosti in 
samokontrole v igralnici. Po svetu so preizkušali vzgojno-izobraževalne programe, ki so 
temeljili na komponenti avtonomije. Med bolj znanimi sta dva motivacijska izobraževalna 
programa TARGET (Ames, 1992) in Na učenca osredotočena učilnica (McCombs in Miller, 
2007). 

Spodbujanje avtonomije otrok pri učenju ne daje le boljših učnih rezultatov, ampak omogoča 
posameznikom tudi lažji prehod v sfero zaposlitve, saj stil poučevanja, ki spodbuja 
avtonomijo, omogoča posamezniku večje koristi pri procesu samouresničevanja (Cappetta 
in Paolino, 2015). Kaur idr. (2015) v svoji empirični študiji ugotavljajo, da je spodbujanje 
avtonomije splošno koristno za vse posameznike (prav tam). Tam, kjer so učitelji podpirali 
avtonomijo študentov, so ti poročali o večjem interesu, bolj so si prizadevali pri učenju snovi, 
občutili so manj pritiska, stresa (prav tam). Pozitivni rezultati spodbujanja avtonomije otrok 
so značilni tudi za konstruktivistični pristop, kjer otroci pridobivajo in odkrivajo znanje z 
aktivnim sodelovanjem v učnem procesu (Oğuz, 2013b). Slednji pristop bolj podpira 
sodelovanje otrok pri učenju (Wang, 2011). Pri konstruktivističnem pristopu imajo otroci – 
učenci nadzor in odgovornost pri svojem učnem procesu. Ali povedano drugače, opravljajo 
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vlogo avtonomnih učečih se otrok – učencev. Vzgojitelji – učitelji v tem procesu sprejemajo 
avtonomijo učečih se otrok – učencev in s sodelovanjem in podporo podpirajo učeče se 
otroke-učence pri avtonomiji (Brooks in Brooks, 1993). V Sloveniji je bolj znan izraz 
samoregulacijsko učenje (Marentič Požarnik, 2000a; Peklaj, 2010; Strmšek Turk, 2012), ki 
se nanaša na učenčevo pripravo na učenje (izbira ciljev, motivacija), izvajanje dejavnosti v 
zvezi z učenjem (zapomnitev, razumevanje, povezovanje, uporaba znanja), uravnavanje 
učenja (kontrola, preverjanje uspešnosti, popravljanje neuspehov), ovrednotenje rezultatov 
in vzdrževanje potrebne motivacije ter koncentracije. Predšolski otroci potrebujejo podporo 
vzgojiteljev za postopno večjo samostojnost v procesu učenja. Glede na konstruktivistični 
pristop je eden od pomembnejših ciljev izobraževanja spodbujanje avtonomije otrok – 
učencev (Castle, 2004; Öztürk, 2011). 

2.4.3 Pomen spodbujanja avtonomije otrok v različnih družbenih okoljih 

Na področju izobraževanja sta glede spodbujanja avtonomije posameznikov Chirkov in 
Ryan (2001) ugotovila, da posamezniki, ki prihajajo iz kultur, kjer prevladujejo 
individualistične kulturne norme (ZDA), doživljajo pomembne druge, kot so starši in 
vzgojitelji, kot bolj spodbujajoče k avtonomiji kot posamezniki, ki prihajajo iz 
kolektivistične kulture (Rusija). Kljub temu pa spodbujanje avtonomije pri posameznikih 
napoveduje večjo akademsko motivacijo in psihološko dobro počutje v obeh kulturah 
(Chirkov in Ryan, 2001). Raziskovalec Snodin (2013) je s svojo raziskavo pritrdil izjavi, da 
avtonomija ni prirojena, ampak se je moramo naučiti. Prav tako dokazuje, da je avtonomija 
kompleksen in večplasten konstrukt, ki se lahko izrazi v različnih oblikah (prav tam).  

Glede na samodeterminacijsko teorijo (Deci in Ryan, 1991) si ljudje želijo biti avtonomni – 
torej avtorji in tisti, ki odločajo o svojem vedenju. Ne želijo si biti nadzorovani. Čeprav so 
tridesetletne empirične raziskave potrdile to tezo, so v zadnjem času nekatere medkulturne 
študije namigovale na to, da je avtonomija le zahodna ideja, ne pa univerzalna potreba 
(Markus in Kitayama, 2003; Oishi, 2000; Oishi in Diener, 2001). Predstavniki družbe, ki 
poudarjajo družino, tradicijo, hierarhijo in skupinsko določene družbene norme, ne dajejo 
prednosti avtonomiji. Namesto tega imajo občutek večjega zadovoljstva, če podredijo lastno 
voljo volji skupine (Rudy, Sheldon, Awong in Tan, 2007). Zahodne psihoanalitične 
raziskave so zasnovane tako, da avtonomija mladostnika pomeni njegov zdrav razvoj. Gre 
za oddaljevanje ali ločitev mladostnika od staršev. Z drugega vidika – vidik 
samodeterminacijske teorije – gre pri avtonomiji za tendenco, da si posameznik prizadeva 
doseči cilje, ki jih ceni sam. Ne gre za to, da bi pod pritiskom (drugih) skušal doseči cilje, ki 
jih cenijo drugi. S tega vidika individualizem (ali samostojnosti) ni nujno predpogoj za 
avtonomijo (Rudy idr., 2007). Kagitcibasi (2005) trdi, da v gospodarsko razvitih 
kolektivističnih kulturah družine spodbujajo hkrati avtonomnost in povezanost 
posameznikov (prav tam). Cilji finskega kurikuluma se nanašajo na uravnotežen otrokov 
razvoj in učenje kot cilj znotraj pedagoškega procesa, ki vključuje nego, varstvo in 
izobraževanje (Vitikka, Krokfors in Hurmerinta, 2012).  

Praksa spodbujanja otrok k participaciji pri vsakodnevnih aktivnostih tudi v Avstraliji ostaja 
izziv za predšolske vzgojitelje (Theobald idr., 2011). Čeprav je participacija otrok v 
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Avstraliji na ravni teorije in zakonodaje dobro razvita, pa je v praksi odziv vzgojiteljev za 
izvajanje le te v predšolski vzgoji omejen (prav tam). Predšolski otroci na Švedskem imajo 
redko možnost participirati in odločati o organizaciji, rutini, vsebini in aktivnostih v vrtcu 
(Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001). Priložnosti za participacijo otrok v vrtcu so 
odvisne od odnosa vzgojiteljev (Emilson, 2007) do participacije, od tega, kako vzgojitelji 
spodbujajo iniciativnost otrok, jim odgovarjajo ali se vživijo v otrokov pogled (Bae, 2009). 
Predstave otrok o kakovosti vrtcev na Švedskem so povezane z njihovo možnostjo vplivanja 
na program v vrtcu (Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001). Participacija otrok v vrtcu na 
Novi Zelandiji, v Ameriki in Avstraliji prispeva k rasti, dobremu počutju, domišljiji, kot tudi 
kasneje k samostojnemu učenju (Nyland, 2008). Raziskava med irskimi otroki je pokazala 
pozitivno zvezo med participacijo otrok ter zdravjem in dobrim počutjem otrok (de Róiste, 
Kelly, Molcho, Gavin in Nic Gabhainn, 2012). Učitelji na Irskem imajo možnost, da 
spodbujajo avtonomijo in participacijo otrok (prav tam). V Romuniji velja koncept 
avtonomije za nejasno območje, negotovost, celo nevarnost, saj menijo, da bi ta koncept 
posameznike spreminjal v individualiste ali robote, programirane za dosežke in ne za njihov 
(celostni) razvoj. Menijo tudi, da bi preveč avtonomije otrokom prej škodovalo kot koristilo, 
saj ne bi upoštevali avtoritete (Cristina, 2015). Moses (1997) meni, da je izobraževalni 
sistem v ZDA, ki zagotavlja multikulturno izobraževanje in spodbuja posameznike k 
avtonomiji in podpiranju socialne pravičnosti v demokratični družbi, delno odgovoren za 
ohranjanje statusa quo, za katerim je skrita neenakost in zatiranje. Takšen izobraževalni 
sistem prispeva k neenakopravnemu kontekstu izbire za mnoge otroke, učence, študente 
(prav tam). Na primer študent s slabšim znanjem angleščine ima lahko zaradi angleškega 
jezika slabše ocene in se težje vpiše na prestižnejšo fakulteto. Vse kulture ne cenijo 
avtonomije pri posamezniku, kar je lahko težava za multikulturno izobraževanje. V ZDA so 
primer take kulture Amiši (prav tam). Swaine (2012) opozarja pred lažnim konceptom 
promoviranja spodbujanja avtonomije otrok v demokratičnih družbah, saj meni, da bi morali 
mlade vzgajati za kritično razmišljanje in moralno odgovornost. Namen ni, da je 
demokratični državljan le avtonomen, ampak naj bi bil tudi toleranten, pravičen, spoštoval 
naj bi zakone in ljudi (prav tam).  

Sociologija otroštva poudarja, da je otrok aktivni soustvarjalec svojega življenja (James in 
Prout, 1997). Tako sta avtorja izpodrinila stališče, da je otrok nemočno bitje, da ni zmožen 
sodelovati pri odločanju glede svojega življenja in s tem pri izražanju samega sebe. Avtorja 
menita, da je otroštvo oz. podoba odraslih o otroku sociokulturni konstrukt in kot tak sam 
po sebi ne obstaja (prav tam). Otroštvo se oblikuje v določenem času, prostoru in družbenem 
kontekstu, kar pomeni, da je otroštvo različno razumljeno v različnem času in prostoru. 
Otrokova nezrelost je biološko dejstvo, stvar kulture pa je, kaj s to biološko nezrelostjo 
storimo (prav tam). 

Podpora avtonomiji in psihološki nadzor v izobraževalnem procesu sta pogosto postavljena 
kot dva nasprotna pola: od zelo naklonjenega procesa nadzora do zelo naklonjenega za 
spodbujanje avtonomije (Reeve idr., 2004b; Roth, Assor, Kanat-Maymon in Kaplan, 2006; 
Soenens in Vansteenkiste, 2005). 
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2.4.4 Spodbujanje avtonomije otrok vs nadzorovanju otrok v vzgojno-
izobraževalnem procesu 

Pravo nasprotje spodbujanja avtonomije otrok bi bilo nespodbujanje avtonomije otrok. V 
izobraževalnem kontekstu pa se pogosto pojavljata kot dva nasprotna pola spodbujanje 
avtonomije in nadzorovanje: od zelo nadzorujočega okolja (pristopa) do zelo spodbujajoče 
avtonomije (Reeve idr., 2004b; Soenens in Vansteenkiste, 2005). Čeprav nekateri avtorji 
menijo, da nadzorovanje ni čisto pravo nasprotje spodbujanja avtonomije (Silk, Morris, 
Kanaya in Steinberg, 2003). S slednjimi avtorji se strinjamo, a za lažje razumevanje 
nasprotja spodbujanja avtonomije otrok v pedagoškem procesu bomo uporabljali termin 
nadzorovanja. Spodbujanje avtonomije otrok nekateri avtorji (Black in Deci, 2000; Reeve, 
1998) imenujejo tudi podpora avtonomiji. Podpora avtonomiji ali spodbujanje avtonomije 
otrok se nanaša na obseg svobode, ki jo vzgojitelj dopušča otrokom, na spodbudo otrok k 
samoiniciativnosti in odločanju in na zmožnost deljenja otrokove perspektive pri reševanju 
težav ali nudenju nasvetov (Reeve, 1998). Nasprotje spodbujanja avtonomije otrok je 
nadzor, kadar so vzgojitelji nadzorujoči, avtoritarni in izvajajo pritisk nad otroki (Black in 
Deci, 2000). Psihološko nadzorujoče okolje stavi na avtoriteto učitelja – vzgojitelja, pritiski 
in nadzor se uporabljajo, da se učenci – otroci obnašajo na določen način (Soenens, Sierens, 
Vansteenkiste, Dochy in Goossens, 2012). Avtonomija je definirana kot dejavnost, ki jo 
izberemo in smo za to dejanje odgovorni (Deci in Ryan, 1987). Spodbujanje avtonomije 
otrok se nanaša na idejo, da je posameznik v poziciji avtoritete (npr. vzgojitelj, 
inštruktor …), ki zavzame perspektivo drugega (npr. otroka, študenta), sprejema čustva 
drugega in z ustreznimi informacijami zagotavlja drugim možnost za izbiro, pri tem pa 
minimalizira zahteve in pritiske (Black in Deci, 2000).  

Vzgojitelji, ki so nadzorujoči, so osredotočeni na svoje namene, ne pa toliko na potrebe otrok 
– učencev (Reeve in Jang, 2006). Pod psihično kontrolo oz. nadzorom imajo otroci – učenci 
izkušnje z višjo stopnjo anksioznosti in nižjo stopnjo dobrega počutja, njihova zavzetost in 
uživanje ob nalogah je zmanjšano (Bartholomew, Ntoumanis in Thogersen-Ntoumani, 
2009). Zaznan psihološki nadzor je prav tako povezan z zmanjšano lastno motivacijo in 
manjšo uporabo metakognitivnih strategij (Soenens idr., 2012). Vzgojiteljev stil poučevanja 
ali stil motiviranja otrok je lahko v razponu od nadzorovanja do spodbujanja avtonomije. 
Nadzorovanje z vidika otroka pomeni zanikanje njegove perspektive in izvajanje pritiska. 
Vzgojitelj daje prednosti svojim pogledom in rezultatom do te mere, da zanika otrokove 
poglede in cilje. Vzgojitelj skuša spremeniti otrokove misli, cilje, mnenja, občutja in 
obnašanje, izvaja pritisk, dokler učenec ne zamenja svojih misli, občutij, obnašanja s 
takšnimi, ki se skladajo z vzgojiteljevimi pogledi. Nasproten vzgojiteljev stil predstavlja 
spodbujanje avtonomije otrok (Reeve, 2009). Vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok, ko 
sprejemajo in podpirajo otrokove poglede in cilje, spodbujajo otrokovo razmišljanje, 
občutke in vedenje pri učnih aktivnostih, z različnimi nalogami spodbujajo notranjo 
motivacijo otrok in podpirajo otrokovo možnost, da si sam izbere smer in se samostojno 
nadzira pri nalogi (Reeve in Tseng, 2011). Empirična raziskava dokazuje, da že preproste 
spremembe v vzgojiteljevi komunikaciji oz. načinu govora lahko prispevajo k spodbujanju 
avtonomije otrok ali pa k nadziranju otrok (Young-Jones idr., 2014). Vzgojiteljev govor, ki 
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spodbuja avtonomijo otrok, vključuje besede, kot so: menim, predlagam, spodbujam, 
povabim vas in besedne zveze, kot so: to vam bo pomagalo, razlog za to je, hvala za vašo 
skrb. Vzgojitelj pa naj se izogiba besed, kot so: moraš, zahtevam in »ker sem jaz tako rekel« 
(prav tam). Ko otroci odraščajo, je njihova potreba po neodvisnosti in avtonomiji vedno 
večja. Zmanjšanje le te lahko vodi v neprimerno vedenje otrok in upad motivacije (Midgley 
in Feldlaufer, 1987). Raziskave iz ZDA kažejo, da je na prehodu iz osnovne v srednjo šolo 
za učence izjemno škodljivo, če imajo manj možnosti sprejemanja odločitev v obdobju, ko 
se njihova potreba po avtonomiji in samostojnosti veča (Eccles idr., 1993; Midgley in 
Feldlaufer, 1987). Študentje menijo, da bi bili manj kljubovalni v vedenju, če bi imeli 
učitelje, ki spodbujajo njihovo avtonomijo, ne pa nadzirajočih učiteljev (De Meyer idr., 
2016). Spodbujanje avtonomije otrok pri poučevanju lahko v prvi vrsti prispeva k pozitivnim 
rezultatom, nadzorujoče poučevanje pa izzove negativne posledice, kot je opozicionalno 
vedenje otrok ali kljubovanje (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch in Thogersen-
Ntoumani, 2011; Vansteenkiste in Ryan, 2013). 

Spodbujanje avtonomije otrok pomeni, da vzgojitelji negujejo, podpirajo in povečujejo 
otrokove notranje potrditve pri dejavnostih v vrtcu (Reeve in Jang, 2006). Pri takšni 
spodbujajoči klimi so vzgojitelji bolj pozorni na to, kaj povedo otroci in omogočajo dovolj 
časa, da otroci sami rešujejo težave, dajejo več povratnih informacij otrokom o njihovem 
osebnem napredku in uspešnosti pri nalogah, kažejo več empatije do otrok in prepoznajo 
morebitne težave, s katerimi se otroci spopadajo. Takšni vzgojitelji prispevajo k notranji 
motivaciji otrok (Leroy, Bressoux, Sarrazin in Trouilloud, 2007). Nasprotno pa nadzirajoča 
klima pomeni nadzor ali pritisk nad otroki in trud vzgojiteljev, da otroci ravnajo na določen 
način (Deci in Ryan, 1987). V nadzorujoči klimi vzgojitelji posvečajo malo pozornosti 
otrokovi notranji motivaciji, spodbujajo otroke k pričakovanemu vedenju z uporabo 
spodbud, neposrednih navodil, nadzorujočimi načini komunikacije (Reeve, 2002; Reeve in 
Jang, 2006). Avtonomijo in njen nasprotni pol, nadzor, avtorji opisujejo tako pri vedenjski 
komponenti spodbujanja avtonomije otrok (Reeve, 2009; Reeve in Jang, 2006; Reeve in 
Tseng, 2011; Soenens in Vansteenkiste, 2005) kot pri klimi (Deci in Ryan, 1987) in 
motivaciji, ki jo rangirajo od nadzorovane do avtonomne (Rudy idr., 2007). Razlog, da 
strokovni delavci ne spodbujajo avtonomije otrok, je posledica neseznanjenosti s konceptom 
spodbujanja avtonomije otrok (Karababa, Eker in Arik, 2010). Glede na to, da živimo v 
demokratični družbi in so med cilji predšolskega kurikuluma tudi cilji, ki omogočajo 
otrokom možnost individualnosti in izbire, možnost za izražanje, razvijanje neodvisnega 
mišljenja, bi bilo potrebno, da strokovni delavci poznajo načine za spodbujanje avtonomije 
predšolskih otrok, saj teh ciljev ni mogoče uresničevati na način, ki ne bi prispeval k 
spodbujanju avtonomije otrok.  
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3 ZGODOVINSKI DISKURZ IZVORA AVTONOMIJE V 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROSTORU 

3.1 O IZVORU AVTONOMIJE 

Avtonomija v vzgojno-izobraževalnem procesu ima »bogato preteklost« (Beasley, 1996, str. 
17). Nekateri raziskovalci menijo, da ima ideja avtonomije vzgojiteljev in spodbujanje 
avtonomije otrok korenine v evropskem kontinentu, drugi menijo, da ima zgodovinske 
korenine v vzhodni filozofiji (Pekkanli Egel, 2009). Pierson (1996) navaja, da ima ideja 
avtonomije korenine na Kitajskem vse do dinastije Sung. Benson (2001) navaja, da so s 
študijami ugotovili, da je nacionalna kultura pomemben dejavnik vpliva na prepričanja 
družbe za spodbujanje avtonomije. Pennycook (1997) navaja, da so individualizem, na 
učenca osredotočeno poučevanje, spodbujanje avtonomije koncepti, ki izvirajo iz 
določenega kulturnega konteksta in se v različnih kulturah drugače izražajo in vrednotijo. 
Avtor opozori, da je poudarjanje spodbujanja avtonomije brez oziranja na socialni, kulturni 
in politični kontekst neprimerno in lahko vodi k neustreznim pedagoškim in kulturnim 
impozicijam (prav tam). 

Ideja svobode oz. avtonomije je v zahodni kulturi globoko zakoreninjena in dojeta kot ena 
osnovnih človeških potreb (Ryan in Deci, 2000a). Vendar pa Iyengar in Lepper (1999) 
dokazujeta, da je pri angloameriških otrocih notranja motivacija nižja, če odločitve 
sprejemajo zanje drugi (vzgojitelji, starši). Nasprotno pa je pri azijsko-ameriških otrocih, ki 
so bolj notranje motivirani, če odločitve zanje sprejemajo zaupanja vredni drugi ali 
sovrstniki (prav tam). Ljudje v Aziji imajo drugačna prepričanja in vrednote kot ljudje v 
zahodni kulturi (Hofstede, 1980; Markus in Kitayama, 1991; Triandis, 1995). Drugačna 
prepričanja in vrednote pa vodijo k različnim vzorcem vzgoje v različnih socialnih 
kontekstih (Bond in Smith, 1996), različnim praksam poučevanja v vrtcih in šolah (Chen in 
Stevenson, 1995; Huntsinger, Jose in Larson, 1998; Huntsinger, Jose, Larson, Krieg in 
Shaligram, 2000; Sun, 1998). 

Pogled v evropsko preteklost nam pokaže, da je Immanuel Kant postavil avtonomijo kot 
temelj človeškega dostojanstva in vir modalitete (Hill, 1991). V skladu s tem je avtonomija 
postala temeljni cilj izobraževanja (Masouleh in Jooneghani, 2012). Mnenja Jean-Jacquesa 
Rousseauja, Johna Deweyja, Williama Kilpatricka, Ivana Illicha in Carla Rogersa so 
prispevala k nastanku in razvoju koncepta avtonomnega učenja, ki je osredotočen na otroka 
– učenca, humanizma in konstruktivizma (Öztürk, 2011). Piaget in Vygotsky, ki sta pionirja 
konstruktivističnega pristopa, sta poudarila, da samostojno učenje posameznik gradi skozi 
svoje znanje kot posledico izkušenj z okoljem. Glede na Piageta samostojni posameznik 
sprejema lastne odločitve in z vrednotenjem negativnih rezultatov svojih odločitev lahko v 
prihodnosti sprejema boljše odločitve (Castle, 2004). Razvoj avtonomnega obnašanja je 
odvisen od danih možnosti za posameznike med poukom, pri izkušnjah in pri interakciji z 
drugimi ljudmi. Učenje otrok – učencev, da prevzemajo odgovornost za svoj učni proces, je 
zagotovljeno v učnih okoljih, kjer so upoštevane različne spremenljivke, ki vplivajo na 
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učenje, mnenje otrok – učencev in kjer je spodbujanje avtonomije otrok sprejeto v okviru 
razredne kulture (Öztürk, 2011). 

Po samodeterminacijski teoriji imajo ljudje prirojene psihološke potrebe po avtonomiji, 
kompetentnosti in povezanosti. Gagne´ (2003) trdi, da je verjetneje, da bodo notranje 
motivirani ljudje storili nekaj zaradi lastnega užitka, če se za to dejanje lahko sami odločijo, 
imajo avtonomijo pri tem, se čutijo kompetentne za to dejavnost oz. da obvladajo to 
aktivnost in če čutijo povezanost oz. podporo pomembnih ljudi, kot so vodja, starši, učitelji, 
sošolci (prav tam). S tem namenom je smiselno spodbujati avtonomijo pri učenju otrok v 
današnji globalni družbi. Globalizacija izobraževanja je multidimenzionalen in 
kontradiktoren proces (Iordăchescu, 2013). Trenutno temelji na skupnih dogovorih 
izobraževalne paradigme, ki jih omogočajo globalna komunikacija, izmenjava inovacij v 
izobraževanju ter družbena pričakovanja. Globalno zavedanje, sprejemanje in ustvarjanje 
skupnih humanih vrednot in definiranje nacionalne identitete izobraževanja v okvirih 
pedagogike in pedagoške svobode dajejo odgovore na težave današnjega sveta na področju 
izobraževanja (prav tam). Sodobne spremembe zahtevajo drugačne načine učenja, tako 
imenovano inovativno učenje, ki omogoča razvoj osebnosti znotraj posameznikovega 
potenciala. To pomeni, da moramo pri izobraževanju posameznikom omogočati kakovostno 
izobraževanje, ki vključuje avtonomijo in integracijo osebnosti (holistično razmišljanje, ki 
zagotavlja povezave med prejšnjimi in novimi informacijami). To tako imenovano 
transpersonalno podprto izobraževanje spodbuja posameznika (učenca, otroka), da postaja 
avtonomnejši, da sprašuje in dvomi, gre v globino, da išče poti itd. (Iordăchescu, 2013). 

Pogled v zgodovino šolstva na slovenskih tleh pokaže, da so ga zraven družbenih sprememb 
zaznamovali tudi avtoriteta cerkve in države, ki sta vanj posegali, ga usmerjali in spreminjali 
ter dopolnjevali. V 18. stoletju je Marija Terezija ustanovila javni šolski sistem (Koren, 
2006). Na področju predšolske vzgoje so v 19. stoletju na našem ozemlju obstajale različne 
oblike varstva predšolskih otrok, kot so otroška zavetišča in otroška zabavišča. Ustanavljale 
in financirale so jih cerkvene in dobrodelne organizacije. Leta 1869 so jih zaradi Zakona o 
javni šoli, ki jih je dodelil pod skrb države in občin, priključili k osnovnim šolam 
(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar in Lepičnik Vodopivec, 2011). Otroška 
zabavišča in zavetišča so bila namenjena predvsem starejšim predšolskim otrokom 
zaposlenih staršev, bila pa so se povečini le v večjih mestih in industrijskih krajih. Po 2. 
svetovni vojni je organizirana predšolska vzgoja pridobila pomen in prepoznavnost v družbi. 
Vrtci so se imenovali »dom igre in dela«, nato pa »dečje jasli in otroški vrtci«. V šestdesetih 
letih 20. stoletja so vrtce ustanavljale stanovanjske skupnosti, občinski odbori, gospodarske 
in družbene organizacije. Potrebe po vrtcih so se takrat precej večale zaradi vse večjega 
deleža zaposlovanja žensk (Marjanovič Umek idr., 2011). Vrtce je urejal Splošni zakon o 
šolstvu (1958), leta 1968 pa je za usmerjanje in spremljanje vrtcev bila ustanovljena 
Skupnost otroškega varstva Slovenije. Leta 1971 je bil za vrtce sprejet prvi samostojni zakon 
– Zakon o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke (prav tam).  

Mreža vrtcev se je naglo širila. Prvi nacionalni program za vrtce je bil sprejet leta 1979, leta 
1980 pa je z Zakonom o vzgoji in varstvu predšolskih otrok predšolska vzgoja postala del 
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celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Zakon je določal, da pedagoško delo poteka v 
različnih starostnih skupinah otrok in določil obvezno malo šolo za predšolske otroke, ki 
bodo naslednje šolsko leto obiskovali prvi razred. S tem namenom so leta 1981 pripravili 
Vzgojni program priprave otrok na osnovno šolo. Leta 1991 so vrtci spadali pod Republiški 
komite za zdravstveno in socialno varstvo, nato pa od leta 1992 naprej pod Ministrstvo za 
zdravje, družino in socialne zadeve. Leta 1993 pa so bili umeščeni pod Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve za predšolsko vzgojo so bile leta 1995 
definirane v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, leta 1996 v Zakonu o vrtcih, leta 1999 v 
Kurikulu za vrtce. Nekaj sprememb je sledilo po Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju iz leta 
2011 (prav tam). Na podlagi predpisov, ki so veljali za vrtce pred letom 1968, bi sklepali, da 
so imeli zaposleni oz. takratni vzgojitelji precej avtonomije, saj na državni ravni ni bilo 
predpisanega kurikuluma. Vendar pa so skupine predšolskih otrok bile številčne, vzgojitelji 
pa so imeli le toliko avtonomije, kot so jim dopuščali nadrejeni. Po letu 1968 so vzgojitelji 
in vrtci že dobivali smernice z nacionalne ravni, ne le od lokalnih nadrejenih. Od leta 1971 
pa je avtonomija vzgojiteljev bila dodatno omejena na področju kurikuluma oz. programskih 
dejavnosti za predšolske otroke. Po letu 1999 je Kurikulum za vrtce vzgojiteljem omogočil 
nekoliko več avtonomije pri izbiri dejavnosti za otroke in vzgojno-izobraževalnih vsebin, 
saj lahko vzgojitelji avtonomno presojajo, katere dejavnosti so primerne za razvojno stopnjo 
otrok v skupini in na kakšen način (didaktične strategije) bodo z otroki obdelali vsebine 
kurikuluma. 

M. Peček (1998) analizira avtonomijo učiteljev na slovenskih tleh in ugotavlja, da dokler 
strokovni delavci menijo, da svojo strokovnost lahko izražajo znotraj sistema, ki jim 
natančno predpisuje, kaj in kako poučevati, njihov poklic ne more biti cenjen in tudi njihova 
avtoriteta ne bo velika. Za zaupanje v njihovo strokovno avtoriteto in večjo avtonomijo se 
bodo morali strokovni delavci združeni boriti sami. Vprašanje pa je, koliko si v Sloveniji 
sploh želijo večje avtonomije (prav tam). Janžekovič Žmauc (2014a) ugotavlja, da si v 
Sloveniji mlajši vzgojitelji in vzgojiteljice (do 20 let delovne dobe) želijo več avtonomije, 
starejši vzgojitelji in vzgojiteljice (vsaj 21 let delovne dobe) pa so zadovoljni s stopnjo svoje 
strokovne avtonomije. M. W. Apple (2013) meni, da je upadanje avtonomije v poklicih 
povezano z večjim številom žensk v poklicu, saj naj bi se v poklicih s pretežno zaposlenimi 
ženskami težnja po zunanjem nadzoru povečevala. V vzgojiteljskem poklicu ženske 
prevladujejo, moških je zelo malo. Vendar pa imajo slovenski vzgojitelji to prednost, da 
državne institucije ne merijo dosežkov predšolskih otrok s standardiziranimi testi. M. Peček 
(1998) lepo opisuje zgodovino slovenskega šolstva in ugotavlja, da so učitelji (prav tako 
vzgojitelji) državni uslužbenci, ki jih plačuje država, posledično pa morajo v imenu države 
izpolnjevati svoje (predpisane) obveznosti. Tako je strokovno avtonomijo strokovnih 
delavcev možno definirati le v povezanosti z državo in politično prepričanostjo družbe. 
Preden je država prevzela nadzor nad poučevanjem (obveznim osnovnošolskim), je bilo to 
v domeni Cerkve. Učiteljski poklic v 18. in 19. stoletju ni bil cenjen, saj so bili učitelji slabo 
plačani, ponekod so bili njihovi mali dohodki odvisni od plačil revnih vaščanov, niso imeli 
veliko pedagoškega znanja, njihovo delo pa so usmerjali cerkveni dostojanstveniki, kasneje 
pa šolski nadzorniki in državni predpisi. Na splošno je za slovenski šolski sistem značilno 
natančno reguliranje šolskega dela, saj strokovni delavci v celotni zgodovini niso nikoli imeli 
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takšne stopnje avtonomije, kot so jo (v preteklosti) imeli v Angliji, na Škotskem in ZDA. 
Strokovni delavci pri nas po navadi nisi bili pobudniki sprememb na ravni oblikovanja učnih 
ciljev, ampak so se na predlagane spremembe predvsem odzvali z mnenjem (prav tam), kar 
pomeni, da pri nas država ne le določa, ampak tudi vodi njihovo avtonomijo, ne pa, da bi 
odobrila njihovo avtonomijo na podlagi zahtev in utemeljitev strokovnih delavcev samih.  

3.2 AVTONOMIJA Z VIDIKA RAZLIČNIH TEORETIČNIH 
KONCEPTOV 

Na avtonomijo lahko pogledamo z več vidikov, npr. s filozofskega (Hegel, 1970; Kant, 1988; 
Sartre, 1968), sociološkega (Weber, 1980) in pedagoškega (Kroflič, 2002; Medveš, 2002a), 
političnega (Zgaga, 2002). Ker je z vidika avtonomije vrtcev zelo malo raziskanega, se bomo 
opirali na spoznanja o avtonomiji v šoli (osnovni in srednji). Teoretični koncept avtonomije 
vzgojiteljev in spodbujanje avtonomije otrok se spopadata s pluralizmom znanstvenih 
disciplin in pristopov, ki naj bi podali teoretično podlago za osnovne skupne strokovne 
standarde, zato bomo predstavili argumente več strok (filozofije, sociologije, pedagogike, 
politike, prava).  

S pravno-formalnega vidika so v podporo strokovni avtonomiji vzgojiteljev in spodbujanju 
avtonomije otrok Konvencija o človekovih in otrokovih pravicah (Kroflič, 2004). Potek 
predšolske vzgoje in avtonomijo vzgojiteljev v Sloveniji določajo tudi Zakon o vrtcih (1996, 
2005), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Kurikulum za vrtce 
(1999). V Beli knjigi (1995), kjer so opisana načela in teoretična izhodišča vzgoje in 
izobraževanja, se avtonomija vrtcev nanaša na avtonomijo vrtcev v razmerju do države 
(financiranje vrtcev in zaposlovanje kadra) in na laičnost in svetovno-nazorsko nevtralnost 
vrtcev (prav tam). Enako predvidi druga Bela knjiga (2011), ki ob avtonomiji poudari še 
prevzemanje odgovornosti in da avtonomnost vrtcev spodbuja in zagotavlja kakovost 
pedagoškega dela. Sprašujemo se, ali je v Sloveniji država z definiranjem avtonomije v 
šolstvu, kot je zapisano v obeh Belih knjigah (1995 in 2011) želela kot edina ohraniti vpliv 
na šolstvo. Kroflič meni, da je prosvetna politika imela temeljni interes usmerjen v odpravo 
ideoloških pritiskov na javno šolstvo (Kroflič, 2002a). Podobno pravi Novak (2009), da je 
polemika o nevtralni šoli med liberalci in konservativci aktualna zaradi merjenja politične 
moči med cerkvijo in državo. Avtor meni, da je bila kurikularna prenova šolstva 
centralizirana, saj demokratično politična in pedagoška kultura pri nas nista visoko razviti. 
Pomanjkanje kulture skupne blaginje, ki vključuje tudi kulturo vsakega udeleženca 
izobraževanja, pomeni ohranjanje monopolov, kakršna je bila socialistična šola usmerjenega 
izobraževanja v preteklosti (prav tam). Slovenija se je pred demokratičnimi spremembami 
spopadala z izrazito indoktrinacijskim modelom vzgoje in z nespoštovanjem nekaterih 
temeljnih človekovih pravic (Kroflič, 2004). Slovenija, ki sodi v države z novejšimi 
demokracijami, je oblikovala sistem vzgoje, ki upošteva temeljne človekove in otrokove 
pravice. Obenem se ugotavlja, da ni nujno, da takšen sistem v praksi posameznim otrokom 
zagotavlja demokratične vrednote, kot je avtonomno in odgovorno uveljavljanje pravice do 
odločanja v demokratični instituciji, pravica do zaščite (varnega okolja), pravica do 
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odločanja (opolnomočenje otrok za uveljavljanje svojih odločitev po načelih 
demokratičnosti) (prav tam).  

S političnega vidika o koristih pedagoške avtonomije ni soglasja. V nekaterih šolskih 
sistemih je avtonomiji naklonjena organizacija šolstva, saj menijo avtonomijo kot močan 
dejavnik pri izboljševanju kakovosti poučevanja in učenja. V močno decentraliziranih 
sistemih pa jo nasprotno pojmujejo kot možno tveganje pri uresničevanju prednostnih ciljev, 
učinkovitosti izobraževanja in enakosti (Eurydice, 2008). Avtonomije šolstva ni mogoče 
poenostaviti na absolutno ločenost od države, saj ko se državni aparat znebi ekskluzivnih 
ideoloških pristojnosti in tako sprejme vlogo praznega mesta oblasti, šolstvo ni ločeno od 
države (Zgaga, 2002). Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in 
izobraževanja, poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti 
in odgovornosti zaposlenih, s pravico do izbire drugačnosti, z ohranjanjem ravnotežja med 
različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja, enakih možnosti za otroke in 
starše z upoštevanjem različnosti med otroki (Zakon o vrtcih, 2005). Tudi v državah EU 
imajo pojmi, kot so avtonomija, prenos pristojnosti, privatizacija, različne pomene. Nekateri 
gledajo na avtonomijo kot na potrebni korak pri razvoju demokratičnih družb, kjer vedno 
več državljanov prevzema večjo odgovornost. Neokonservativne in neoliberalne ideologije 
pa vidijo v avtonomiji možnost za razvoj trga in zasebnikov (Zelena knjiga, 2001). Po 
podatkih Eurydice (2008) v zadnjih desetletjih se je šolska politika zavzemala za avtonomijo. 
V večini evropskih držav jo vidijo kot sredstvo izboljšave kakovosti izobraževanja. Ukrepi 
šolskih politik v povezavi z avtonomijo se glede na predpise odražajo na tri načine (Eurydice, 
2008): 

- s predpisi o šolski avtonomiji po posebni zakonodaji (manj običajno); 
- avtonomijo predpišejo z upravnimi predpisi (redki); 
- nove pristojnosti vrtcev in šol se dodelijo na podlagi splošnih predpisov, ki urejajo 

področje šolskega sistema (najpogosteje) (prav tam).  

S pedagoškega vidika lahko avtonomijo vzgojiteljev opredelimo kot omejeno, kadar sestoji 
njihova avtonomija iz svobode v uporabi priznanega profesionalnega znanja, uresničevanja 
učnih načrtov, ki so zasnovani drugje. Krepka koncepcija avtonomije pa dojema vzgojitelje 
kot eksperte na svojem področju in jim omogoča odločanje o vsebinah, metodah, pogojih 
svojega dela ter odločanje pri ukrepih šolske politike (Marentič Požarnik idr., 2005). Kroflič 
(2002) meni, da je v skladu z Izhodišči prenove šole iz leta 1996 šola dolžna poskrbeti za 
»ustrezno učno vzdušje«, omogočiti »participativni položaj učenca v izobraževalnem 
procesu«, uvajati »raznolike oblike poučevanja in učenja«, uveljaviti »vlogo učitelja kot 
spodbujevalca kakovostnega samostojnega in sodelovalnega učenja«, razvijati »različne 
strategije mišljenja«, omogočiti učencem, da »doživijo proces nastajanja in spreminjanja 
spoznanj«, uvajati »problemski pristop in druge (aktivne) oblike učenja in poučevanja«, učiti 
učence »pridobivati, urejati, ocenjevati in posredovati informacije« (Kroflič, 2002). V 
sodobnem času starši in otroci pričakujejo šolo in učitelje, ki pri svojem strokovnem 
delovanju upoštevajo različnost delovnih pogojev, učnih vsebin in ciljev ter različnost otrok. 
Pri tem naj bi bila šola in učitelj avtonomna, vendar tudi strokovno odgovorna za kakovost 
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dela. Šola in učitelji morajo v primerjanju pogledov in stališč s pogledi otrok in staršev in 
ob upoštevanju objektivnih kazalcev kakovosti biti sposobni s samoevalvacijo ovrednotiti 
stanje ter primerno načrtovati ukrepe za dvig kakovosti (Medveš, 2002a). Novak (2008) 
pravi, da je Diesterwegovo stališče, da ni avtonomne šole brez avtonomnega učitelja. 
Valenčič Zuljan (2001) pa omeni Diesterwegov znameniti stavek, da šola vstane in pade z 
učiteljem. Za avtonomijo vrtca ali šole je še kako pomembno, da imajo avtonomijo tudi 
vzgojitelji in učitelji.  

Novak (2008) pove, da so na simpoziju Foruma za upravljanje in razvoj šole (2001) na 
Škofijski klasični gimnaziji na podlagi predstavljenih šolskih sistemov iz osmih držav v 
tranziciji (Estonija, Belorusija, Rusija, Ukrajina, Bosna, Madžarska, Hrvaška, Slovenija) in 
sedmih zahodnih in srednjeevropskih držav (Anglija, Irska, Nizozemska, Danska, Nemčija, 
Avstrija, Italija) ugotovili, da ima vsaka šola svojo vrsto avtonomije, čeprav se niso posebej 
ukvarjali z vsemi zunajšolskimi in notranješolskimi pogoji avtonomije. Seznanili so se s 
stanjem v razvoju avtonomnosti šolskih sistemov v teh državah in skušali ugotoviti mesto 
Slovenije med njimi. Ugotovili so, da je Slovenija ne le geografsko, ampak tudi na področju 
šolske avtonomije na križišču poti med zahodnoevropskimi in vzhodnoevropskimi 
državami, tako kot je na sredi med odprto in zaprto družbo, decentraliziranim in državno 
centraliziranim šolskim sistemom. Šola oz. vrtec se organizira bolj avtonomno, če jo/ga manj 
nadzira država (prav tam). 

S filozofske perspektive je Kant (1988) razumel svobodo posameznika kot avtonomijo. 
Menil je, da je treba pri gojencu doseči podrejanje zakonom skupaj z možnostjo uporabe 
svoje svobode. Otrok naj bi bil sprva ponižen in pokoren, nato pa mu odrasli lahko dopuščajo 
uporabljati svoj preudarek in svobodno voljo, vendar v mejah zakonov (prav tam). Avtor ni 
govoril samo o svobodi oz. avtonomnem odločanju otroka kot učenca, ampak tudi o 
avtonomnem odločanju odraslega ali učitelja. Kant (1987) meni, da je osebna svoboda 
možna zaradi človeškega uma. Ker pa je človek tudi naravno (biološko) bitje poleg umnega, 
je treba prisluhniti lastnemu umu, da se ne ravnamo zgolj po biološkem načelu ugodja. Avtor 
uvede pojem kategorični imperativ – splošni moralni zakon, ki ga s pomočjo razuma izvajajo 
posamezniki, tako da je njihovo delovanje sprejemljivo za vse druge (obče). Avtonomno 
odločanje zmorejo le posamezniki z močno voljo. Poleg človekove nagnjenosti k 
biološkemu ugodju je sovražnik njegove avtonomije tudi zunanji, in sicer družbene 
avtoritete. Avtor na vprašanje, kaj naj stori učitelj, čigar osebna prepričanja so drugačna, kot 
mu veleva ravnati nadrejeni (družbena avtoriteta), odgovarja, da naj učitelj zapusti svoj 
poklic, saj ni upravičen rušiti državne institucije, hkrati pa se mora ravnati po svojih 
prepričanjih (prav tam). Gre za zelo rigorozen ukrep, ki se ga v današnjih časih že zaradi 
ekonomskih dejavnikov (služenje denarja, preživetje) vzgojitelji ne držijo. Avtor je lepo 
poudaril pomen osebnih dejavnikov – motivacije pri avtonomiji ter omejenost le te z zakoni 
in zunanjimi pritiski (avtoritete oz. socialno okolje). Podobno kot Kant je Hegel (1970) 
predvideval razvoj samostojne in svobodne osebnosti. Vzgoja naj bi osebo dvignila iz 
»naravne neposrednosti« k izstopu iz naravne enotnosti družine, obenem pa naj bi vzgoja na 
otroke pozitivno vplivala po »nravnosti« (prav tam). Sartre (1968) podobno kot Kant razume 
svobodo ali avtonomijo kot omejenost s človekovo družbeno razsežnostjo (prav tam). 
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Omenjeni filozofi so se dobro zavedali omejenosti avtonomije z zunanjimi vplivi (socialno 
okolje, zakoni) in notranjimi vplivi (notranja motivacija, nagnjenost k ugodju). 

Rousseau je bil optimističen glede dobrega po naravi v človeku, medtem ko John Locke ni 
tako razmišljal. Bil je predan ideji svobode. Menil je, da se otrok uči z nenehnim 
raziskovanjem, za katero je zelo motiviran in ga spodbuja k vedno novim stvarem 
(Zuckerman, 2012). Vztrajal je pri tezi, da se otrok ne uči v avtoritarnem odnosu. V takem 
odnosu otroci spoznajo le moči avtoritete, ne pa vsebine, ki jo ta avtoritarni učitelj – 
vzgojitelj poučuje (prav tam). Rousseau je opozarjal, da naj vzgojitelji ne dajejo otrokom 
ustnih naukov o vedenju, naj jih otroci pridobijo iz izkušnje in naj jim ne nalagajo kazni 
(otroci ne vedo, kaj je biti kriv), otroci naj ne prosijo vzgojitelja odpuščanja (saj ne morejo 
užaliti vzgojitelja) (Kroflič, 2012). V njegovem delu Emile je opisana njegova filozofija 
vzgoje. Deček Emil je do dvanajstega leta bil deležen izključno učenja preko izkušenj, saj 
ni hodil v šolo, poznal knjig, moralne indoktrinacije. Večino dni je preživel zunaj in se je 
učil le s tem, kar je našel uporabnega ali zanimivega. Vloga njegovega mentorja je bila, da 
Emil ohrani svoje razmišljanje nedotaknjeno, kolikor je pač mogoče (Rousseau, 1911). Tudi 
po dvanajstem letu je Emil malo bral, imel je le eno pustolovsko knjigo. Namen Emilovega 
izobraževanja ni bilo ustvariti uspešnega študenta, uglajenega gospoda, velikega učenjaka 
ali dvorjana. Namen je bil omogočiti mlademu dečku, da postane avtonomen odrasel človek, 
ki bo skrbel za skupno dobro. Namen je bil dovoliti Emilu, da odraste v moškega in v 
državljana (Zuckerman, 2012). Rousseaujeva ideja o odpravi avtoritete vzgojitelja na račun 
popolnega nadzora nad vzgojnim okoljem privede do vzpostavitve prikrite avtoritete, prav 
slednja pa zelo ovira proces osamosvajanja pri Emilu. To ugotovi v četrti in peti knjigi Emila 
že tudi Rousseau (Kroflič, 2012). Rousseau svari pred vzgojo, kjer bi se odrasli podrejali 
otrokovim kapricam in želji po ukazovanju ter oblasti. Obenem pa Kroflič (2012) meni, da 
se Rousseau ne bi strinjal s permisivnim vzgojnim stilom, za katerega je značilno prikrivanje 
avtoritete vzgojitelja in navidezno zagotavljanje svobode oz. čustveno pogojevanje (prav 
tam). Otrok je po svoji naravi odvisen od naklonjenosti odrasle osebe ali kot pravi Rousseau, 
ga ljubezen do samega sebe izroča v tvoje (vzgojiteljeve) roke, saj ima otrok željo po 
ugajanju odraslim. Slednja pa naj ne bo izvor prilagajanja v socialnih okoliščinah (Rousseau, 
1762). Tako Rousseaujeve ideje o omejevanju avtoritete vzgojitelja ne moremo neposredno 
povezovati z značilnostmi permisivnega vzgojnega stila, lahko pa bi jih povezali z 
izkustvenim učenjem (Kroflič, 2012).  

Rousseau je predvidel avtonomno razmišljujočega posameznika, ki bi odraščal čim bolj 
naravno, stran od francoske kulture, znanja iz knjig drugih ljudi in Pariške dekadence 
(Koops, 2012). Za Rousseauja je vzgoja izjemnega pomena, saj ima nalogo, da otroka, ki je 
sebičen po naravi in ima rad sebe, spremeni v državljana, ki ima rad domovino in se zaveda, 
kaj je splošno dobro (Riley, 2011). Cilj njegove vzgoje je vsekakor bil avtonomen odrasel 
človek. Rousseau vidi avtonomijo kot obliko samomojstrstva posameznika, ki naredi 
človeka. Ljudje brez avtonomije so obsojeni na neke vrste suženjstvo (Neuhouser, 2011). 
Pri samomojstrstvu posameznika gre za to, da je sposoben reči ne hotenjem, ki se ne skladajo 
s predstavo o samem sebi ali s predstavo o tem, kakršen želi biti kot posameznik (prav tam). 
Zmožnost posameznika, da se v tem trenutku zave svojih različnih želja, jih ovrednoti in 
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ugotovi, katero trenutno želi, medtem ko ostale želje zavrne, je posameznikova avtonomija, 
o kateri so govorili Rousseau in kasneje Nietzsche in Freud (prav tam).  

Kantov splošni moralni zakon bi lahko primerjali z Rousseaujevo teorijo obče volje oz. bi 
slednjega lahko šteli za predhodnika Kantovih idej (prav tam). Uporaba obče volje je ključna 
pri vzdrževanju resnične poti narave, da se ljudje odločajo sami zase in da so svobodni. Zato 
naj učitelj svoje avtoritete nad otrokom ne uveljavlja neposredno, ampak naj pripravlja 
izkušnje za otroka, tako da daje vtis svobode. Če pa se otrokova volja povečuje, je treba 
njeno moč omejiti, tako da ne bi ukazoval nikomur ali ničemur, razen dejanjem svobodne 
volje otroka, ki se uči obvladovati svet. Npr. ko si otrok zaželi neki predmet, naj mu ga 
učitelj ne prinese, ampak raje otroka nese k predmetu. Tako se otrok zgodaj navadi, da ne 
ukazuje ljudem, ker ni njihov gospodar, ne stvarem (Rousseau, 1762). Če otroka nesemo k 
predmetu, se okrepi njegov občutek volje za poseganje v svet preko dejanj. Otrokovo voljo 
je treba gojiti, hkrati pa ne sme preseči predpisanih mej. Če volja seže predaleč in ukazuje 
stvarem in ljudem, je svoboda za otroka izgubljena (prav tam). Svoboden človek dela to, kar 
mu je všeč, in noče drugega kot to, kar zmore. Nasprotno pa tiran svojo voljo vsiljuje drugim, 
da bi dosegel, česar sam ne zmore narediti, in je nesrečno bitje (prav tam). 

Juhant (2002) je razvrstil v zgodovini filozofske misli naslednjih pet modelov svobode: 1. 
izvzetost iz determiniranosti, 2. spontano odzivanje po impulzih, 3. izbirna svoboda, 4. 
spoznanje in vpogled oz. zavestno dojetje odnosov, naravnih in družbenih zakonitosti, 5. 
svoboda kot osvoboditev od vseh nevrednosti (prav tam). Vzgojitelji pri svoji avtonomiji se 
ne morejo odzvati spontano glede na impulze, ampak glede na strokovno znanje. Zanimivo 
pa je, da je za Sartra (1968) svoboda neke vrste obsojenosti na izbiro. Te izbire, ki jih 
ameriški psihiater W. Glasser (2007) označuje kot izbire za samokontrolo nasproti 
izsiljevalni zunanji kontroli, so za J. P. Sartra nesmiselne – absurdne. Glasser (prav tam) ima 
posebno pojmovanje svobode izbire, ki je utemeljitev realitetne teorije ali tudi teorije izbire. 
Zanj je svoboda osnovna potreba med štirimi temeljnimi potrebami in obenem posrednica 
med njimi. To pomeni, da po eni strani ne moremo zadovoljiti nobene druge potrebe 
uravnoteženo z drugimi, če nimamo svobodne izbire (Glasser po Novak, 2008).    

S sociološkega vidika je Weber zagovarjal stališče, da je človekova svoboda ali avtonomija 
povezana s smotrno-racionalnim delovanjem, ne pa z iracionalnim, nepredvidljivim in 
nepreračunljivim (Weber po Marušić, 1986). Weber (1980) je pojasnil, da na družbeno 
slojevitost vplivajo ekonomska, statusna in politična ureditev. Ekonomska ureditev tako 
določa razrede, status je odvisen od družbenega prestiža in ugleda določene statusne skupine, 
politična ureditev pa se kaže v združevanju v različne politične stranke, ki si prizadevajo za 
družbeno moč. Posamezniki in posameznice se razlikujejo po izobrazbi, znanju, spretnostih, 
kvalifikacijah itd. Te razlike vplivajo na njihov položaj na trgu, saj tisti z več ali bolj iskanimi 
znanji lahko dobijo boljše službe z višjimi plačami, boljšimi delovnimi razmerami, večjo 
avtonomijo pri delu (prav tam). Tudi v učiteljskem poklicu je tako, bolj so učitelji in 
vzgojitelji usposobljeni kot strokovnjaki, profesionalci, bolj jim oblast »zaupa« in imajo več 
avtonomije. Razlog za pomembnost avtonomije navaja Lukes (1977), ki pravi, da poleg 
zadovoljevanja osnovnih potreb in spoštovanja vključuje številne osnovne sposobnosti, 
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recimo sposobnost avtonomnega delovanja, sposobnost ukrepanja, sposobnost razmišljanja 
in doživljanja izkušenj v zasebnih sferah, sposobnost uresničevanja posameznih potencialov 
(prav tam). Veliko napisanega se osredotoča na napake šol, da bi učencem zagotovile dovolj 
avtonomije in zasebnosti. Manjše število učencev pa se zaveda, kako obstoječe razmerje 
moči v šolah zmanjšuje njihov potencial razvoja lastne osebnosti (Lukes v Lynch in Lodge, 
2002).  

Z antropološkega vidika Von der Weppen (2007) vzrok za pomanjkljivosti 
izobraževalnopolitičnega sistema vidi v tem, da ni bilo poglobljene argumentacije, ki bi 
temeljila na antropologiji. Pravi, da so levičarski iskalci pravičnosti in desničarski 
priporočevalci učinkovitosti v enaki meri zanemarjali oziroma bojkotirali vsako avtonomno 
antropološko-pedagoško težnjo. Bliskovite akcije na področju šolske politike so praviloma 
rezultat nesposobnosti, da bi se kakorkoli vnaprej dojele meje človeških dejanj (prav tam). 
Če pogledamo samo Zakon o osnovni šoli (1996), ki je bil sprejet leta 1996, vidimo, da je 
do zdaj (leta 2015) skoraj vsaki 2 leti doživel nekaj sprememb. 

S pedagoškega vidika se precej čuti vpliv Rousseauja (1762), Pestalozzija (1801) in Froebela 
(1826) v predšolski pedagogiki, saj so vsi zagovarjali, da je treba na otrokov razvoj gledati 
celostno, da se otroci najbolje učijo preko izkušenj in aktivnosti, še posebej z igro. Otroka 
so videli kot posameznika in kot člana družine in družbe. Verjeli so v vpliv okolja, predvsem 
naravnega okolja ter videli otroka kot dobrega in unikatnega posameznika. Ideje teh 
filozofov so pogosto vključene v smernice predšolskih kurikulumov (Murray, 2015). Ideja 
okolja je dobro razvita v italijanskih vrtcih Reggio Emilia, kjer je okolje samo po sebi 
izobraževalno ali kot tretji vzgojitelj (Gandini, 1998). Med temi tremi filozofi (Rousseau, 
Pestalozzi, Froebel) je razlika v odnosu in vlogi odraslega pri otrokovem učenju. Pestalozzi 
(1801) je menil, da mora odrasel ali vzgojitelj zagotavljati program poučevanja, medtem je 
Froebel (1826) menil, da mora vzgojitelj spodbujati in voditi otroka, Rousseau (1762) pa je 
zagovarjal, da se otrok uči preko same izkušnje. Ti avtorji so močno zaznamovali delo 
Piageta (1955) in Vygotskega (1978), ki imata prav tako močan vpliv na predšolsko 
pedagogiko. Oba spadata h konstruktivizmu, ki zagovarja igro (učenje z izkušnjami), otroka 
kot avtonomnega (samostojnega) akterja. Razvoj otrokove avtonomije sta raziskovala tudi 
M. Montessori (1916) in Freinet (1994). Vygotsky (1978) je kot pripadnik socialnega 
konstruktivizma verjel, da se učenje konstruira skozi interakcije s »tistimi, ki več znajo« 
(prav tam). Spoznanja socialnih konstruktivistov potrjujejo tudi sodobna spoznanja 
nevroznanosti, saj ugotavljajo, da so možgani otrok in dojenčkov zelo občutljivi pri 
interakcijah z drugimi ljudmi. Pozitivne interakcije sprožajo v možganih sposobnosti za 
učenje. Medtem pa negativne interakcije sprožajo sproščanje kortizola, ki zmanjšuje 
možnosti za razvoj in učenje (Gerhardt, 2015). Pri sodobnih pristopih v izobraževanju je 
poudarek na samokontroli in spodbujanju mentalnih sposobnosti posameznika, na promociji 
liberalnih idej o individualnosti, avtonomiji in svobodi. Za predhodnika teh idej bi lahko 
šteli Jeana-Jacquesa Rousseauja, saj je njegovo slavno pedagoško delo, Emile (1762), 
desetletja zatem vplivalo na izobraževanje otrok (Popiel, 2008). 
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3.3 SPODBUJANJE AVTONOMIJE OTROK Z VIDIKA RAZLIČNIH 
TEORETIČNIH (PEDAGOŠKIH) KONCEPTOV 

Čeprav je bila avtonomija pri vsakem teoretiku nekoliko drugače definirana, so elementi 
avtonomije v izobraževanju mlajših otrok bili prisotni pri več teoretikih. Predvsem v smislu 
podpiranja ideje avtonomije kot razvoja avtonomnega subjekta in samokontrole 
posameznika, razvoja avtonomnega moralnega mišljenja, na otroka osredotočenega 
kurikuluma, otrokovega aktivnega odkrivanja znanja (Beasley, 1996). Pedagogika, katere 
glavni cilj v procesih učenja je otrokova samoregulacija, onemogoča otrokov avtentični izraz 
(Baraldi, 2008), omogoča pa reprodukcijo sedanjega, obstoječega. Avtonomija je v tem 
kontekstu verjetje, da bo otrok brez zunanje kontrole zmogel delovati po pravilih, v okviru 
katerih je bil prej usmerjan (Rutar, 2012). Rousseau (1911) bi avtonomnega otroka opisal 
kot nekoga, ki je poslušen zakonu, ki si ga je predpisal sam (prav tam). Immanuel Kant je 
postavil avtonomijo kot temelj človeškega dostojanstva in vir modalitete (Hill, 1991). V 
skladu s tem je avtonomija postala temeljni cilj izobraževanja (Masouleh in Jooneghani, 
2012).  

Pogled v preteklost nam razkrije, da so teoretiki imeli različne ideje o avtonomiji, 
individualnosti, samostojnosti otrok in kako se otroci učijo (Beasley, 1996). Že grški filozof 
Sokrat (469–399 pr. Kr.) je razvil Sokratovo metodo, pri kateri je podal argument in vodil 
ljudi skozi skrbno izbrana vprašanja. Menil je, da ljudje tako razvijajo svoje mišljenje skozi 
življenjske in državljanske težave in tako odkrivajo odgovore za svoje težave (Bolčević, 
2015). Češki pedagog Jan Amos Komensky (1592–1670) je živel v času puritanske dobe, za 
katero je bil značilen precejšen nadzor in stroga pravila za otroke ter izvirni greh. S svojimi 
prepričanji o zakonu narave in prirojenimi sposobnostmi otrok ter prepričanjem, da so pri 
vseh živih bitjih vzorci rasti že determinirani z notranjimi silnicami, je bil zelo napreden in 
eden prvih, ki je trdil, da so otroci avtonomni. Prvi je sistematiziral pouk (šolsko leto, učne 
ure, počitnice), se zavzemal, da bi otroci sami preučevali snov ter da bi otroci z lastnim 
trudom, intelektom in čutili odkrivali znanje (Comenius, 1828). Rousseau (1712–1778) je s 
svojim romanom Emile povzročil manjšo revolucijo s poudarkom na pomembnosti začetne 
vzgoje in izobraževanja otrok od rojstva naprej. Predvidel je odraščanje otrok bolj svobodno, 
z manj pravili in v naravi, stran od družbe odraslih (Rousseau, 1762). Vplival je tudi na 
kasnejše pedagoške teoretike, kot sta Froebel in Pestalozzi. Pestalozzi (1747–1827) je verjel, 
da človek (otrok) že poseduje notranje moralne, intelektualne in psihične potenciale. Treba 
je le najti način, kako sodelovati z naravnimi zakoni razvoja in rasti. Menil je, da se otroci 
učijo z opazovanjem in zaznavanjem. Zato je treba otrokom nuditi možnost pridobivanja 
izkušenj, možnost opazovanja, razmišljanja, zaznavanja in razvijanja intuicije (Essa, 2012). 
Nemški pedagog Froebel (1782–1852) je odprl vrtec za otroke, mlajše od šest let. Verjel je, 
da je zgodnje obdobje najbolj kritično za izgradnjo temeljev za nadaljnja leta. Poudarjal je 
pomen igre za otroka in verjel, da nam otroci pokažejo pravo pot s svojim intuitivnim 
upanjem in zaupanjem, odrasli pa jo lahko sprejmemo z zavestnim vpogledom in odločitvijo 
(Essa, 2012). Immanuel Kant (1724–1804) je menil, da se morajo otroci najprej naučiti 
podrejati zakonom, nato pa bodo z uporabo razuma in svobodne volje v mejah zakonov lahko 
avtonomni (Kant, 1988). Kant je imel velik vpliv na Piageta (Beasley, 1996). Tudi John 
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Dewey (1859–1952) je verjel, da sta vzgoja in izobraževanje priprava na življenje in 
življenje v demokratični družbi. Zato se morajo otroci naučiti razmišljati, utemeljevati in 
sami sprejemati odločitve. Učenje teh spretnosti naj poteka preko lastne aktivnosti, 
razmišljanja in igre v interakciji z okoljem (Dewey, 2013). Maria Montessori (1870–1952) 
je utemeljila svojo metodo poučevanja otrok (metoda Montessori) in uvedla izraz 
samostojnega učenja, ki se je nanašal na otrokovo sposobnost organiziranja lastnega 
mišljenja pri ukvarjanju z določeno dejavnostjo. Učitelji so bili zadolženi, da pomagajo 
otrokom pri odkrivanju novega in jim ne omejujejo svobode v raziskovanju ter da 
zagotavljajo okolje, kjer bodo otroci lahko razvijali svojo avtonomijo (Montessori, 2014). 
Jean Piaget (1896–1980) je zagovarjal konstruktivistično teorijo učenja, kjer otroci sami 
preko raziskovanja, spontanega napora in radovednosti zgradijo znanje. Tako pridobijo tudi 
spretnost učenja za kasnejše življenje brez tveganja, da jih bo učenje izčrpalo. Nasprotoval 
je klasičnemu podajanju znanja, kjer vzgojitelj ali odrasla oseba podaja znanje, otrok pa ga 
sprejema (Piaget, 1965). Constance Kamii (roj. 1945) še vedno poudarja Piagetove ideje in 
se zavzema za več avtonomije pri otrocih tekom izobraževanja, predvsem na področju 
matematike in odpravo standardiziranega testiranja v zgodnjem otroštvu na področju 
izobraževanja v ZDA (Beasley, 1996). Tudi drugi teoretiki so podpirali idejo avtonomije, 
npr. Durkheim (2012) je v delu Moralna vzgoja razpravljal o ideji avtonomije in moralne 
vzgoje, ki vsebuje tri elemente (duha discipline, navezanost na socialne skupine in 
avtonomijo volje). Po njegovem mnenju morala vključuje privzgojena zunanja pravila, 
obenem pa tudi svobodo volje ter tudi reprodukcijo družbenih norm in avtonomijo subjekta 
(prav tam). Erikson opisuje avtonomijo kot nasprotje sramu in dvoma v eni od stopenj 
psihosocialnega razvoja osebnosti (Musek, 2003) Carl Rogers se je zavzemal za 
avtonomnega posameznika, ki je ločen od idej in vrednot odraslega. Mislil je, da je treba dati 
drugim dovoljenje za posameznikovo samostojnost, saj je prav to dovoljenje pogoj za 
avtonomni razvoj posameznika (Rogers, 1995). Skinner (1990) kot behaviorist je menil, da 
avtonomnega človeka ni preprosto spremeniti. Vsi navedeni teoretiki so imeli različne ideje 
o avtonomiji, individualnosti, samostojnosti otrok in kako se otroci učijo. Pomembno pa je, 
da so mnogi teoretiki skozi zgodovino priznali pomen avtonomije tudi za mlajše otroke, 
poudarili pomen avtonomije v izobraževanju in učenju ter za moralni razvoj posameznika 
(Beasley, 1996). Različne teorije, prav tako spodbujanje avtonomije otrok, razumejo 
nekoliko drugače.  

Za samodeterminacijsko teorijo je osrednjega pomena razlika med avtonomnimi in 
nadzorujočimi oblikami motiviranja (Hagger idr., 2007). Avtonomna motivacija se odraža v 
vedenju, saj izpolnjuje osebne cilje, služi notranji psihološki potrebi po avtonomiji, 
usposobljenosti in povezanosti. Drugo ime za avtonomno motivacijo je notranja motivacija 
in predstavlja vedenje brez zunanjih ojačitev (prav tam). Samodeterminacijaska teorija 
postavlja v ospredje tri psihološke potrebe, ki so potrebne za osebnostno rast, integriteto in 
dobro počutje. To so potrebe po avtonomnosti, kompetentnosti in povezanosti. Potreba po 
avtonomiji se nanaša na svobodo delovanja, predvsem na samoiniciativnost in na 
samouravnavanje lastnih dejanj. Opredeljena je kot zavest suverenosti pri izbiri in 
oblikovanju poteka dejavnosti. Občutek samostojnosti – avtonomije vključuje stopnjo 
avtonomije, ki jo otroci občutijo znotraj okvirjev, ki jih določijo odrasli. Raven izkušenj 
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avtonomije je odvisna od tega, ali so možnosti za avtonomno odločanje znotraj področja 
proksimalnega razvoja. Zato tudi majhne možnosti za izbiro lahko že povečujejo avtonomijo 
oz. samoodločanje (Anderman in Midgley, 1997). Samodeterminacijska teorija poudarja 
otrokov – učenčev pomen zaznavanja lastnega učnega okolja. 

Thanasoulas (2000) v svojem članku »Kaj je avtonomija učenca in kako jo lahko 
spodbujamo?« opiše tri pristope k učenju in znanju ter razpravlja, kako so povezani z 
avtonomijo: 

1) Pozitivizem: ta šola filozofije temelji na predpostavki, da znanje odraža objektivno 
realnost. Torej, če so učitelji predstavniki realnosti, se učenje zgodi s prenosom tega 
objektivnega znanja iz ene osebe na drugo. Tako je pozitivizem neskladen ali celo v 
nasprotju s spodbujanjem razvoja avtonomije otrok (učencev). Pozitivizem je bolj 
povezan s samoevalvacijo. 

2) Konstruktivizem: v nasprotju s pozitivizmom konstruktivizem namesto 
ponotranjenja ali odkrivanja objektivnega znanja predpostavlja, da posameznik svoje 
znanje »zgradi ali konstruira«. Konstruktivizem podpira psihološke različice 
avtonomije, ki se nanašajo na vedenje otrok, odnos, motivacijo in samopodobo. 
Konstruktivistični pristop spodbuja samostojno učenje in samoodločanje kot nujni 
pogoj za razvoj avtonomije otrok ali učencev.  

3) Kritična teorija: gre za pristop znotraj humanistike, s konstruktivizmom si deli 
pogled na to, da je znanje zgrajeno namesto odkrito ali naučeno. Trdi tudi, da znanje 
ne ustreza realnosti, temveč je ta realnost ideološko obarvana z interesi različnih 
družbenih skupin. Učenje se tako nanaša na vprašanje moči in ideologije. Pri kritični 
teoriji se učenje nanaša na vprašanje moči in ideologije in je interaktivni proces z 
družbenim kontekstom, ki lahko prinaša družbene spremembe. Avtonomija učenca-
otroka predstavlja bolj družbene in politične lastnosti. Ko se učenci – otroci začnejo 
zavedati družbenega konteksta, s katerim je omejeno njihovo učenje, postopoma 
postajajo neodvisni, ne verjamejo mitom, se osvobodijo predsodkov in so lahko 
avtorji lastnega sveta. 

Pozitivizem, ki je vladal v dvajsetem stoletju, temelji na predpostavki, da znanje odraža 
objektivno realnost. Torej, bi rekli, da učitelji vzpostavljajo to objektivno realnost, učenje 
pa je sestavljeno iz prenosa znanja iz ene osebe na drugo (Benson in Voller, 1997). Učitelji 
so tako prenašalci znanja in nosilci moči, učenci pa kot nekakšna posoda, ki jo je treba 
napolniti z znanjem. Pozitivizem daje podporo tudi idejam, da pridobivanje znanja temelji 
na osnovi modela poskusov in napak ter da je učinkoviteje odkrivanje novega kot učenje 
znanega (prav tam). V nasprotju s pozitivizmom konstruktivizem predpostavlja, da namesto 
odkrivanja objektivnega znanja posamezniki konstruirajo in reorganizirajo svoje izkušnje. 
Po Candyju (1991) v konstruktivizmu znanje ne more biti poučevano, ampak le naučeno (ali 
zgrajeno), saj znanje lahko zgradi le vsak posameznik (prav tam). Konstruktivistični pristop 
postavlja v ospredje samoregulativno učenje kot nujen pogoj za otrokovo avtonomijo 
(Thanasoulas, 2000). 
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Dandanes je na otroka – učenca osredotočeno učenje, konstruktivistično učno okolje, ki 
omogoča otroku, da se nauči smiselnih znanj, ki temeljijo na njihovem obstoječem znanju 
in njihovem prizadevanju, v nasprotju s tradicionalnim učnim okoljem, kjer je prenos znanja 
temeljil na vzgojitelju – učitelju. Za konstruktivistični pristop je značilno, da otroci 
ustvarjajo znanje z aktivnim sodelovanjem v učnem procesu (Oğuz, 2013b), bolj je 
poudarjeno učenje kot poučevanje, spodbujanje avtonomije otrok (Wang, 2011), otroci 
opravljajo vlogo avtonomnih učečih se otrok – učencev, pri čemer jih podpirajo vzgojitelji 
– učitelji (Brooks in Brooks, 1993). Z vidika konstruktivističnega koncepta je spodbujanje 
avtonomije otrok eden od pomembnejših ciljev izobraževanja (Castle, 2004; Öztürk, 2011). 
Prenos odgovornosti od vzgojiteljev – učiteljev k otrokom ne obstaja v vakuumu, temveč je 
rezultat sprememb samega učnega načrta v smeri večjega osredotočanja učenja na otroka. 
To preoblikovanje vlog od vzgojiteljev k otrokom je bila radikalna sprememba stare 
porazdelitve moči in oblasti v tradicionalni igralnici ali učilnici (Thanasoulas, 2000). Ta 
tradicionalni pogled na izobraževanje so konstruktivisti reformirali s poudarkom na otrokovi 
individualnosti. Temelje za to pa so postavili na Piagetovi teoriji moralnega razvoja in 
kognitivnega razvoja (Beasley, 1996).  

Sodobni koncepti vzgoje za demokracijo se spopadajo z dihotomijami (Kroflič, 2004), kot 
so, ali naj vzgoja omogoča otrokom čim več svobode pri izbiri ali naj jim posreduje vrednote 
družbe (Gutmann, Trobevšek, Gaber, Justin in Sardoč, 2001). Vendar pa je ta dihotomija 
lepo združena pri konceptu spodbujanja otrok k avtonomiji, kjer znotraj dogovorjenih pravil 
in demokratičnih vrednot lahko otroci izbirajo, se odločajo, predlagajo, se izražajo, 
sodelujejo. Kroflič (2004) meni, da je napačno deliti na dva nasprotna pola vzgojo 
posameznika kot avtonomnega subjekta in demokratično vzgojo, ki v duhu človekovih 
pravic in ustreznih družbenih vrednot prispeva k povezovanju družbe in komunikaciji, 
čeprav gre tudi pri demokratični vzgoji za zavestno reprodukcijo družbe (prav tam). Podobno 
zapiše Medveš (2000a), da je vzgoja priprava otroka na življenje v družbeni realnosti, pri 
čemer vzgoja išče ideale človeka in družbe, zato je vzgoja komunikacija človeka z 
vrednotami (prav tam). Marshall (1996) razloži grški izvor besede avtonomija kot »auto«, 
ki pomeni sam, svoj, medtem ko »nomus« pomeni znanje, zakon, pravilo ali normativi, ki 
so vedno socialno konstruirani. Zato »nomus« ali zakon, znanje, pravilo ali normativ nikoli 
ni kreacija posameznika, ampak obstaja le v kontekstu znanja posameznikove družbe. Zato 
avtonomija sama po sebi nikoli ne zagotavlja popolne svobode, ampak je vedno vez z 
družbenim okoljem tiste dobe (prav tam). Tako posameznik nikoli ni popolnoma 
individualističen, saj je posameznik vedno vpet v kontekst družbe. Tudi ne more biti 
popolnoma avtonomen v smislu svoboden, saj je vpet v vezi družbe trenutnega časa. S tem 
Marshall dokaže napačno razumevanje v družboslovni in pedagoških teorijah, da je 
posameznik vedno ontološko ločen in ima drugačne interese kot družba (Devine in Irwin, 
2005). 

V pedagogiki koncept spodbujanja avtonomije ni nov termin, saj so različni pedagoški 
koncepti že poudarjali samostojnost ali aktivnost predšolskih otrok, le z različno 
terminologijo. S svojim konceptom dela so avtonomijo predšolskih otrok najbolj spodbujali 
pedagoški koncept M. Montessori, R. Steiner (waldorfska vzgoja) in L. Malaguzzi (Reggio 
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Emilia), zato bomo te tri koncepte vzeli pod drobnogled. Z vidika spodbujanja avtonomije 
otrok se bomo osredotočili na vlogo vzgojitelja in položaj otrok v teh treh najbolj znanih 
pedagoških konceptih. Delo M. Montessori je temeljilo na idejah Rousseauja, Pestalozzija, 
Fröbla (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). Ugotovila je, da otroci želijo naloge 
opravljati samostojno, brez pomoči vzgojitelja. Zato je otrokom različne materiale 
(didaktične igrače) ponudila, nikoli jih ni silila k čemu, opazovala je njihovo dejavnost ob 
materialih. Spoznala je, da so nekateri otroci ob materialih razvijali koncentracijo, notranji 
mir, razvijali znanje, spretnosti in samodisciplino (prav tam). Za koncept Montessori 
vzgojiteljeva avtoriteta ni bila toliko pomembna, bolj je pomembno, da vzgojitelj ponudi 
otroku primerne materiale, ob katerih se bo otrok samostojno učil. V pedagoškem konceptu 
M. Montessori ima vzgojitelj nalogo, da pripravi in skrbi za okolje, omogoča otrokom 
mirno individualno delo (prav tam), da lahko otroci čim bolj razvijajo svojo neodvisnost oz. 
avtonomnost. Vzgojitelj je torej skrbnik materialov (igrač, didaktičnih pripomočkov), otroku 
predstavi določeno aktivnost (ob pravem času, po navadi individualno), ter opazovalec 
(spremlja, kaj otroke zanima, njihove potrebe in nagnjenja) (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 
2013). Otrok naj bi svoje znanje in osebnost gradil na izkušnjah in v odnosu s prostorom, 
stvarmi in drugimi ljudmi (prav tam). V tem pogledu je Montessori vrtec podoben 
konstruktivistični teoriji, ki prav tako meni, da morajo otroci sami zgraditi znanje na podlagi 
reševanja težav. Za koncept Waldorfske pedagogike je znano, da otroci posnemajo vse, 
kar se godi okrog njih (Devjak idr., 2013). Zato je za waldorfskega vzgojitelja izjemno 
pomembno, da s svojim vedenjem in ureditvijo vrtca spodbuja v otrocih posnemanje in 
učenje. Otrokom morajo omogočati čim več vsestranske uporabe čutil ter raznovrstno 
doživljanje (gibanje, kretnje, mimika, ples, petje, risanje …). Vzgojitelj mora tudi spoznavati 
temperament (kolerik, sangvinik, flegmatik, melanholik) svojih otrok. Vzgojitelje lahko 
otroci opazujejo pri delu, vzgojitelji pa se morajo obnašati tako, da je to za otroke vredno 
posnemanja in obenem poučno (prav tam). Waldorfski vrtec nima posebnega kurikuluma, 
poudarek je na ritmičnem ponavljanju dejavnosti, pomembno je ravnanje odraslih, ne pa 
poučevanje, kaj je prav in narobe (Nicol, 2015). V tem pogledu imajo otroci veliko svobode 
oz. se avtonomno odločajo, ali bodo posnemali vedenje vzgojiteljev ali ne. 

V konceptu Reggio Emilia je naloga vzgojiteljev, da otroku omogočajo doživljanje in 
opazovanje sveta z vsemi čutili in da otroci razvijajo svojo ustvarjalnost in kreativnost, iz 
želja otrok nastanejo projekti (ne sledijo posebnemu kurikulumu), timsko sodelujejo z 
drugimi pedagoškimi delavci in ateljeristi (izmenjujejo izkušnje in ideje), skrbijo za 
dokumentacijo in materiale v vrtcu (prav tam). Koncept Reggio Emilia je osnoval Malaguzzi 
(Edwards, Gandini in Forman, 1998). Največji poudarek daje »pedagogiki poslušanja« 
(Rinaldi, 2001), ki vključuje otrokovo pravico participacije (MacNaughton in Smith, 2009), 
posredno pa prispeva tudi k spodbujanju avtonomije otrok. Pri participaciji otrok v vrtcu je 
pomembno, da vzgojitelji skrbijo za spoštljive dialoge tudi med otroki, ravnajo proaktivno 
in upoštevane morajo biti tudi druge pravice otrok (enakost, pravičnost, demokratičnost), da 
ne prihaja do nepravičnosti (socialnega izključevanja, poniževanja ...) (Konstantoni, 2013). 
Koncept šteje otroka kot kompetentno bitje, ki ima velik ustvarjalni potencial in veliko 
notranjih zmožnosti za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki je okrog nas. Vzgojno okolje 
mora biti stimulativno, otrokom zagotavljati občutek varnosti in jim nuditi spodbude za 
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učenje ter participacijo otrok. Med vzgojiteljem in otrokom je pomembna interakcija, prav 
tako med otroki v skupini. Starši soustvarjajo življenje in delo v vrtcu. Pomembno vlogo ima 
tudi lokalna skupnost, še bolj pa prostor kot »tretji« vzgojitelj (za starši in vzgojitelji). 
Otrokom je omogočeno izražanje v različnih oblikah, poudarek je na umetnostnem izražanju 
in projektnem delu (Devjak in Skubic idr., 2012). V konceptu Reggia Emilia spodbujajo 
avtonomijo otrok, saj se lahko otroci izražajo na različne načine, skozi različne oblike 
(risanje, izdelki, igra), spodbujajo njihovo participacijo, spodbujajo uporabo vseh čutov 
otrok pri učenju, jim nudijo možnosti za kakovostno interakcijo in komunikacijo, možnost 
odločanja pri izbiri materialov, barv, izražanja, soodločanja o njihovem poteku dneva v 
vrtcu. Predvsem pa otroka pojmujejo kot kompetentno bitje, ki se je sposobno izraziti in 
odkrivati svet. Podobno kot v waldorfskem konceptu in konceptu Marie Montessori imajo 
tudi v konceptu Reggia Emilia otroci pri učenju aktivno vlogo, saj se učijo skozi 
komunikacijo in konkretne izkušnje. Kot razložijo avtorji (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 
2009) je značilnost tradicionalne psihološke razvojne paradigme v predšolskem obdobju 
linearno razumevanje otrokovega razvoja. Otroka dojemajo kot nedoraslega, 
nekompetentnega, nesposobnega razumevanja sveta in sprejemanja odločitev, kar pomeni, 
da je otrok popolnoma odvisen od skrbi in odgovornosti odraslih. Otroštvo je tako začetek 
na poti v odraslo osebo, kjer bo posameznik v celoti kompetenten (prav tam). Koncept otroka 
kot kompetentnega bitja v Reggio Emilia to tradicionalno pojmovanje spremeni in pokaže s 
predšolsko vzgojo Reggio Emilia, da je otrok že zmožen nekaterih odločitev, udeležbe, 
izražanja, komunikacije. 

V pedagoškem konceptu Summerhill gre za šolske otroke (ne predšolske), saj so 
povprečno stari od 8 do 17 let. Njihovi učitelji imajo nalogo, da imajo smisel za humor, da 
otrokom ne vzbujajo strahu, da niso moralisti, otroke učijo, kako naj sami sebe učijo in jih 
spodbujajo k individualnosti (Devjak idr., 2013). Otroci se svobodno igrajo brez nadzora 
odraslih, obiskovanje pouka ni obvezno, svobodni so pri izražanju misli in čustev. Sami 
upravljajo svoje življenje na sestankih, kjer sprejemajo pravila bivanja. Imajo le eno 
prepoved, da ne smejo cel dan lenariti (spati in poležavati) (prav tam). Koncept duhoslovne 
pedagogike, ki je prav tako bolj osredotočen na šolske otroke, pa ni posebnega pomena 
pripisoval strukturi in formi pouka, temveč vsebini. Preko vsebine šola vzgojno deluje, saj s 
tem preko poučevanja in samostojnega učenja otrok – posameznik formira sebe oz. svojo 
duhovnost (Medveš, 2007). Vsi omenjeni koncepti so postavili otroka v aktivno vlogo in 
vzgojiteljem dali nalogo, da jim pomagajo pri učenju, raziskovanju in spodbujajo njihovo 
samostojnost.  

Med novejše koncepte pedagoškega dela s predšolskimi otroki spada induktivni pristop, 
katerega osnovni namen je omogočanje vstopanja otroka v različne odnose na angažiran in 
empatičen način, tako da mu ne posredujemo vnaprej opredeljenih moralnih norm, ampak 
utrjujemo spoštljive odnose, preko katerih otrok postopoma prepozna temeljne moralne 
vrline in vzgojo za prevzemanje odgovornosti ter posledice svojih dejanj (Kroflič, 2010b). 
Induktivni pristop zajema spodbujanje medsebojne pomoči, poslušanje drugih, ustvarjanje 
priložnosti za izmenjavo čustev, dejavnosti sodelovanja med otroki, delovanje otrok v širšem 
lokalnem okolju, uporabo tehnik ekspresivnega izražanja, zmanjšanje strahu pred 
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drugačnostjo preko metafor, podob in na to vezane vsebinske dejavnosti (Štirn Janota in Jug, 
2010). Podoben teoretični koncept uresničuje tudi vrtec Reggio Emilia.  
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4 AVTONOMIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE V 
RAZMERJU DO DRŽAVE 

Pogled v bližnjo zgodovino nam razkrije, da je povečevanje avtonomije v šolskem sistemu 
bilo namenjeno povečanju demokratične participacije, bolj učinkovitemu upravljanju in 
financiranju šol in vrtcev, v zadnjih letih pa dvigu kakovosti v izobraževanju (Iftene, 2014). 
Podobnega mnenja je Resman (2002), saj meni, da so za decentralizacijo v šolstvu vsaj trije 
razlogi, in sicer idejnopolitični, ekonomski in strokovni. Idejnopolitični razlogi se nanašajo 
na politično pravico državljanov, da sami odločajo o svoji usodi ter vzgoji in izobraževanju 
svojih otrok (dokumenti o človekovih pravicah, vzgoji in izobraževanju). Ekonomski razlogi 
se nanašajo na racionalnejšo in fleksibilnejšo rabo materialnih in finančnih sredstev, če o 
njih odloča institucija sama. Strokovni razlogi pa se nanašajo na participacijo posameznikov, 
ki pozitivno vplivajo na človekove socialne potrebe, omogočajo posameznikom individualne 
zamisli in cilje, s čimer se povečuje njihova motivacija in pripravljenost za delo (Resman, 
2002). Raziskava je pokazala, da je avtonomija šole in participacija staršev prispevala k 
boljšim učnim dosežkom učencev. Učinek je bil večji celo pri otrocih iz revnejših socialnih 
okolij (Eskeland in Filmer, 2007). Stopnjo samostojnosti vrtca kot sistema v razmerju do 
države Silov (2003) opredeli naslednje vrste avtonomije: programska, kadrovska, strokovno-
metodična, finančna, organizacijska in evalvacijska avtonomija (prav tam). Podobno Širec 
(2002) opredeli relativno samostojnost oziroma avtonomijo vrtcev, ki jo lahko opazujemo 
pri finančni samostojnosti (večja svoboda vrtca pri denarnih prejemkih ter razvoj perspektive 
vrtca), pedagoški samostojnosti (avtonomija strokovnih delavcev pri uporabi učnih oblik in 
metod dela, načinov vrednotenja rezultatov, pri oblikovanju učnega programa ...), kadrovski 
samostojnosti (samostojnost vrtca pri zaposlovanju, napredovanju, izobraževanju, 
odpuščanju in premeščanju vzgojiteljev), organizacijski samostojnosti (samostojnost vrtca 
pri organizaciji vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, kot so izleti, letovanja, zimovanja ...). 
Stopnja avtonomije vrtca oz. stopnja samostojnosti je odvisna od predpisov s strani države 
in intenzivnosti skrbi vrtca za svoja različna področja (prav tam). Novak (2003) meni, da 
avtonomnega vrtca ni brez samostojne nacionalne države. Avtonomen vrtec mora biti 
samostojen na politični ravni (potrebna je decentralizacija oz. prenos pristojnosti državnih 
organov na lokalne skupnosti), na ekonomski ravni (finančna odgovornost vrtca za izvedbo 
letnega proračuna vrtca), na kulturni ravni (z upoštevanjem tradicije in stanja razvitosti 
nacionalne kulture) ter na pedagoški ravni (organizacija pedagoškega dela, uvajanje 
inovacij, izvajanje ciljev kurikuluma). Avtor sklepa, da je vrtec bolj avtonomen, če so 
dejavniki na vseh štirih ravneh bolj usklajeni (Novak, 2003). Kolikšna je stopnja avtonomije 
vzgojno-izobraževalne institucije v razmerju do države oz. decentralizacija, raziskuje tudi 
Resman (2002) in določa naslednja področja avtonomije: ciljno avtonomijo (večji nadzor 
vrtca nad cilji, programom in vrednotami, ki si jih postavijo pri delu in strategije 
uresničevanja teh ciljev), kurikularno avtonomijo (vzgojitelji se na podlagi svoje 
strokovnosti odločajo za učne oblike, metode in pripomočke ter sooblikujejo kurukulum v 
skladu s potrebami vrtca in okolja), strukturno-organizacijsko avtonomijo (fleksibilnost 
organizacije dela, kurikuluma, razporejanje finančnih in materialnih sredstev ter 
strokovnega kadra), personalno avtonomijo (vrtec ima avtonomijo pri zaposlovanju 
strokovnega in drugega tehničnega kadra), finančno avtonomijo (vrtec ima avtonomijo pri 
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finančnih nenamenskih sredstvih, s katerimi lahko poljubno razpolaga) (Resman, 2002). 
Različni avtorji podobno pojmujejo različne ravni avtonomije vrtca. Največkrat v povezavi 
z avtonomijo vrtca zasledimo poimenovanja, kot so samostojnost vrtca (Novak, 2003; Silov, 
2003; Širec, 2002) in decentralizacija (Resman, 2002). Decentralizacija predstavlja prenos 
pristojnosti odločanja in odgovornosti z nacionalne ravni na lokalno raven oz. raven vrtca 
(Resman, 2002). Odločitve, ki so bile sprejete na nacionalni ali državni ravni, se z 
decentralizacijo sprejemajo na lokalni ravni oz. na ravni vrtca kot institucije, občasno pa tudi 
na ravni širšega okolja (občine) in staršev (prav tam). V centraliziranem šolskem sistemu je 
stopnja avtonomije šol in vrtcev nižja, primer je italijanski šolski sistem (Agasisti, Catalano 
in Sibiano, 2013). Država mora postaviti meje in cilje avtonomije (Eck in Goodwin, 2010). 
Agasisti idr. (2013) dokazujejo, da kljub šibki formalni avtonomiji celo v centraliziranem 
šolskem sistemu, kot je v Italiji, ravnateljevo prepričanje in pripravljenost za proaktivnost 
lahko vplivajo na različno stopnjo avtonomije šole. 

Pri določanju stopnje avtonomije je pomembno, kolikšno mero pristojnosti omogoča država 
samim vzgojno-izobraževalnim institucijam. Med splošnimi načeli vzgoje in izobraževanja 
v Sloveniji je v Beli knjigi (2011) zapisano, da mora biti zagotovljena avtonomnost vrtca in 
šol v razmerju do države, lokalnih oblasti in staršev, in sicer z načinom financiranja, 
zagotavljanjem strokovne avtonomije vzgojiteljev in načinom zaposlovanja pedagoškega, 
upravnega in strokovnega osebja. Pogoj za avtonomijo vrtca kot vzgojno-izobraževalno 
institucijo so jasna in nepristranska merila njegovega delovanja ter nadzor javnosti in 
zahteva po prevzemanju odgovornosti. Avtonomija vrtca spodbuja spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti pedagoškega dela. Vrtec kot del javnega šolstva mora imeti 
avtonomijo v razmerju do države in struktur oblasti ter v razmerju do vsakdanjih vednosti in 
prepričanj (ločitev države in verskih skupnosti). Delovanje celotnega šolskega sistema 
zahteva analizo in refleksijo ideoloških mehanizmov, z zakoni in drugimi predpisi pa država 
zagotavlja laičnost in svetovnonazorsko nevtralnost javnih šol in vrtcev (prav tam). 
Avtonomijo vzgojno-izobraževalnih institucij je treba razumeti na makroravni (nacionalni) 
in mikroravni (šolski) (Adamič, 2002). Makroraven predstavlja pogoje, opredeljene s 
šolskimi zakoni, izvršilnimi predpisi in državnim kurikulumom. Mikroraven pa predstavlja 
možnost, da posamezne vzgojno-izobraževalne institucije (vrtci, šole) glede na svoje 
specifične razmere in pogoje ter potrebe oblikujejo svoj šolski kurikulum oziroma 
uresničujejo možnosti za avtonomno ravnanje (prav tam). Teršar (2007) meni, da se 
avtonomija v razmerju do države povečuje, kadar imajo regionalne in lokalne politične ravni 
pravico do odločanja o financiranju in organizaciji zadev (prav tam). Za financiranje 
slovenskih vrtcev skrbi lokalna skupnost, kar nakazuje na določeno mero avtonomije vrtca. 
Organizacijsko pa so normativi in predpisi za vrtce določeni z nekaterimi predpisi (Zakon o 
vrtcu, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca …), 
vendar pa imajo tudi ravnatelji določeno mero avtonomije pri organizacijskih odločitvah 
vrtca. Avtonomija vrtca je tako omejena z zunanjimi državnimi okviri (predpisi, pravilniki), 
uresničuje pa se znotraj vrtca, a jo mora vrtec razvijati sam (Kramar, 2002). Država ali 
družba tako vrtcem avtonomijo omogoča z zakoni in predpisi, razvija in uresničuje pa jo 
vrtec sam. 
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Cilj vzgojno-izobraževalnih institucij v Sloveniji je tudi vzgoja avtonomnih in kritičnih 
posameznikov (Bela knjiga, 2011). Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja je tudi 
zagotavljanje avtonomije vzgojno-izobraževalnih institucij in zagotavljanje strokovne 
avtonomije strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Pogoj za avtonomnost je 
strokovna usposobljenost pedagoških delavcev (vzgojiteljev) za uravnoteženo izvajanje 
nacionalnega kurikuluma, svoboda v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev, 
odgovornost in strokovnost ter etičnost pri delu ob upoštevanju pravic otrok in staršev (prav 
tam). Osnovne šole so za razliko od vrtcev avtonomne tudi pri izbiri oblik diferenciacije, 
izbirnih predmetov, tujih jezikov. Podobno kot Bela knjiga (2011) tudi Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, 1996) v 72. členu določa avtonomijo šolskega prostora, saj se dejavnosti, ki 
niso povezane z vzgojo in izobraževanjem v javnem vrtcu, lahko izvajajo le z dovoljenjem 
ravnatelja. V 92. členu se avtonomija nanaša na strokovne delavce, ki so pri svojem delu 
strokovno avtonomni, morajo pa vzgojno-izobraževalno delo opravljati v skladu z zakonom 
in javnimi programi ter zagotavljati objektivnost, kritičnost in pluralnost (prav tam). 
Avtonomnost, strokovnost in odgovornost zaposlenih je tudi eno od načel predšolske vzgoje 
v vrtcih (Zakon o vrtcih, 2005) ter eno od načel v Kurikulumu za vrtce (Kurikulum, 1999). 
Zakonski predpisi s strani države določajo in omogočajo izvajanje avtonomije za vrtce ter 
strokovne delavce.  

4.1 PRIMERJAVA AVTONOMIJE VRTCEV IN VZGOJITELJEV V TREH 
EVROPSKIH DRŽAVAH (Italija, Madžarska, Švedska) 

Država s svojimi pravili in zakoni določa način organiziranosti predšolske vzgoje, s tem pa 
vpliva na avtonomijo vzgojiteljev. Nadrejeni (država, lokalne oblasti, zasebni lastniki, 
ravnatelj …) s svojimi pravili in zakoni določajo in vplivajo na avtonomijo vrtca in 
vzgojiteljev. Pogledali bomo, kako je z avtonomijo vrtcev in vzgojiteljev v treh drugih 
državah (v Italiji, na Švedskem in Madžarskem). Državi, Švedsko in Madžarsko, smo izbrali 
glede na sorodnost s predšolskim sistemom vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Slovenija 
se je pri spreminjanju šolskega sistema že leta 1996 zgledovala po Švedski. Madžarska je 
podobno kot Slovenija tranzicijska država, ki je prešla iz prejšnjega političnega sistema v 
bolj demokratičnega. Politični sistem države zelo vpliva na izobraževalno politiko in 
posredno na večjo ali manjšo avtonomijo vzgojiteljev. Italijo smo izbrali, ker ima dolgo 
tradicijo v predšolski vzgoji, saj iz te države izvirajo znani pedagogi (Pestalozzi, Montessori, 
Malaguzzi), po katerih delujejo tudi vrtci po posebnih pedagoških načelih (npr. vrtci 
Montessori in vrtci Reggio Emilia). 
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Slika 1: Šolski sistem Italije, Madžarske in Švedske 

Italijanski šolski sistem. Predšolska vzgoja (Scoula dell'infanzia) otrok, starih od 3 do 6 let, spada 
pod Ministrstvo za šolstvo. 

2. Madžarski šolski sistem. Predšolska vzgoja (Ovoda) otrok, starih od 3 do 6 let, spada pod 
Ministrstvo za šolstvo. 

3. Švedski šolski sistem. Predšolska vzgoja (Förskola) otrok, starih od 1 do 6 (7) let, spada pod 
Ministrstvo za šolstvo tako kot v Sloveniji. 
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Legenda: 

 

Vir: The Structure of the European Education Systems 2016/17 

Svetlomodra barva označuje predšolsko vzgojo pod okriljem Ministrstva za šolstvo. 

Od izbranih držav ima le Švedska tako kot Slovenija urejen sistem predšolske vzgoje tako, 
da ima odgovornost za celotno predšolsko vzgojo otrok Ministrstvo za šolstvo. Ker na 
Madžarskem in v Italiji to odgovornost prevzame Ministrstvo za šolstvo šele od 3. leta 
starosti otrok, bomo za ti dve državi, zaradi boljše primerljivosti, upoštevali podatke za 
predšolsko vzgojo, za katero je odgovorno Ministrstvo za šolstvo. 

Vrtec v Italiji ima avtonomijo pri sestavi skupin otrok, kjer so lahko otroci iste starosti ali pa 
različne starosti, kot je bolj splošni trend. Tako so skupine otrok velike od najmanj 18 otrok 
do največ 26 otrok, pod posebnimi pogoji tudi do 29 otrok. Na regionalni ravni, glede na 
lokalne potrebe, določajo šolski koledar (začetek šolskega leta, trajanje, počitnice). 
Ministrstvo za šolstvo določi le skupne (nacionalne) počitnice za vse vrtce in na spletni strani 
objavi koledarje šolskega leta od vseh regij. Šolsko leto traja od 1. septembra do 30. junija, 
glede na specifike vzpostavljenih šolskih koledarjev posameznih regij. Država določa, da je 
vrtec odprt 40 ur na teden. Lahko pa tudi do 50 ur na teden, če so takšne potrebe staršev. Če 
so potrebe staršev manjše, je lahko delovni čas vrtca le 25 ur na teden. Vrtci tako sami 
določajo, kakšen model delovnega časa (40, 50 ali 25 ur tedensko, kar ustreza 8, 10 ali 5 ur 
na dan) bodo ponudili, v skladu s svojimi šolskimi predpisi in zahtevami ter potrebami 
staršev in zaposlenih (Eurypedia). Na Švedskem nacionalni predpisi ne določajo števila 
otrok na zaposlenega ali števila otrok v skupini. Imajo le splošne smernice, ki se nanašajo 
na kakovost predšolske vzgoje. Leta 2014 je bilo povprečno število otrok v skupini 16,9. 23 
% skupin je štelo 15 ali manj otrok, v 14 % skupin je bilo 22 ali več otrok. Med regijami so 
velike razlike. Najpogostejše so starostno mešane skupine, do starosti treh let in od starosti 
3 do 5 let. Imajo tudi homogene skupine otrok iste starosti ter skupine otrok, kjer so v isti 
skupini lahko sorojenci (bratci in sestrice). Delovni čas vrtcev določajo na regionalni ravni 
(občina). Vrtci in otroško varstvo za šoloobvezne otroke so odprti skozi vse leto (razen 
praznikov), glede na potrebe staršev. Po navadi so odprti od ponedeljka do petka, od 6.30 do 
18.30. V predšolski vzgoji ni niti urnika niti predpisa, kako mora biti čas razporejen med 
različnimi aktivnostmi. Razporeditev časa in dnevnih opravil je odločitev na ravni vsakega 
vrtca (Eurypedia). Na Madžarskem državno financiranje omogoča materam, da ostanejo 
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doma z otrokom, dokler ni star 3 leta. Od tretjega leta naprej je 4 ure na dan predšolska 
vzgoja obvezna za otroke (v dogovoru lahko od 5. leta). Ravnatelj vrtca določa skupine za 
otroke. Maksimalno število v skupini ne sme presegati 25 otrok. Leta 2015 je bilo 39 % 
skupin homogenih (otroci iste starosti – leta rojstva), 17 % skupin je bilo otrok dveh letnikov 
rojstva, 43 % skupin pa je bilo otrok iz več kot dveh letnikov rojstva. Vrtec odloča o tem, 
koliko časa bo odprt, glede na potrebe zaposlenih staršev. Vzgojitelji pripravljajo tedenske 
in dnevne urnike za svoje skupine (Eurypedia). V Italiji, na Madžarskem in na Švedskem 
imajo vrtci avtonomijo pri določanju delovnega časa. Pri tem seveda upoštevajo potrebe 
staršev in državne predpise tako kot v Sloveniji. Opazimo, da skupine štejejo precej manj 
otrok na Švedskem kot v Italiji (kjer je maksimalno število 26 ali celo 29 otrok) in na 
Madžarskem (do 25 otrok). To lahko prispeva tudi h kakovosti pedagoškega procesa in večji 
možnosti individualizacije za otroke. Pogosteje kot v Sloveniji obstajajo v tujini varstva, ki 
so krajšega časovnega obsega (npr. poldnevna varstva, 25 ur na teden ali na Madžarskem 
obveznost 4-urne prisotnosti za otroke od 3. leta pri predšolski vzgoji).  

Predšolski kurikulum določa okvire avtonomije vzgojiteljev in posredno možnosti za 
spodbujanje avtonomije otrok, zato bomo primerjali kurikulume med izbranimi državami. 
Italijansko ministrstvo za šolstvo je na začetku šolskega leta 2012/13 dalo le smernice za 
kurikulum v predšolski vzgoji (Eurypedia). Vzgojitelji imajo tako nalogo, da glede na 
smernice kurikuluma skrbijo za harmoničen in celovit razvoj posameznega otroka, 
promocijo znanja, spoštovanje individualnosti in raznolikosti, aktivno vključevanje otrok in 
njihovih družin v predšolsko vzgojo, ob tem morajo upoštevati italijansko ustavo in evropsko 
kulturno tradicijo. Pet različnih področij kurikuluma (jaz in drugi, telo in gibanje, podobe – 
slike, zvoki in barve, govor in besede) se nanaša na razpon predmetov, situacij, podob in 
jezika iz simbolnih sistemov italijanske kulture. Zadnjih nekaj let morajo vzgojitelji s 
pomočjo (didaktičnih) projektov učiti otroke tudi o državljanstvu in ustavi (prav tam). 
Italijanski vzgojitelji imajo avtonomijo pri izbiri učnih metod. Vendar pa morajo upoštevati 
nacionalne smernice kurikuluma, ki določajo splošna merila organizacije učnega okolja. Te 
smernice se nanašajo na uravnoteženo povezovanje časa, namenjenega negi, vzpostavljanju 
odnosov, učenju, rutinskim dejavnostim (sprejem otrok, obroki, nega telesa, počitek itd.). 
Vse to uravnava tempo dneva in predstavlja »varno okolje« ali podlago za nove izkušnje in 
doživetja, spodbujanje izkušenjskega učenja ali učenja skozi delovanje, raziskovanje, stik s 
predmeti, naravo, umetnostjo, okoljem, v dimenziji igre, za katero je značilno, da omogoča 
vzpostavljanje odnosov in znanja. Vzgojitelji morajo poskrbeti za prijetne, tople, urejene 
prostore in igralnice z občutkom za estetiko. Neprekinjeno upravljanje časa mora biti urejeno 
tako, da lahko otroci preživijo dan mirno, se igrajo, raziskujejo, govorijo, razumejo, se 
počutijo samozavestne in varne pri dejavnostih in raziskovanju. Vzgojiteljev stil poučevanja 
mora biti usmerjen v poslušanje, vodenje, interakcijo, komunikacijo, mediacijo, stalno 
opazovanje otroka. Vzgojitelji so odgovorni za otrokov »svet«, interpretirati morajo 
otrokova odkritja, nuditi otrokom podporo in spodbudo pri učenju in razvoju (Eurypedia). 
Smernice nacionalnega kurikuluma predpostavljajo, da ob koncu triletnega izobraževanja v 
vrtcu otroci pridobijo osnovne kompetence za njihovo osebno rast (otroci znajo prepoznati 
in izraziti svoja čustva, se zavedajo svojih želja in strahov, prepoznajo svoje počutje in 
počutje drugih ljudi, imajo zdrav in pozitiven odnos do svojega telesa, so razvili zadostno 
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samozavest, se postopoma zavedajo lastnih sposobnosti in omejitev, lahko po potrebi 
pokličejo na pomoč, izražajo radovednost in željo po raziskovanju, vzpostavljajo interakcijo 
s predmeti, okoljem in ljudmi, zaznavajo svoje spremembe in reakcije, delijo svoje izkušnje 
in sodelujejo v igrah, uporabljajo skupne materiale in predmete, se postopoma spopadajo s 
konflikti in prepoznavajo pravila obnašanja v zasebnem in javnem kontekstu. Otroci naj bi 
razvili sposobnost postavljanja vprašanj o etičnih ali moralnih zadevah, upoštevali naj bi 
različna stališča, razmišljali o pomenu, uporabljali napake kot vir znanja, pripovedovali, 
opisovali situacije in izkušnje, komunicirali in uporabljali različne zvrsti jezika, govorili 
italijansko z vedno več pravilnimi zbornimi besedami, pokazali naj bi začetne logične 
sposobnosti, začenjali naj bi ponotranjati prostorsko-časovno pojme in se usmerjati v svet 
simbolov, predstavitev, medijev, tehnologij. Razlikovali naj bi glavne značilnosti dogodkov, 
predmetov in situacij, oblikovali hipoteze, iskali rešitve težavnih življenjskih situacij. 
Pozorni naj bi bili na navodila, bili strastni, se zavedali procesa pri delu in igri, izražali sami 
sebe na svoj osebni način z ustvarjalnostjo in participacijo, naj bi bili občutljivi na kulturno, 
jezikovno in izkušenjsko raznolikost. Cilj italijanske predšolske vzgoje je spodbujanje 
razvoja identitete otrok, avtonomije in sposobnosti (kompetenc) otrok ter vključevanje v 
družbo (Eurypedia). Smernice italijanskega kurikuluma ne le omogočajo avtonomijo 
vzgojiteljev, ampak tudi spodbujanje avtonomije otrok.  

Na Madžarskem obstaja Nacionalni krovni kurikulum, ki velja za vse vrtce, ne glede na 
financerja. Opredeljuje splošna pedagoška načela in cilje vzgoje in izobraževanja v vrtcih. 
Vzgojitelji in zaposleni v vrtcih so odgovorni za razvoj (lokalnega) svojega kurikuluma za 
vrtec, ki pa mora biti v skladu z Nacionalnim krovnim kurikulumom. Najvažnejše orodje 
vzgoje in izobraževanja v vrtcih je igra, ki je najbolj učinkovita za razvoj otrok. Pomembnost 
igre mora biti razvidna iz dnevnega časovnega razporeda vrtca. Vzgoja in izobraževanje 
otrok temelji predvsem na naslednjih aktivnostih: pesmi, zgodbice, petje, glasba in igranje, 
risanje, modeliranje in ročne spretnosti, telovadba, aktivno učenje o zunanjem svetu 
(Eurypedia). Madžarski nacionalni krovni kurikulum iz leta 1996 postavlja v ospredje 
spontano igro otrok, saj je v njem zapisano, da je spontana igra primarna oblika vrtčevskih 
aktivnosti (Korintus, 2012). Vzgojitelji imajo v spontani igri vlogo, ki je med dvema 
skrajnostma: pretirano vmešavanje v igro (vzgojitelj se postavi v središče otrokove igre) ali 
premalo vmešavanja v igro (vzgojitelj pusti otroke same, čeprav bi potrebovali podporo). 
Vzgojitelji morajo na podlagi svoje metodološke in strokovne usposobljenosti prepoznati in 
razlikovati, kdaj naj se vključijo v igro, kdaj naj pomagajo, ob tem pa vedno upoštevati 
principe spontane igre (Korintus, 2012). Avtonomija vzgojiteljev na izvedbeni ravni se 
nanaša na zagotavljanje pogojev, ki otrokom omogočajo varno okolje, lastno raziskovanje 
in pridobivanje izkušenj. Ti pogoji, ki naj jih vzgojitelji zagotavljajo otrokom, so dober 
temelj za spodbujanje avtonomije otrok.  

Predšolski kurikulum na Švedskem določa temeljne vrednote in naloge, nacionalne cilje in 
smernice (Eurypedia). Izobraževalna načela temeljijo na predpostavki, da vzgoja (varstvo) 
in izobraževanje gresta z roko v roki. Skrbno okolje je nujno za razvoj in učenje, medtem ko 
vzgoja sama po sebi zagotavlja izobraževalne vsebine. Kurikulum poudarja pomen igre v 
otrokovem razvoju in učenju ter otrokovo aktivno udeležbo. Vrtec naj bi bil za vse otroke 
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zabaven, varen in izobraževalen (prav tam). Leta 2010 so v kurikulum dodali tudi smernice 
in odgovornosti za zaposlene tako na individualni ravni za vzgojitelje kot na ravni tima, nova 
področja za spremljanje, evalvacijo in razvoj ter celo odgovornosti za ravnatelje vrtcev. 
Švedski vrtec ne teži k postavljanju ciljev in ocenjevanju napredka predšolskih otrok, temveč 
temelji na osnovnih vrednotah, kot so strpnost, upoštevanje drugih, igrati se skupaj 
(Eurypedia).  

Zaposleni določajo, kako bodo dosegli cilje kurikuluma na Švedskem. Kurikulum temelji na 
predpostavki, da se predšolski otroci učijo predvsem skozi lastne dejavnosti v kontekstih, ki 
so zanje naravni in smiselni. Z učnimi metodami, ki temeljijo na temah, imajo otroci možnost 
za raziskovanje in eksperimentiranje skozi glasbo, dramske aktivnosti, umetnost, igranje, 
pogovarjanje, petje itd. Otroci lahko poglabljajo svoje znanje in vpoglede, izgrajujejo svoje 
znanje, poglabljajo izkušnje, pridobijo več informacij o določenem področju s pomočjo 
knjig in poslušanja zgodb. Vsakodnevne dejavnosti morajo vključevati celotno skupino 
otrok, prav tako pa je nekaj časa namenjenega organiziranju ali spontanemu oblikovanju 
manjših skupin za različne dejavnosti. Razvoj in učenje posameznega otroka mora potekati 
v tesnem sodelovanju med vrtcem in domom (Eurypedia). Vse države, tako kot Slovenija, 
Madžarska, Italija in Švedska, imajo kurikulum za predšolsko vzgojo, vendar ga morajo na 
Madžarskem, Švedskem in v Italiji zaposleni pripraviti še na ravni vrtca, ki je v okvirih 
nacionalnega kurikuluma.  

Na Švedskem je v nacionalnem kurikulumu razdeljeno, kaj so cilji predšolske vzgoje, 
smernice, za kaj so odgovorni vzgojitelji (npr. zagotoviti morajo spoštovanje in 
zadovoljevanje otrokovih potreb, uporabljati demokratične učne metode, kjer lahko otroci 
aktivno participirajo …) in kaj naj bi zajemalo timsko delo (Curriculum for the Preschool 
Lpfö 98, 2011). Leta 2010 je bil kurikulum prenovljen in vsebuje jasne cilje otrokovega 
razvoja pri jeziku in matematiki, pri naravoslovju in tehnologiji. Jasneje so opredeljene 
odgovornosti zaposlenih (posameznih vzgojiteljev, timskega dela, ravnateljev) (Eurypedia).  

V slovenskem Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce (globalni cilji in cilji 
na posameznih področjih dejavnosti), iz njih izpeljana načela (Kurikulum za vrtce, 1999). 
Kurikulum primere vsebin in dejavnosti za otroke le predlaga. Tako imajo vzgojitelji 
avtonomijo pri presoji in izbiri le teh. Vzgojitelji imajo avtonomijo, da lahko po strokovni 
presoji izbirajo tudi med cilji in odločajo o načinih uresničevanja ciljev. Ugotavljamo, da 
imajo Kurikulumi za vrtce v vseh omenjenih državah zapisana področja dejavnosti. 
Posredno tako vzgojitelje usmerja in jim daje »navodila«, h kakšnim ciljem naj stremijo pri 
razvoju otrok. Tako Kurikulum po eni strani omejuje avtonomijo vzgojiteljev, po drugi strani 
pa jih usmerja in daje možnost sprejemanja strokovnih odločitev v njihovem vrtcu znotraj 
nekih okvirjev.  

Szecsi (2008) pravi, da imajo vzgojitelji na Madžarskem avtonomijo za kreiranje kulturnih 
in individualno prilagojenih predšolskih programov v svojih lokalnih skupnostih. Vzgojitelji 
vrtcev morajo ustvariti svoj kurikulum, ki je v skladu z Nacionalnim programom za 
predšolsko vzgojo. Ta zagotavlja fleksibilen okvir za izobraževalne standarde pri otrocih od 
3 do 7 let (prav tam). Bárány in Paszkosz (2012) menita, da imajo madžarski vzgojitelji 

51 



visoko stopnjo avtonomije in veliko odgovornosti pri svojem delu, saj so po zakonu 
zadolženi za razvoj lokalnega kurikuluma vrtca. Podobno bi lahko trdili za švedske in 
italijanske vzgojitelje. Ugotavljamo, da imajo Madžarska, Švedska in Italija predpisane 
krovne kurikulume za vrtce, ki omejujejo (ter omogočajo) avtonomijo vzgojiteljev. Obenem 
pa imajo vzgojitelji avtonomijo, da na lokalni ravni pripravijo kurikulum za njihov vrtec. V 
Sloveniji je tako avtonomija vzgojiteljev na področju kurikuluma še najbolj omejena, saj 
kurikulum za vrtce velja po vseh vrtcih v Sloveniji in ni predvideno, da bi vzgojitelji 
pripravljali kurikulume za lokalni vrtec, kjer so zaposleni. Po drugi strani pa je Slovenija 
med manjšimi državami in po posameznih regijah niti ni družbeno zelo raznolika in s tega 
vidika ni večjih potreb po razvoju lokalnih kurikulumov.  

Vzgojitelji v Italiji ne ocenjujejo učne uspešnosti otrok, ampak jih le opazujejo, da bi bolje 
razumeli njihove potrebe in uravnotežili predloge za izobraževanje z njihovimi starši. 
Naloga predšolske vzgoje je spodbujati, podpirati in okrepiti procese, ki otrokom 
omogočajo, da na najboljši možni način razvijajo svoje sposobnosti. Na Švedskem dosežki 
otrok prav tako niso evalvirani, ne obstaja ocenjevanje. Vendar pa vzgojitelji redno 
spremljajo napredek otrok brez formalnih navodil, na kakšen način naj to počnejo. Vsaj 
dvakrat letno se vzgojitelji s starši pogovorijo o otrokovem napredku in razvoju. Na 
Madžarskem si vzgojitelji izberejo, na kakšen način bodo sledili otrokovemu razvoju. Način 
izberejo iz strokovnih dokumentov (otrokovo zdravje; indikatorji otrokovega razvoja – 
emocionalni, intelektualni, govor, gibanje; opazovanja na podlagi dejavnosti predšolskega 
programa; opazovanje in kazalniki spodbujanja otrokovega razvoja; doseženi rezultati; 
ocena zunanje strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami; zaključek preizkusov; 
predlogi in meritve vzgojitelja; zaključki zunanje strokovne skupine, zapiski in informacije 
staršev) ali jih pripravijo sami. O razvoju otroka vzgojitelji tudi redno poročajo staršem 
(Eurypedia). Dosežki predšolskih otrok niso ocenjeni, vendar pa povsod vzgojitelji 
spremljajo otrokov razvoj (pri čemer imajo avtonomijo) in se o njem pogovorijo s starši.  

Izbiro učnih metod vzgojiteljev večina avtorjev (Adamič, 2002; Tehrani in Mansor, 2012; 
Kuščer, 1999; Marentič Požarnik idr., 2005; Novak, 2003) razume kot del avtonomije 
vzgojiteljev, zato bomo primerjali avtonomijo vzgojiteljev pri učnih metodah v izbranih 
državah. V Italiji so vzgojitelji avtonomni (svobodni) pri izbiri učnih metod (Eurypedia). 
Vendar pa Nacionalne smernice kurikuluma določajo splošna merila za organizacijo učnega 
okolja. Vzgojitelji morajo uravnoteženo vključevati čas za odnose in učenje, nego, saj rutina 
(obroki, nega otrok, počitek, spanje …) določa ritem dneva in predstavlja varno osnovo za 
nove izkušnje in sodelovanje. Smernice vzgojitelje usmerjajo k učnim metodam učenja z 
izkušnjami, raziskovanja, stika s predmeti, naravo in umetnostjo skozi dimenzijo igre kot 
tipično obliko odnosov in pridobivanja znanja. Obenem vzgojitelji naj zagotavljajo udobne, 
tople in urejene igralnice, s poudarkom na estetskem videzu. Čas naj razporedijo tako, da 
bodo otroci preživeli dan umirjeno, v igri, raziskovanju, pogovarjanju, razumevanju, da se 
bodo počutili samozavestne in varne pri dejavnostih, ki jih izkušajo. Vzgojni pristop naj bo 
usmerjen v poslušanje, spremljanje, interakcijo, mediacijo, stalno opazovanje otrok. 
Vzgojitelji se morajo čutiti odgovorni za otrokov »svet«, mu razlagati odkritja, mu nuditi 
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podporo in spodbudo pri otrokovem razvoju (prav tam). Vzgojitelji imajo avtonomijo pri 
izbiri učnih metod, čeprav jim smernice določajo, na katerih učnih metodah naj bo poudarek.  

Vzgojitelji na Madžarskem izbirajo učne metode in materiale v skladu s predpisi 
(Eurypedia). Vladni zakon iz leta 1996 je temeljni dokument, ki ureja vsebino predšolske 
vzgoje in izobraževanja. V njem so opredeljeni splošni pedagoški principi in cilji predšolske 
vzgoje in izobraževanja (prav tam). Lakatos (2012) meni, da madžarski nacionalni krovni 
kurikulum vzgojiteljem služi za iskanje najboljših pedagoških metod in kot zanesljiv vodič 
za interpretacijo spontane igre, ki podpira razvoj otrok (prav tam). Avtonomija vzgojiteljev 
na Madžarskem pomeni prosto izbiro učnih metod, vendar mora biti v ospredju prosta igra 
otrok. S tem pa je avtonomija vzgojiteljev precej omejena, saj ima vedno prednost in 
zavzema največ časa prosta igra otrok. Le ta zahteva je zapisana v madžarskem nacionalnem 
krovnem kurikulumu. Švedski vzgojitelji imajo dolžnost in so odgovorni, da izbirajo takšne 
učne metode, kjer otroci aktivno participirajo in razvijajo norme demokratičnosti (dela v 
skupinah, aktivna participacija otrok) (Curriculum for the Preschool Lpfö 98, 2011). Na 
Švedskem v pripravljalnem letu pred šolo (förskoleklass) kombinirajo vzgojitelji učne 
metode, ki so primerne za osnovno šolo in za vrtec. Kurikulum je podoben kot v osnovnih 
šolah in prostočasnih centrih (organizirano varstvo otrok do 12 leta) (Eurypedia). Menimo, 
da učne metode še najbolj krnijo avtonomijo vzgojiteljem na Madžarskem, saj je poudarek 
na prosti igri otrok. Še največ avtonomije v izbiri učnih metod imajo vzgojitelji v Sloveniji, 
ker Kurikulum ne daje prednosti nobeni učni metodi. V drugih državah pa je poudarek na 
učnih metodah, ki stremijo k uresničevanju ciljev in načel predpisanega kurikuluma. Gre 
predvsem za učne metode, ki spodbujajo otrokovo aktivno participacijo. Slednja pripomore 
tudi k spodbujanju avtonomije otrok. 
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5 AVTONOMIJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU 

5.1 O STROKOVNI AVTONOMIJI VZGOJITELJEV 

Pred kurikulumom za vrtce leta 1999 vzgojitelji v slovenskih vrtcih niso bili avtonomni. 
Zavod za šolstvo je posredoval navodila ravnateljem, ti pa vzgojiteljem (Devjak idr., 2012). 
Avtonomijo vzgojiteljev večina avtorjev razume kot svobodo v odločanju in izbiri učnih 
metod, oblikovanje vsebin dela in nalog, izbira materialov in oblikovanje didaktičnih 
pripomočkov, prevzemanje odgovornosti, evalviranje lastnega dela in rezultatov, iskanje 
rešitev za težave v povezavi z delom in vrtcem (Tehrani in Mansor, 2012; Marentič Požarnik 
idr., 2005). Etimologija besede avtonomija nam pove, da izhaja iz grške besede autonomia 
(Castle, 2004), ki je sestavljena iz dveh besed, in sicer atos, ki pomeni sam, in nomos, ki 
pomeni pravilo (prav tam). 

Ker je o avtonomiji vzgojiteljev manj raziskanega in manj literature, se bomo opirali na 
avtonomijo učiteljev in le to posploševali na avtonomijo vzgojiteljev. Poklicno avtonomijo 
nekateri opredeljujejo kot svobodo, da si delo razporejajo in določajo postopke, ki so 
potrebni za izpeljavo dela (Firestone in Pennel 1993). Podobno pojmujejo vzgojiteljevo 
avtonomijo kot svobodo in samostojno izbiro didaktičnega koncepta učenja in poučevanja, 
izbiro metod, tehnik in oblik dela, izbiro vsebin s pomočjo učno-ciljnega načrtovanja pouka 
(Kuščer, 1999). Avtonomija ni določena samo kot zahteva po neodvisnosti od zunanjih 
interesov in pritiskov, ampak tudi kot globoka zavezanost lastnim notranjim opredelitvam, 
ki je ni brez podrejanja zunanjim pritiskom. Avtonomija poučevanja tako ni nikakršna 
kaprica, ampak temeljna predpostavka za ustvarjanje in prenos znanja (Zgaga, 1990). Za 
vzgojitelje predstavlja avtonomija svobodo v sprejemanju odločitev. Tako lažje izpolnjujejo 
svoja strokovna prepričanja in individualizirajo delo z otroki v skupini, ki je lahko zelo 
raznoliko. Tako vzgojitelji lahko delajo »po svoje«, imajo priložnost, da bolj upoštevajo 
svoje cilje, vrednote, spretnosti, prepričanja. Nekaterim pa preprosto ustreza neutesnjenost 
z vnaprejšnjimi pravili, ki se jih je treba držati. Nekateri avtorji (Lamb in Reinders, 2008; 
McGarth, 2000) menijo, da je avtonomija lahko tudi predpogoj zadovoljitve različnih 
motivov. Dejstvo, da je avtonomija pomembna za motivacijo zaposlenih in vir zadovoljstva, 
bi moralo dobiti več pozornosti. Zato bi bilo smiselno raziskati in preučiti, kako je 
avtonomija realizirana v praksi (Van Gelderen, 2010). Ryan in Deci (2003) razlikujeta 
avtonomijo (volja), ki ni sopomenka samostojnosti (občutek lastnega sebstva, razlikovanje 
od drugih subjektov) (prav tam). Avtorja navajata, da se avtonomija nanaša na obseg, v 
katerem se ljudje strinjajo s silami, ki vplivajo na njihovo vedenje (Ryan in Deci, 2000a). 
Tako avtonomija ne pomeni nujno občutka lastnega sebstva.  

Avtonomija vzgojiteljev – učiteljev je opredeljena kot zmožnost vzgojiteljev za opravljanje 
samostojnega poučevanja (Little, 1995). Drugi jo opredeljujejo kot zmožnost učiteljev za 
razvoj primernih veščin, znanj in odnosa (Smith, 2000) ali kot zmožnost in pripravljenost 
učiteljev, da spodbujajo učence k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje (Thavenius, 
1999). Thavenius (1999) se od Little (1995) in Smith (2000) razlikuje pri koncipiranju 
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relacije med učiteljevo avtonomijo in učenčevo avtonomijo. Thavenius (1999) zagovarja 
tezo, da se avtonomija učenca in avtonomija učitelja dogajata hkrati in se medsebojno 
krepita, saj je pri spodbujanju avtonomije učencev potrebno, da učitelj dela avtonomno z 
učenci v učnem procesu (prav tam). Pri analizi značilnosti avtonomije učiteljev Smith (2001) 
razlikuje: 

1) Samostojno strokovno ukrepanje 
2) Zmožnost samostojnega strokovnega ukrepanja 
3) Odsotnost nadzora pri strokovnem ukrepanju 
4) Samostojni strokovni razvoj 
5) Zmožnost za samostojni strokovni razvoj 
6) Odsotnost nadzora nad strokovnim razvojem (prav tam).  

V primerjavi s Smithom (2001) razdeli Yan (2010) avtonomijo učiteljev le na tri dimenzije: 
obseg in svoboda v znanju, spretnosti in odnosi. Slednja dimenzija se nanaša na učiteljev 
odnos do svoje strokovne avtonomije (Yan, 2010) in je ni zaznati pri analizi Smitha (2001). 
Značilnosti avtonomije po Smithu (2001) bi lahko uvrstili v prvi dve dimenziji (obseg in 
svoboda v znanju, spretnosti) po Yanu (2010). 

Skupna osnova raznih definicij avtonomije učiteljev oz. vzgojiteljev je, da se koncept 
avtonomije vzgojiteljev nanaša na svobodo ali moč vzgojitelja znotraj strokovnih dejanj 
(Castle, 2004; Friedman, 1999; Pearson in Hall, 1993). K. Castle (2006) razlikuje tri poglede 
na poučevanje: poučevanje kot pedagoška orientacija, poučevanje kot raziskovanje, 
poučevanje kot avtonomno dejanje. Poučevanje kot pedagoška orientacija se nanaša na 
poučevanje tega, kar je dobro za otroka – učenca (van Manen, 1991). Poučevanje kot 
raziskovanje ali vzgojiteljevo raziskovanje je vrsta raziskovanja, kjer vzgojitelj kritično 
pogleda svojo igralnico z namenom izboljšanja poučevanja in kakovosti vzgoje in 
izobraževanja v vrtcu, kjer je zaposlen (Hopkins, 2002; Richardson, 1994). Poučevanje kot 
avtonomno dejanje pomeni, da avtonomni vzgojitelji vedo, zakaj in kako poučujejo otroke 
in lahko svoje poučevanje pojasnijo tudi drugim (Castle, 2006; DeVries in Zan, 1994). 
Avtonomni vzgojitelji so sposobni drugim pojasniti in utemeljiti svoje poučevanje in 
raziskovalno delo ter tako ohranjati pristojnost odločanja v igralnici (Castle, 2006). 
Iordǎchescu (2013) govori celo o kompetenci vzgojiteljeve avtonomije. Pravi, da je 
teleološko determinirana in pogojena s kurikulumom, sistemsko vizijo in instrumentalno 
proceduralno avtonomijo. Interakcija med socialno in izobraževalno komponento 
predstavljajo odnos, spretnosti in znanje, ki se izražajo skozi določene vrednote pri 
avtonomiji vzgojiteljev (prav tam). Ta opredelitev spominja na opredelitev dimenzij po 
Yanu (2010).  

Z definicijo koncepta kompetence izobraževalne avtonomije vzgojiteljev skuša Iordăchescu 
(2013) prispevati k spodbujanju avtonomije vzgojiteljev ali pedagoške svobode (prav tam). 
Kompetenca izobraževalne avtonomije epistemološko izhaja iz aksiomov, teorij, načel, ki 
so povezane s pedagoško svobodo, npr. kurikulum svobodne eksistence (M. V. Cleve), 
izobraževanje za svobodo (Rudolf Steiner), svobodno izobraževanje (Elen Key), svoboden 
razvoj posameznika (J. O. Decroly), svoboda za ukrepanje (Roger Cousinet), kulturna 
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produkcija človeške svobode (C. Narly), pedagogika svobode (G. Albu), svoboda preko 
samoizobraževanja (Barna A.), načela avtonomnega vedenja pedagoških delavcev (G. 
Albu), pozitivna načela izobraževanja (Pâslarau VI), vrednote emocionalne avtonomije v 
učiteljevi izobraževalni kulturi (M. Cojocaru-Borozan), izobraževanje vrednostne 
ustreznosti (L. Kuznetsov), izobraževanje za in z demokratičnimi vrednotami (V. 
Mandacanu), vsestranska osebnost (T. Callo), vrednote svobode v pedagoški karieri (O. 
Dandara), akademska svoboda v izobraževalnem kurikulumu učiteljev (L. Papuc) 
(Iordăchescu, 2013). Kompetenca izobraževalne avtonomije je sestavljena iz odnosa, 
zmožnosti in znanja. Odnos zajema cenjenje svobode pri izobraževalnih aktivnostih, 
samospraševanje pri samoizobraževanju, demokratizacijo sprejemljivega vedenja s 
sodelovanjem in solidarnostjo, nadaljnje spodbujanje zanimanja za neodvisni profesionalni 
razvoj, vzdrževanje avtoritete in zaupanja v visoke standarde, zavedanje lastnih vrednot, 
preračunljivost, odprtost za nasvete v duhu svobode in izboljšanja ter napredka, kontinuirano 
nadaljnje usposabljanje (prav tam). Zmožnosti zajemajo evalvacijo trendov v izobraževanju 
za javnost, kakršno koli izkušnjo spremeniti v uporabno dejstvo ali lasten razvoj v smislu 
vseživljenjskega izobraževanja, kreirati raznolike projekte profesionalnega razvoja, ki 
zagotavljajo fleksibilnost kurikuluma, dokazovanje neodvisnosti in individualne 
fleksibilnosti, ustvarjanje učnih priložnosti in alternativ, razvoj progresivnih in kvalitativnih 
sprememb, biti prisoten, dosleden in izrazen, taktno izražati pedagoške iniciative, izvaja 
demokratičen stil poučevanja, pristopa do otrok (učencev) spontano kot intelektualen, 
dejaven, motivacijski in stvaren lik, sporoča vprašanja sprememb v izobraževanju, sprejema 
pedagoške odločitve s spontano komunikacijo, ustrezne za kolektiv (prav tam). Znanje izvaja 
pristno svobodo v izobraževanju znotraj multidimenzionalnih predstavitev, racionalizira 
vrednote izobraževalne avtonomije, govori o višjih stopnjah znanstvenih spoznanj, ki 
epistemološko izhajajo iz teorije in prakse, določa prioritete, povezuje sociološka, 
psihološka, okoljska, duhovna znanja in dejstva (prav tam). Svobodno izobraževanje je 
bistvo izobraževalnih politik v več državah in temelji na številnih mednarodnih konvencijah, 
ki zagotavljajo temeljne pravice in svoboščine v moderni demokraciji. Le te so pravica do 
dostopa (prost in enak) do izobraževalnih institucij, pravica do minimalnega izobraževanja 
(spretnosti in znanje, ki je potrebno za avtonomno in dostojno človeško eksistenco v moderni 
družbi), pravica do svobodnega razvoja (talentov, individualnih sposobnosti), pravica do 
izobraževalnega sistema, ki je raznolik in primeren, pravica do sodelovanja oz. participacije 
(za vse vpletene v izobraževalne institucije) pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na 
življenje v izobraževalni ustanovi (Iordăchescu, 2013). 

Avtonomija vzgojiteljev je opredeljena kot lastna prizadevanja in zmožnost izboljšanja 
lastnega poučevanja (Lamb in Reinders, 2008). Po navadi vsebuje zmožnost razumevanja 
učenja otrok, njihovih potreb in sposobnosti, da jih lahko vzgojitelji spodbujajo pri njihovem 
razvoju k samostojnosti (Shen, 2011). McGarth (2000) opredeli dve dimenziji avtonomije 
vzgojiteljev. Prva dimenzija se nanaša na vzgojiteljevo avtonomijo profesionalnega razvoja, 
druga pa na osvoboditev nadzora s strani drugih. Ti dve dimenziji sta konstitutivni (prav 
tam). Avtonomija vzgojiteljev je svoboda, dana vzgojiteljem znotraj okvirov oz. pravil in 
zakonov, da sami sprejemajo odločitve pri opravljanju svojega dela, da sami izbirajo metode 
dela, izbirajo in načrtujejo naloge in pripomočke, da sami evalvirajo rezultate, sodelujejo z 
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drugimi pri reševanju težav ter sprejemajo odgovornost za svoje odločitve (Tehrani in 
Mansor, 2012), imajo možnost vključitve v sprejemanje odločitev na ravni organizacije vrtca 
(Friedman, 1999), lahko izboljšujejo svoje svoje strokovno znanje (Little, 1995). 
Najpogosteje se avtonomija vzgojiteljev nanaša na avtonomijo pri aktivnostih znotraj 
igralnice in obenem se njihova avtonomija zmanjšuje, ko stopijo iz igralnice (Anderson, 
1987). Pomembno je, da se vzgojitelji učijo biti avtonomni, saj sta Tehrani in Mansor (2012) 
ugotovila, da so vzgojitelji, ki so avtonomnejši pri iskanju virov (informacij), bolje vnašali 
svoje znanje v pedagoško delo v igralnici. 

Friedman (1999) in Usma Wilches (2009) sta razdelila avtonomijo učiteljev na 4 področja, 
in sicer razvoj kurikuluma, poučevanje in ocenjevanje, strokovni razvoj učitelja, upravljanje 
šole. Slednje se nanaša na administrativne zadeve (Friedman, 1999). Znotraj teh štirih 
področij imajo učitelji in vzgojitelji moč odločanja v skladu s postavljenimi pravili. 
Strokovna avtonomija je kompleksna tema, zato moramo pri analizi avtonomije učiteljev in 
vzgojiteljev upoštevati subjektivne, psihološke, tehnične, objektivne in politične vidike 
(Usma Wilches, 2009). Vsak od teh vidikov lahko prispeva k povečanju ali zmanjšanju 
avtonomije vzgojiteljev, med seboj pa se njihovi vplivi tudi prepletajo. Pri subjektivnem 
vidiku gre za osebno dojemanje situacij in je v interakciji z ostalimi vidiki. Psihološki vidik 
vključuje osebnostne lastnosti in pričakovanja posameznika. Tehnični vidik vključuje 
geografsko lokacijo in značilnosti ožje in širše okolice. Objektivni vidik proučuje raznolikost 
in število področij dela, materialov, pripomočkov, nalog, časa, sredstev, omejitev ... Politični 
vidik zajema predpisana pravila, zakone, izobraževalno politiko, evalvacijo in preverjanje, 
nudenje podpore vzgojiteljem. Občutek za avtonomijo učiteljev variira, od bolj do manj 
naklonjenega strokovni avtonomiji (prav tam). Podobno bi lahko trdili za vzgojitelje.  

Smith (2003) opredeli avtonomijo vzgojiteljev kot soodvisnost ali zvezo med samorazvojem 
in človeško soodvisnostjo. Ne gre le za individualizem (prav tam). Vzgojiteljevo delo mora 
prispevati k otrokovemu učenju. To omejuje avtonomijo vzgojiteljev in omogoča 
medsebojno odvisnost med vzgojiteljem in otrokom (prav tam). Omejitve avtonomije 
vzgojiteljev se po Usma Wilches (2009) nanašajo na osebne omejitve in zunanje omejitve iz 
okolja. Pri avtonomiji vzgojiteljev ne gre za popolno neodvisnost, izolacijo, ni statična 
entiteta, ki bi jo nekateri posamezniki imeli v lasti, drugi pa ne, ni popolna svoboda brez 
omejitev (prav tam). Avtonomijo pri poučevanju sta Little (1991) in Benson (2000) 
imenovala »učiteljeva avtonomija«. Definirana je bila kot dana svoboda učiteljem, da se 
odločajo in izbirajo učne metode in oblike dela z učenci, pripravljajo naloge za učence in 
ocenjujejo dosežke. Učiteljeva avtonomija je pravica učiteljev, da se odločajo in prevzemajo 
odgovornost za izbiro in izdelovanje učnih pripomočkov, oblik poučevanja, ocenjevanje 
dosežkov, sodelovanje in iskanje rešitev za težave pri poučevanju. Nadrejeni bi morali 
spodbujati in podpirati učitelje, da bi naredili svoj načrt poučevanja, ki bi temeljil na 
potrebah razreda in ciljih učnega programa (prav tam). 

Posamezniki so vplivali na družbo, na vladajoče načine razmišljanja in na podlagi tega so 
začeli verjeti in se obnašati, kot da so svobodni in avtonomni (Foucault, 1986). Enako se 
dogaja pri strokovnjakih – profesionalcih (Foucault, 1977). Foucault (1983) govori o 
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parrhesiji, kar bi najbolje prevedli kot prosti govor. Prav ta prosti govor je po mnenju 
Foucaulta vzgojiteljeva svoboda in strokovna avtonomija, tako kot je prosti govor neodvisen 
in reflektiven sam po sebi (prav tam). Bistvo avtonomije po B. S. Stengel (2010) ni v 
samostojnosti, ampak v zmožnosti odzivati se drug na drugega, odgovarjati na potrebe otrok 
in njihovih staršev in javno govoriti o izobraževalnih potrebah in ciljih. Za odgovornost 
posameznika ni dovolj le avtonomija (prav tam). Relevantna literatura ima veliko definicij 
in sinonimov za avtonomijo, kot so »neodvisnost« (Sheerin, 1991), »samousmerjanje« 
(Candy, 1991), »andragogika« (Knowles, 1980) (Thanasoulas, 2000).  

Med načeli predšolske vzgoje je tudi načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti, ki 
za kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu zahteva visoko izobražene in usposobljene 
vzgojitelje. Imeti pa morajo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Pogoj za 
avtonomnost vzgojiteljev je strokovna usposobljenost, ki omogoča izvajanje nacionalnega 
kurikula, svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev (Bela knjiga, 1995; Bela 
knjiga, 2011). Med načeli, ki veljajo za vse strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, je 
tudi načelo avtonomnosti strokovnih delavcev, ki je povezano z avtonomijo vzgojno-
izobraževalnih institucij ter z avtonomijo posameznika. S tem v zvezi je treba vzgojiteljem 
omogočiti avtonomno strokovno presojanje in ravnanje. Izhodišče za to je v poznavanju 
lastne stroke in pedagoških spoznanj ter odgovorno ravnanje vzgojiteljev. Vzgojitelji morajo 
biti pripravljeni na sodelovanje in znati poiskati informacije ter pomoč tudi zunaj vrtca (Bela 
knjiga, 2011). Vzgojitelji redno sodelujejo v timu, kakor predvideva Zakon o vrtcih (2005) 
in Kurikulum za vrtce (1999), ki vsebuje načelo timskega načrtovanja in izvajanje predšolske 
vzgoje ter strokovnega usposabljanja. Sodelovanje v timu zahteva posebno znanje 
vzgojiteljev. »Timsko delo v vrtcu zajema etapo timskega načrtovanja, izvajanja in timske 
evalvacije« (Polak, 2012). Raziskovalci (Yassine-Diab, Monnier in Lavinal, 2014) 
ugotavljajo, da timsko delo ne pomeni manj strokovne avtonomije za pedagoške delavce.  

Koncept avtonomije lahko vzgojitelji dosežejo skozi tri dimenzije pripravljenosti (Nakata, 
2011): 

- vedenjska dimenzija (obseg praktičnih znanj, strategij, tehnik) 
- situacijska dimenzija (obseg zavedanja o možnostih avtonomije) 
- psihološka dimenzija (stopnja zavezanosti k vzgojnim ciljem, načelom, praksi).  

Te dimenzije vsebujejo dimenzijo odnosa vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije 
predhodno omenjenega avtorja Yana (2010). Tudi Nakata (2011) omenja pomembnost 
osebnostne dimenzije, ki je v povezavi s tremi definiranimi. Osebnostna dimenzija se nanaša 
na odnos strokovnih delavcev do svoje avtonomije vzgojitelja, prepričanja in vrednote, ki 
jih oblikujejo in vodijo pri delu (prav tam). Kljub tem dimenzijam je avtonomija vzgojiteljev 
omogočena z zakonskimi predpisi. Znotraj teh predpisov lahko vzgojitelji bolj ali manj, 
odvisno od osebne pripravljenosti in teh treh dimenzij, ki jih predstavi Nakata (2011), 
uresničujejo avtonomijo. Seveda pa na avtonomijo vzgojiteljev lahko prikrito vpliva tudi 
kultura in klima vrtca, ki avtonomijo spodbuja ali pa tudi ne.  
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Širše avtonomijo povezujemo z decentralizacijo šolskega sistema, s stopnjo svobode, 
odgovornosti in nadzora, ki ga predstavlja šolska inšpekcija, nadrejeni, okolje in zakonski 
predpisi (Eurydice, 2008a; Novak, 2003). Avtonomijo vzgojiteljev lahko opazujemo pri 
odločitvah glede načrtovanja kurikuluma, ciljev, ocenjevanja sposobnosti otrok (nudenje 
dodatne strokovne pomoči), odločanja o učnih sredstvih in pripomočkih, sprejemanje 
odločitev glede vzgoje otrok ali organizacije otrok v skupine, odločanje o materialnih 
sredstvih – uporaba in vzdrževanje opreme, odločanje glede nadaljnjega izobraževanja oz. 
strokovnega izpopolnjevanja in zaposlovanja, odločanje o razporejanju časa in denarja. V 
slovenskem prostoru so glede avtonomije vzgojiteljev B. Kroflič idr. (2002) ugotovili, da je 
avtonomnost vzgojiteljev omejena na delo z otroki v igralnici, bolj ali manj pa so vzgojitelji 
izključeni iz odločanja o kontekstualnih dejavnikih kakovosti – pogojih in razmerah, ki 
vplivajo na kakovost vzgojnega procesa (prav tam). Štrajn in Sardoč (2006) ugotavljata, da 
je dejavnikov, ki pripomorejo h krepitvi ali onemogočanju avtonomije, več. Raziskani so 
bili temeljni sistemski, pravni, pedagoški in kulturni dejavniki avtonomije šol, ne pa tudi 
vrtcev. Dejavniki avtonomije vzgojiteljev obsegajo izobrazbo in delovne izkušnje, 
sodelovanje in delo med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, izvajanje vzgojno-
izobraževalnih vsebin po kurikulumu, sodelovanje s starši, klimo vrtca, sodelovanje z 
zunanjimi institucijami, odnos vzgojiteljev do vzgojno-izobraževalnega dela in kurikuluma, 
dodatno izobraževanje vzgojiteljev, oceno lastne pedagoške usposobljenosti, uresničevanje 
ciljev in načel predšolske vzgoje (Kalin, 2002; Sardoč, 2005). Za uveljavljanje strokovne 
avtonomije vzgojiteljev morajo biti izpolnjeni pogoji, kot so možnost več alternativ za 
vzgojitelje in zavedanje posledic svojih izbir, profesionalno znanje, odločnost in pogum, 
spodbujanje učenja otrok (Marentič Požarnik, 2004), kritično ravnanje z novimi 
informacijami, oblikovanje odločitev glede na kontekst, racionalno mišljenje za 
identificiranje težav in ustvarjanje rešitev (Kalin, 2002). 

Po svetu se zavzemajo za avtonomijo v vrtcih in šolskih sistemih, saj je glavni razlog 
razumevanje avtonomije kot pogoj kakovosti (Koren, 2006). Vendar pa so šolske reforme 
pogosto vodene in vsiljene iz centrov, kot so vladni organi (Ministrstvo za šolstvo). Njihov 
namen je pogosto sprememba oblike, ne vsebine pri vplivu na vsakodnevne težave v 
izobraževanju. Takšen model šolskih reform, ki so vsiljene od zgoraj (ministrstvo) navzdol 
(šola ali vrtec) (top-down model), še nikoli ni obrodil uspehov, saj ne prinaša revolucije, 
ampak evolucijo šolskega sistema (Pavlović in Šarić, 2012). Kurikulum za vrtce je leta 1999 
predpisalo Ministrstvo za šolstvo in vzgojiteljem tako omogočilo več avtonomije pri izbiri 
vsebin, metod dela …  

Potrebe vzgojiteljev začetnikov in izkušenejših vzgojiteljev se lahko bistveno razlikujejo, 
čeprav delajo v istem okolju (Schuck idr., 2013). Vzgojitelji začetniki pogosto potrebujejo 
več podpore in smernice pri sodelovanju z izkušenejšimi sodelavci, prav tako manj zavračajo 
sodelovanje v obveznih skupnih dejavnostih (Farrell, 2006; Johnston, 2009). Obenem veliko 
razmišljajo o svoji strokovni svobodi in so visoko motivirani za izvajanje svojih idej pri 
poučevanju in doseganje osebnih ciljev profesionalnega razvoja (Farrell, 2007; Gao, 
Barkhuizen in Chow, 2011). Xu (2015) priporoča, da je treba vzgojiteljem začetnikom nuditi 
konkretno pomoč (ne pa neposredna navodila) za njihov začetni profesionalni razvoj in 
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razvoj njihove avtonomije. Prav tako imajo na vzgojitelje začetnike boljši vpliv strokovna 
srečanja (oz. sodelovanja) s sodelavci, ki so problemsko orientirana kot tista, ki so 
orientirana le na rezultate (prav tam). Na razvoj avtonomije vzgojiteljev vplivajo tudi 
(dodiplomsko) izobraževanje (Johnson, 2009; Ushioda idr., 2011) ter dodatno strokovno 
izobraževanje, ki prispeva k spremembi vzgojiteljevega odnosa in samozavesti (Dierking in 
Fox, 2013). Manj empiričnih raziskav je bilo narejenih z vidika dejavnikov, ki ovirajo 
avtonomijo vzgojiteljev. Le ti škodi prevelika odvisnost vzgojiteljev od podpore sodelavcev 
(Cowie in Sakui, 2011) in ovirajoče institucionalne okoliščine (Dymoke in Harrison, 2006). 

Vendar pa možnost avtonomije ne pomeni nujno avtonomnega delovanja posameznikov, 
delujejo lahko bolj ali manj avtonomno. Posamezniki bodo delovali avtonomno le, če se jim 
bo situacija zdela primerna (Meyers, 1986). Torej za neposredno omogočanje in izvajanje 
avtonomije ni pogoj le ustrezna zakonodaja, ampak tudi ustrezna klima vrtca in širšega 
okolja. Kot navajata avtorja, vzgojitelji bi morali najti spodbudo in podporo pri šolskih 
oblasteh (npr. pri ravnatelju). Le ti bi morali podpirati njihove načrte in razmere za 
uresničevanje učnih ciljev (Tehrani in Mansor, 2012). Pravico, da posameznik, npr. učitelj 
ali vzgojitelj, nadzoruje svoje lastne aktivnosti, po navadi imenujemo profesionalna 
avtonomija (Raaen, 2011). Če želimo vzgojitelje obravnavati kot strokovnjake, morajo tako 
kot zdravniki in odvetniki imeti moč in svobodo znotraj svojega strokovnega dela (Pearson 
in Moomaw, 2005; Webb, 2002) ter uporabljati kritično mišljenje (Šimenc, 2009). 
Vzgojitelji kot posamezniki potrebujejo občutek soodločanja v instituciji, saj delavci morajo 
raziskovati in se počutiti samozavestno pri iskanju alternativ. To posameznike krepi in jim 
daje potrditev za njihov trud. Če vrtec omejuje avtonomijo vzgojiteljev, deluje na 
posameznike uničevalno in tudi njihova strokovna rast je omejena (Dondero, 1997; Niles in 
Wildman, 1987). Seveda pa je na vzgojiteljih odgovornost za sprejemanje nekih odločitev, 
iskanje alternativ. Če so vzgojitelji uspešni pri raziskovanju, strokovnem delu in imajo 
zmožnost avtonomnega delovanja, lahko to pozitivno vpliva nanje (prav tam). Avtonomija 
vzgojiteljev je kompleksna tema, različni avtorji jo skušajo pojasniti z različnimi 
dimenzijami (Nakata, 2011; Yan, 2010), področji (Friedman, 1999; Usma Wilches, 2009), 
ki so v medsebojni interakciji. Poleg zakonskih predpisov jo določajo tudi drugi pogoji 
(Kalin, 2002; Marentič Požarnik, 2004). 

5.2 PROFESIONALIZEM VZGOJITELJEV KOT POGOJ ZA NJIHOVO 
AVTONOMIJO 

Avtonomije brez profesionalnosti ni (Nakata, 2011; Niemi in Kohonen, 1995; Resman, 
1990; Volovlek, 2012). Vendar je lahko tudi koncept profesionalizma (splet znanja, 
spretnosti, stališč, vrednot) vprašljiv. Obstajajo dvomi v obstoj enotnega profesionalnega 
koncepta, saj je razumevanje profesionalizma specifično, kontekstualno in individualno 
(Stronach idr., 1999). Vzgojitelji doživljajo vrtec kot učinkovito institucijo, kadar jim 
omogoča veliko mero profesionalizma in kadar so lahko lahko udeleženi pri sprejemanju 
odločitev (Dondero, 1997). Avtonomija vzgojitelja je predpogoj za vzgojiteljevo strokovno 
rast in tudi rezultat profesionalnega usposabljanja (Beijaard, Meijer, Morine-Dershime in 
Tillema, 2005).  
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Profesionalizem vzgojiteljev naj bi predstavljali (Niemi in Kohonen, 1995): 

a) poklicna zavzetost za spodbujanje rasti učenja otrok, zaupanje v vrednost svojega 
dela, prepričanje, da je poklicna odgovornost in učinkovitost zasnovana na odprti 
komunikaciji in refleksiji.  

b) profesionalna avtonomnost, zasnovana na ponotranjenih vrednotah, usposobljenosti 
in odgovornosti. 

c) dinamično pojmovanje učenja pri sebi in pri otrocih. Zavzetost za stalen intelektualni 
in osebnostni razvoj. 

d) sodelovanje in interakcija, deluje in sodeluje z drugimi v vrtcu in izven njega v dobro 
ožje in širše skupnosti (prav tam).  

V širšem kulturnem okolju Evropske unije pojem profesionalizacije zajema široko splošno 
raziskovalno utemeljeno znanje o poučevanju empirično preverjene prakse, ki izboljšujejo 
procese poučevanja, omogoča avtonomno in kompetentno profesionalno ravnanje 
strokovnih delavcev, ki so kritični intelektualci in ravnajo v skladu z interesi otrok v skladu 
s svojim etičnim kodeksom (Zelena knjiga, 2001). Pedagoški poklic, kot je vzgojitelj, 
zahteva veliko profesionalnega znanja, strokovno avtonomno odločanje in presojanje (Bela 
knjiga, 2011). Strokovna avtonomija vzgojiteljem omogoča prizadevanje za strokovno 
izpopolnjevanje in bi morala igrati ključno vlogo pri spodbujanju profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, predvsem z vidika vzgojiteljevih prepričanj in pedagoških praks (Burns in 
Richards, 2009). Strokovna avtonomija vzgojiteljev se razvija v interakciji z več 
pomembnimi dejavniki, ki vključujejo prepričanja vzgojiteljev (Warfield, Wood in Lehman, 
2005), stres na delovnem mestu (Pearson in Moomaw, 2005) in identiteto vzgojitelja (Xu, 
2013). Nakata (2011) je razvrstil 13 strategij za uspešnejšo profesionalnost pri avtonomiji 
vzgojiteljev, od najpomembnejše do manj pomembne: identificirati lastna močna in šibka 
področja, motivirati se za izboljšanje lastnega znanja, motivirati se za izboljšanje svojih 
spretnosti in prakse, samostojnost pri sprejemanju odločitev za izboljšanje svojega dela, 
samostojnost pri sprejemanju odločitev za izboljšanje svoje prakse, postavljati si lastne učne 
cilje, izmenjavati mnenja z drugimi vzgojitelji, spodbujati lastni interes za učenje stroke, 
učiti se od sodelavcev tudi zunaj šole, samoevalvirati napredek, odločati o učenju zunaj 
vrtca, prisluhniti otrokom in se učiti od njih, izmenjavati mnenja s sodelavci o idealni uri 
dela (prav tam). Iz tega sklepamo, da je izjemnega pomena za profesionalnost pri avtonomiji 
vzgojiteljev samorefleksija, pripravljenost za učenje in izboljšave, deljenje izkušenj med 
vzgojitelji.  

Da bi vzgojitelji zmogli dosegati cilje strokovne usposobljenosti in sprejemati odgovornost, 
ki jo vključuje avtonomno odločanje pri delu, je treba poskrbeti za njihovo strokovno rast. 
Predvideva se, da bi to lahko dosegli s predlogi za spreminjanje programov za izobraževanje 
učiteljev oz. vzgojiteljev, s kakovostnim mentorstvom med pripravništvom, s programi 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja, z zagotavljanjem ustrezne strokovne pomoči, 
svetovanja in obveščanja, s spodbujanjem mednarodnega povezovanja in izpopolnjevanja v 
tujini (Bela knjiga, 1995; Devjak in Polak, 2007). Težava se pojavi pri financiranju vseh teh 
storitev, ki bi prispevale k strokovni rasti in profesionalnosti učiteljev. Predvsem v času 
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omejevanja finančnih sredstev za vrtce in šolstvo največkrat ni denarja za mednarodno 
povezovanje, izpopolnjevanje v tujini ali doma, programi strokovnega izpopolnjevanja so 
lahko cenovno neugodni, mentorstvo ni plačano oz. zelo malo.  

Profesionalizem vzgojiteljev ima več dimenzij, ki se nanašajo na vloge, ki jih vzgojitelji 
prevzemajo. Resman (1990) navaja tri vloge učiteljev oz. vzgojiteljev, ki morajo biti 
povezane z določeno odgovornostjo in morajo delovati usklajeno, sicer je lahko vzgojitelj 
razdvojen. Vzgojitelj se mora pojavljati v vlogi uslužbenca, strokovnjaka in kot osebnost 
(prav tam). Vzgojitelj kot javni uslužbenec mora skrbeti za družbene interese, tako da mlade 
spodbuja k pozitivnim, produktivnim in sodelujočim državljanom, jih ustrezno kulturno 
ozavesti in vpliva na na obnašanje otrok. Vzgojitelj kot uslužbenec je dolžen prenašati tudi 
znanje, ki je predpisano v nacionalnem kurikulumu (Resman, 1990). Pri tej vlogi uslužbenca 
ima vzgojitelj avtonomijo, da razvija vsebino kurikuluma in izbere način poučevanja. 
Vzgojitelj kot strokovnjak pri delu ravna po strokovnih spoznanjih, pomagajo mu 
pedagoška, psihološka, didaktična, metodična in strokovna predmetna spoznanja. Svoje delo 
vzgojitelj skuša približati željam, potrebam, sposobnostim, osebnostnim lastnostim 
predšolskih otrok in danim učnim situacijam. Pogoji za avtonomijo vzgojitelja so, da 
vzgojitelj zaupa v svojo strokovnost, svoje spodobnosti in osebnostne kakovosti ter da lahko 
odloča o izbiri metod, oblik in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela. Hkrati pa pri tem 
lahko nudi predšolskim otrokom večjo možnost participacije v vrtcu. Pogoj za avtonomno 
delo vzgojitelja kot strokovnjaka je ustrezna strokovna izobrazba, usposobljenost, materialni 
pogoji, strokovna svetovalna pomoč (prav tam). Vzgojitelj kot osebnost je človek s slabimi 
in dobrimi lastnostmi, ki mora presojati, spodbujati in se poglobiti v čustva otroka ter jih 
razumeti. Svoboda vzgojitelja pri tem je omejena z odgovornostjo za moralno in etično 
vzgojo otrok, ki so jo začeli s starši in je v skladu z družbenimi pravili (prav tam). 

Profesionalni razvoj vzgojiteljev poteka skozi daljše časovno obdobje. Vzgojitelji z daljšo 
delovno dobo (več kot 20 let) dajejo večji pomen stalnemu strokovnemu razvoju kot mlajši 
vzgojitelji s krajšo delovno dobo (do 10 let) (Stan, Stancovici in Paloş, 2013). Vendar pa 
imajo izkušenejši vzgojitelji (več kot 20 let delovne dobe) v primerjavi z mlajšimi vzgojitelji 
raje delovno okolje z več rutine, kjer pa je možnosti za razvoj strokovnega znanja manj in 
tudi njihova pripravljenost za razmislek o različnih možnostih je zmanjšana (prav tam). 
Razvoj avtonomije vzgojiteljev začetnikov je pogojen s stopnjo vzgojiteljeve anksioznosti 
(tesnobe) pri okoliščinah, ki zahtevajo sodelovanje (Xu, 2015). Zdi se, da večja anksioznost 
spodbuja avtonomijo vzgojiteljev (Lynch, 2013), saj motivira vzgojitelje začetnike za 
samostojno raziskovanje in prispeva k dolgoročnemu profesionalnemu razvoju, ki kasneje 
pomaga ublažiti anksioznost. Nasprotno pa nizka stopnja anksioznosti vzgojiteljev bistveno 
ne spodbuja k njihovi avtonomiji, do neke mere jih celo omejuje pri profesionalnem razvoju, 
omogoča pa jim lažji prestop iz izobraževalnega programa v realno pedagoško prakso (Xu, 
2015).  

Vzgojitelji lahko v svoji poklicni karieri napredujejo vertikalno (napredovanje v pomočnika 
ravnatelja, ravnatelja, vodjo enote) ali horizontalno (napredovanje v nazive – mentor, 
svetovalec, svetnik) (Florjančič in Jereb, 1998). Osredotočili se bomo samo na horizontalno 
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napredovanje vzgojiteljev in njihov profesionalni razvoj, ki je podoben kot za učitelje. 
Profesionalni razvoj vzgojiteljev poteka po fazah, različni avtorji opredelijo različno število 
teh faz. C. Razdevšek Pučko (1990) opredeli tri faze: obdobje idealnih predstav, obdobje 
preživetja in obdobje izkušenosti. M. Valenčič Zuljan (2001) po tujih avtorjih (Berliner, 
1989; Sheckley in Allen, 1991) opredeli petfazni model poklicnega razvoja strokovnih 
delavcev, ki sega od vzgojitelja novinca, vzgojitelja začetnika, usposobljenega vzgojitelja 
(praktika), uspešnega vzgojitelja (strokovnjaka), do eksperta (prav tam). Petfazni model sta 
razvila tudi Fullan in Hargreaves (1992). Njune opredelitve faz so: 1. Začetek kariere ali faza 
preživetja (lahek ali težak začetek) in faza odkrivanja (občutenje poklica, sprejemanje 
odločitev; 1–3 leta poučevanja); 2. Stabilizacija ali faza dokončne odločitve o karieri 
vzgojitelja in razvoju kompetenc s področja poučevanja (obsega 4–6 let poučevanja); 3. 
Eksperimentiranje in samoocenjevanje (preizkušanje novih materialov, pristopov, nalog, 
evalvacija lastnega dela, traja 7–18 let poučevanja); 4. Umirjenost in konservativnost ali 
zrela kariera (postopno upadanje vzgojiteljevega entuziazma in energije, ki jo kompenzirajo 
z večjim občutkom zaupanja; skeptičnost do šolskih reform, lahko se pojavi grenkoba in 
zagrenjenost; traja 19–30 let poučevanja); 5. Odmikanje ali faza sproščenosti (faza 
konservatizma, nestrinjanje s šolsko prakso; 31–40 let poučevanja) (prav tam). Podobno so 
vzgojitelje glede na delovno dobo razvrstili v štiri skupine (Berliner, 1992; Huberman, 
1992):  

1. prvo obdobje – vstop v poklic ali vzgojitelj novinec (1–3 leta delovnih izkušenj);  
2. drugo obdobje – poklicna stabilizacija in utrditev ali vzgojitelj začetnik (4–6 let 
delovnih izkušenj); 
3. tretje obdobje – poklicna aktivnost ali izkušeni vzgojitelj (7–18 let delovnih izkušenj) 
4. četrto obdobje – faza stabilnosti ali vzgojitelj ekspert (18 in več let delovnih izkušenj).  

Linearni model učiteljevega ali vzgojiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju (1989, 
2001) predstavlja 5 stopenj. Prva stopnja je vzgojitelj novinec, za katerega so povečini 
značilne lastnosti, da se racionalno odloča, nesituacijsko zaznava situacije, zmožen je 
analitične ocene, razume temeljna pravila in postopke, pri ravnanju in odločanju togo 
upošteva pravila, saj še ni občutljiv na kontekst dogajanja. Na drugi stopnji je vzgojitelj 
začetnik, ki je že sposoben situacijskega zaznavanja, dela še analitične ocene, racionalne 
odločitve, usmerjen je v kontekstno razvijanje celostnega ravnanja, ne upošteva togo pravil, 
ampak že situacijo. Na tretji stopnji je usposobljeni vzgojitelj ali praktik, ki situacijsko 
zaznava, sprejema racionalne odločitve, dela analitične ocene, usmerjen je v razvijanje 
splošnih principov, pri odločanju in ravnanju ga vodi splošni načrt. Na četrti stopnji je 
uspešen vzgojitelj ali strokovnjak, ki je že sposoben intuitivne ocene, dela racionalne 
odločitve, situacijsko zaznava, usmerjen je v povezovanje izkušenj v enovit scenarij, pri 
odločanju in ravnanju ga usmerja intuicija, ne več načrt. Na peti stopnji je vzgojitelj ekspert, 
ki sprejema intuitivne odločitve na podlagi intuitivnih ocen, situacijsko zaznava, usmerjen 
je v oblikovanje predelane in požlahtnjene intuicije, zanj akcija in situacija pomenita enako. 
Z višanjem stopenj se znižuje pripravljenost vzgojiteljev na novo znanje (prav tam). Če bi 
ta model strnili na kratko, bi rekli, da vzgojitelj novinec strogo upošteva postavljena pravila 
pri pedagoškem delu in pravila uporablja kot recepte. Na drugi stopnji vzgojitelj začetnik že 
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odloča, kdaj in v katerih okoliščinah so kakšna pravila uporabna. Na tretji stopnji so 
usposobljenemu vzgojitelju vse bolj jasna povezanost med sredstvi in cilji. Četrto stopnjo 
predstavlja vzgojitelj strokovnjak, ki že bolj celovito dojema svoj položaj v skupini otrok in 
zna predvidevati dogodke. Peto stopnjo predstavlja vzgojitelj ekspert, ki intuitivno in 
celovito dojema pedagoško delo ter se zna samostojno, pravilno in hitro odločati (Berliner, 
1989; Marentič Požarnik, 2000a). S svojo rastjo vzgojitelji spreminjajo tudi pogled na 
poučevanje in učenje. Pri profesionalnem razvoju se nekateri raziskovalci usmerjajo v 
raziskovanje faz poteka profesionalnega razvoja, drugi raziskovalci so osredotočeni na 
raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na profesionalni razvoj, tretji pa poudarjajo oblike 
poklicnega učenja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Oblikovanje modelov nam 
posploši bistveno in poenostavi prikaz temeljnih dejavnikov v medsebojni povezavi, čeprav 
imajo slabost enodimenzionalnosti in zanemarjanja celosti ter medsebojne povezanosti 
dejavnikov znotraj nekega opazovanega pojava (Krajnc in Valenčič Zuljan, 2014). Modeli 
se po navadi nanašajo na časovni vidik (število let delovne dobe). Vendar pa tudi pestrost in 
kakovost izkušenj določata profesionalni razvoj vzgojitelja (prav tam). Poleg kontinuiranega 
dodatnega izobraževanja vzgojiteljev in strokovnega usposabljanja je za njihov strokovni 
razvoj pomembna tudi njihova pripravljenost za učenje in izboljšave (Hafner, 2013).  

Zavedamo se, da delovna doba ni edino merilo, ki vpliva na vzgojiteljev profesionalni razvoj 
in s tem na njegovo avtonomijo. Vsi vzgojitelji ne dosežejo najvišje stopnje avtonomnosti, 
ne glede na delovno dobo in strokovni naziv. Tudi vzgojitelji, ki dosežejo najvišjo stopnjo 
avtonomije, ne delujejo na tej stopnji v vsaki situaciji pri strokovnem pedagoškem delu 
(Berliner, 1992). Sklepamo pa, da večina vzgojiteljev z daljšo delovno dobo, višjim 
strokovnim nazivom, z veliko izkušenj in posodabljanjem svojega strokovnega znanja, 
pozitivnim odnosom do svojega poklica in avtonomije uspe razvijati svojo profesionalno 
kariero in strokovno avtonomijo. 

Na profesionalni razvoj vzgojiteljev vplivajo vzgojiteljeva prepričanja, pojmovanja, 
subjektivne teorije, oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja vzgojiteljev, 
uvajanje novosti, spremembe v predšolskem sistemu, neformalni vplivi, kot so klima v vrtcu, 
vplivi staršev (Krečič in Ivanuš Grmek, 2008). Volovlek (2012) pojasni, da se je 
profesionalna avtonomija razvila iz teoretičnega načela kot posledica formalnega 
izobraževanja in je osnova za strokovnost uporabnikov. Ogroženost avtonomije se pojavi, 
kadar drugi strokovnjaki menijo, da so enako dobri ali celo boljši pri reševanju težav. Vojska 
svojo avtonomijo ohranja z zaprtim sistemom izobraževanja, ohranjanjem tradicije in 
nadzorom nad rekrutacijo (Volovlek, 2012). Avtonomijo vzgojiteljev pogosto povezujejo z 
izobraževanjem vzgojiteljev (Little, 1995; Reeve, 1998; Smith, 2003; Tort-Moloney, 1997), 
s profesionalnim razvojem (Fleming, 1998; Smyth, 1995) in opolnomočenjem vzgojiteljev 
(Hamid, Nordin, Adnan in Sirun, 2013; Erčulj, 2009; Short in Rinehart, 1992; Thomas, 
2017).  

5.2.1 Opolnomočenje vzgojiteljev kot prispevek k avtonomiji vzgojiteljev 

Za profesionalni razvoj zaposlenih in zadovoljstvo pri delu sta za sveže diplomirane 
zaposlene ključnega pomena koncept opolnomočenja in kompetentnost (Kuokkanen idr., 
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2016). Pri konceptu opolnomočenja vzgojiteljev gre za psihološko povečanje moči 
vzgojiteljev in razvijanje samozaupanja v lastne vire moči (Wehmeyer, 1999). Lahko pa se 
koncept opolnomočenja nanaša na opolnomočenje (predšolskih) otrok in ga povezujemo s 
konceptom participacije ali s soudeležbo otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu (prav 
tam). Za opolnomočenje učiteljev in vzgojiteljev je treba zagotoviti podporo (materiale, učne 
pripomočke, ustrezno okolje in klimo, čas za navajanje na nova pravila), da bodo lažje 
implementirali spremembe kurikuluma, odpravili strah pred spremembami, kar bo na koncu 
prispevalo k izboljšanju prakse in končnih rezultatov (Lee idr., 2011) in pripomoglo k 
sprejemanju avtonomnih odločitev. Koncept avtonomije vzgojiteljev se nanaša na svobodo 
ali moč vzgojitelja znotraj strokovnih odločitev in dejanj (Castle, 2004; Friedman, 1999; 
Pearson in Hall, 1993; Short, 1994). Prav s konceptom opolnomočenja vzgojiteljev lahko 
prispevamo k večji moči vzgojiteljev za sprejemanje strokovnih odločitev in ravnanj, kar 
posledično prispeva k večji avtonomiji vzgojiteljev.  

Kvalitativna raziskava J. Overton (2009) se je osredotočala na to, kako dodatno 
izobraževanje in spremembe vplivajo na vzgojitelje v smislu moči oziroma opolnomočenja. 
Raziskava razlikuje tri dimenzije opolnomočenja vzgojiteljev pri delu, in sicer predpisano 
moč, nemoč, opolnomočenje sebe in drugih. Predpisana moč se nanaša na moč birokratskih 
pravil ali predpisov; na moč, ki je vzgojiteljem dana od zgoraj (od ministrstva in ravnateljev, 
nadrejenih, izobraževalne politike in spoznanj znanstvenih raziskav). Nemoč se nanaša na 
namerne in nenamerne ukrepe, ki spodkopavajo vzgojiteljev občutek osebne moči v 
izobraževalnem sistemu in razvrednotijo vzgojitelje (npr. pomanjkanje cenjenja vzgojiteljev, 
zmanjšanje finančnih virov, pomanjkljive oblike podpore vzgojiteljem v sistemu s strani 
ravnateljev, nadrejenih, ministrstva). Opolnomočenje sebe in drugih se nanaša na načine, ki 
pripomorejo k opolnomočenju vzgojiteljev na osebni in strokovni ravni ter k opolnomočenju 
vzgojiteljeve družbene okolice. Načini opolnomočenja so lahko prostovoljni kot sredstvo za 
samostojno opolnomočenje, lahko se nanašajo na vključevanje vzgojiteljev v strokovne 
skupine (Sindikat, Zveza oz. skupnost predšolskih vzgojiteljev), lahko se nanašajo na 
samoopolnomočenje vzgojiteljev s pomočjo njihovih delovnih izkušenj, na opolnomočenje 
s pomočjo samostojnega učenja in profesionalnega razvoja, spodbujanja sebe in drugih z 
namenom opolnomočenja, nanašajo pa se tudi na opolnomočenje vzgojiteljev pri procesu 
odločanja in sprejemanja odločitev (prav tam). Proces opolnomočenja vzgojiteljev prispeva 
k večji avtonomiji vzgojiteljev, saj so bolj opolnomočeni vzgojitelji bolj sposobni sprejemati 
samostojne strokovne odločitve.  

Na opolnomočenje vzgojiteljev imajo velik vpliv: vprašanje moči (vpliv vzgojiteljev, 
stopnja in obseg moči v strokovnem poklicu), zadovoljstvo vzgojiteljev (učinkovitost, 
zaupanje, cenjenje, profesionalna integriteta – strokovno delo se ujema z osebnimi 
prepričanji in etičnimi standardi, biti slišan – možnost, da so vzgojiteljeve ideje in predlogi 
slišani, izvedeni in cenjeni), podpora vzgojiteljem, zmanjševanje vzgojiteljeve nemoči, 
dobro sodelovanje med vzgojitelji in delodajalci (Overton, 2009). Kar avtor (prav tam) 
opisuje kot vplive na opolnomočenje vzgojiteljev, bi lahko na kratko povzeli kot klimo vrtca, 
o kateri bomo spregovorili v kasnejšem podpoglavju in ima močan vpliv na avtonomijo 
vzgojiteljev.  
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Opolnomočenje žensk prispeva k boljšim ekonomskim in družbenim rezultatom (Hatlebakk 
in Gurung, 2016). V vzgojiteljskem poklicu v Sloveniji prevladujejo ženske. Z njihovim 
opolnomočenjem bi tako glede na Hatlebakka in Gurunga (2016) lahko prispevali k večji 
kakovosti življenja na ekonomskem in družbenem področju. Vzgojitelji in učitelji, ki delajo 
z različnimi populacijami otrok (različne potrebe), so običajno ključni element za izboljšanje 
kakovosti v izobraževanju, čeprav sami pogosto nimajo takih pogledov in prepričanj 
(Thornburg in Mungai, 2011). Čeprav je pri spremembah šolskega sistema čutiti odpor 
vzgojiteljev in učiteljev za spremembe, avtorja raje na to gledata kot na pomanjkljivo 
opolnomočenje, saj so glavni pomisleki vzgojiteljev in učiteljev pri spremembah 
najpogosteje povezani s pomanjkanjem doslednih zakonskih pravil, nudenjem podpore 
vzgojiteljem in učiteljem ter neusklajenostjo profesionalnega razvoja in poučevanja (prav 
tam). Pri spremembah šolskega sistema bolj izkušeni (več kot 8 let delovne dobe) vzgojitelji 
in učitelji pogosteje opozorijo na pomanjkanje doslednih (zakonskih) pravil, na vpliv 
zunanjih dejavnikov (občina, starši, družba) in na njihove omejene zmožnosti za delo z 
različnimi otroki (Thornburg in Mungai, 2011). Manj izkušeni vzgojitelji in učitelji (manj 
kot 8 let delovne dobe) pa so bolj nagnjeni k pomislekom glede komunikacije s sodelavci in 
drugimi (starši, otroci, nadrejeni) (prav tam). V raziskavi (Yoo, 2010), kjer so uvajali 
novosti, je bilo ugotovljeno, da učitelji in vzgojitelji, ki imajo pozitiven odnos do novih 
konceptov (npr. uvajanje znanstvenih spoznanj pri predšolskih otrocih, spodbujanje 
avtonomije otrok ...), so bolj pripravljeni uvajati nove koncepte, imajo več zamisli pri delu, 
bolj se čutijo opolnomočeni na svojem strokovnem področju in profesionalnem razvoju. 
Pozitiven odnos vzgojiteljev do sprememb v šolstvu je tisti, ki vpliva na vzgojiteljevo 
pripravljenost za spremembe (Lee idr., 2011). Dodatno izobraževanje vzgojiteljev na 
strokovnem področju, spremembe v programih kurikula, v politiki vodenja in vzgojiteljevi 
praksi vplivajo ne le na delo vzgojiteljev, ampak tudi na pojmovanje vzgojiteljev, kdo so oni 
kot ljudje – identiteta (Hargreaves, 1998; Palmer, 1997). Strokovna avtonomija vzgojiteljev 
se razvija v interakciji z identiteto vzgojitelja (Xu, 2013) s prepričanji vzgojiteljev (Warfield 
idr., 2005), stresom na delovnem mestu (Pearson in Moomaw, 2005). S konceptom 
opolnomočenja lahko pripomoremo k razvijanju strokovne avtonomije vzgojiteljev. Mlajši 
strokovni delavci potrebujejo podporo starejših sodelavcev (Orzea, 2016) za razvijanje svoje 
strokovne avtonomije in identitete vzgojitelja. Starejši strokovni sodelavci so tako lahko v 
vlogi tistih, ki s svojim znanjem in podporo (Overton, 2009) lahko pripomorejo k 
opolnomočenju mlajših vzgojiteljev in posledično k razvijanju njihove strokovne 
avtonomije. 

5.3 ODNOS MED VZGOJITELJI IN STARŠI 

Sodelovanje med vzgojitelji in starši je pomembno, ker je v predšolskem obdobju otrok 
veliko bolj kot kadar koli pozneje v življenju povezan in soodvisen od svojih staršev. V tem 
obdobju otroštva, zaradi tesne povezanosti med otrokom in starši, imajo vzgojitelji največ 
možnosti, da posredno vplivajo na stališča staršev in tako vplivajo tudi nanje. Zadovoljujoč 
odnos med starši in vzgojiteljem je pogoj za harmonično in emocionalno stabilnost otroka 
in njegov razvoj. Otrok bo ob zadovoljujočih odnosih doživljal varnost, sprejetost, 
potrjevanje in bo lahko lažje premagoval težave (Lepičnik Vodopivec, 1996). Proces 
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sodelovanja s starši bi lahko razdelili na tri obdobja. Do leta 1970 so bili vzgojitelji tisti, ki 
najbolj znajo, kako se ravna z otroki, starši pa so bili tisti, ki jih je bilo treba o vsem poučiti. 
Zato je vrtec organiziral raznovrstna izobraževanja za starše in skrbel, da se je čim več 
staršev vključilo v izobraževanje. V vsakdanje življenje in delo v vrtcu staršev takrat še niso 
vključevali. Po letu 1970 je bilo sodelovanje s starši obravnavano kot obveznost, ki jo je 
vzgojitelj moral izvajati. Starši so morali sodelovati na roditeljskih sestankih in govorilnih 
urah, vzgojitelj pa je bil še vedno tisti, ki je znal najbolje vzgajati otroke. Po letu 1980 – 
predvsem pa po letu 1985 – so se zgodile velike spremembe. Nekateri vrtci so začeli izražati 
nezadovoljstvo na področju sodelovanja s starši. S starši so se vzgojitelji začeli intenzivneje 
povezovati ter jih vključevati v življenje in delo vrtca. Danes se je sodelovanje družine in 
vrtca v primerjavi s sodelovanjem v preteklih letih spremenilo. Starši imajo možnost in 
pravico, da se vključujejo v delo vrtca. Vrtec kot ustanova se trudi za stike s starši. Vrtec 
izvaja razne oblike sodelovanja, ki krepijo medsebojne odnose med vrtcem in starši ter 
izboljšujejo pedagoško-andragoško delo s starši (Lepičnik Vodopivec, 2012). Če 
primerjamo, kaj so bile naloge vzgojitelja v odnosu do staršev in kakšna je bila njihova 
avtonomija, opazimo, da so imeli vzgojitelji do leta 1970 nalogo, da starše poučijo o vzgoji 
otrok. S strani staršev ni bilo pričakovati, da bi posegali v avtonomijo vzgojiteljev, tudi glede 
vzgojnih ravnanj pri otrocih so bili vzgojitelji popolnoma avtonomni, saj se je menilo, da 
najbolje znajo, kako ravnati z otroki. Od staršev se ni niti pričakovalo, da bi podajali svoje 
predloge, zahteve, želje in ideje glede vzgoje otrok. Po letu 1970 so vzgojitelji sodelovali s 
starši zaradi obveznosti, pridobivanja materialnih dobrin za vrtec, vendar to sodelovanje ni 
bilo nujno na enakovredni ravni. Vzgojitelji so imeli avtonomijo pri odločitvah glede vzgoje 
otrok, saj so veljali za tiste, ki najbolje znajo vzgajati otroke. Po letu 1985 se starši 
intenzivneje vključujejo v delo in življenje vrtca, vloga vzgojitelja je, da jim prisluhne, 
upošteva njihove predloge, želje, vrednote. Vzgojitelj je v vlogi enakovrednega s starši, 
vzgojiteljevo avtonomno vzgojno ravnanje je pod drobnogledom staršev, in če se ne sklada 
z njihovimi vrednotami, prepričanji, lahko pride do konfliktov ali posegov v njegovo 
strokovno avtonomijo s strani staršev.  

Starši imajo v vrtcu po Kurikulumu za vrtce (1999) ne le pravico do informacij o programih 
in pravico do sprotne izmenjave in poglobljenega razgovora o svojem otroku, ampak tudi 
pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter v oddelku in celo pravico 
aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, seveda ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 
vrtca. Pri takšnem sodelovanju ne gre za zmanjševanje avtonomnosti vzgojiteljice ali vrtca, 
temveč za »tisto nekaj več v vzgoji«, poenotenje vzgojnih pristopov, odprtost kurikuluma 
ter za demokratičnost in pluralnost v vzgoji predšolskih otrok (Devjak idr., 2010). Ideje, kjer 
starši postanejo dejavni partnerji v vzgoji in izobraževanju, veljajo za korak k večji 
avtonomiji vrtcev, predvsem pri oblikovanju kurikulov in organizaciji izobraževalnega dela. 
Tudi zahtevo po profesionalizaciji vzgojiteljevega dela si je mogoče razlagati kot potrebo po 
večji strokovni avtonomiji (Zelena knjiga, 2001). Med dejavnike dobrih odnosov med 
vzgojitelji in starši štejemo: dojemanje vrtca kot del življenja, občutljivost za stiske otrok in 
staršev, zmožnost poslušanja staršev, zmožnost preproste razlage težave in realno presojanje 
kriznih situacij. Med dejavnike slabih odnosov s starši štejemo: zavračanje medsebojnega 
komuniciranja, nezmožnost poslušanja, prenašanje odgovornosti drug na drugega, 
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kritiziranje ter toga in nespremenljiva mnenja o otroku, starših, vzgojiteljih, ponujanje 
rešitev, zavračanje skupnega iskanja rešitev, prepričanost o svojem videnju težave, 
zapletenost sporočil (Kalin, 2009). Izjemno povezanost v odnosu med vzgojitelji in starši 
opazimo v vrtcu Reggio Emilia, kjer vzgojiteljice vidijo starše kot sodelavce, s katerimi se 
skupaj učijo (Lepičnik Vodopivec, 2012). Gre za partnersko sodelovanje, ki ne ovira 
avtonomije vzgojiteljev.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) so podane smernice za partnersko sodelovanje med starši in 
strokovnimi delavci vrtca (Berčnik in Devjak, 2015). Za oblikovanje partnerskega odnosa je 
v večji meri odgovoren vzgojitelj, ki starše dojema kot enakovredne partnerje pri doseganju 
skupnih ciljev (prav tam). Starši imajo pravico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu 
(Kurikulum, 1999). Nasprotje partnerskega odnosa je klientski model sodelovanja s starši, 
kjer starši niso obravnavani kot enakovredni partnerji (Resman, 1992). Posegi staršev v 
avtonomijo vzgojiteljev v Sloveniji niso pogosti. I. Janžekovič Žmauc (2014b) ugotavlja, da 
tretjina anketiranih vzgojiteljev meni, da starši nikoli ne posegajo v njihovo strokovno 
avtonomijo. Pri aktivni vlogi staršev je obenem treba upoštevati tudi spoznanja pedagoške 
stroke in se zavedati odgovornosti sprejetih odločitev. N. Premzl (2011) ugotavlja, da skoraj 
polovici slovenskim vzgojiteljem največ stresa predstavljajo starši predšolskih otrok. 
Najmanj stresa pa jim povzročata plača in delovni čas (prav tam). Seveda si tudi starši želijo, 
da bi bili njihovi otroci avtonomni, vendar je ta želja nasprotna z zaščitniško držo staršev v 
postmoderni družbi (Pišot, 2008). 

S. Berčnik (2014) z empirično raziskavo v slovenskem predšolskem prostoru ugotavlja, da 
sodelovanje med starši in vrtcem najpogosteje poteka preko formalnih oblik sodelovanja 
(govorilne ure, roditeljski sestanki). Pogosta oblika sodelovanja je tudi krajša komunikacija 
ob prihodu in odhodu otrok iz vrtca. Uporabljajo pa se tudi pisna sporočila. Do razlik med 
mnenjem staršev in strokovnih delavcev vrtca je prišlo pri odgovorih o tem, da so starši 
vključeni v izvajanje vsakodnevnega vzgojnega dela. Vzgojitelji so menili, da starše 
večinoma vključujejo v vzgojno delo. Na drugi strani se je le polovica staršev s to trditvijo 
strinjala, druga polovica pa je menila, da niso vključeni. Starši redko sodelujejo pri 
oblikovanju dokumentov vrtca (prav tam). Avtorica ugotavlja, da kljub možnostim za 
partnerski model sodelovanja med starši in vrtcem ta model ni popolnoma udejanjen. Več 
pozornosti bo treba posvetiti prizadevanjem za dejavno vključevanje staršev v vzgojno-
izobraževalni proces (prav tam).  
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5.4 VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE IN KLIME NA 
AVTONOMIJO VZGOJITELJEV 

Šolska klima5 nima univerzalne definicije. Najpogosteje se nanaša na kakovost in značilnosti 
življenja v šoli in vrtcu ter temelji na vzorcih posameznikovih izkušenj šolskega ali 
vrtčevskega življenja, odraža norme, cilje, vrednote, medosebne odnose, načine učenja in 
poučevanja, organizacijsko strukturo (Cohen, McCabe, Michelli in Pickeral, 2009a). Šolska 
klima je opisana z različnimi termini, kot so okolje, vzdušje, čustva, ton, značilnosti 
institucije (Babnik, 2011; Freiberg in Stein, 1999; Homana, Barber in Torney-Purta, 2006). 
Šolsko klimo definira sklop notranjih značilnosti, ki se med šolami (vrtci) razlikujejo in 
vplivajo na obnašanje vsakega člana šole ali vrtca (Hoy in Miskel, 1996). Gre za produkt 
formalnih in neformalnih pravil, postopkov in politike, ki vpliva na odnos in dejanja 
zaposlenih in otrok (Anwar in Anis-ul-Haque, 2014).  

Šolska kultura je razmeroma stabilna, jedrna značilnost organizacije (vrtca) (Cameron in 
Quinn, 2011), ki jo prepoznamo po njenih vzorcih, ubesedenih vrednotah in prepričanjih ter 
neubesedenih temeljnih predpostavkah (prav tam). Šolska kultura lahko bolj ovira 
spremembe v vrtcu kot šolska klima, ki se odraža v medsebojnem življenju v vrtcu, odnosu 
do različnih sistemov nagrajevanja ter motivacije, zaznavanju prevladujočih praks, odnosov 
in posameznikov (Babnik, 2011; Domović, 1999). Socialni sistemi se ne spreminjajo radi in 
na poskuse sprememb se pogosto odzivajo z odporom (Bečaj, 2000, 2006). V Sloveniji 
šolska kultura ceni postavljanje visokih ciljev, učno učinkovitost, dobre delovne navade, 
zaupanje avtoriteti. Slabost šolske kulture pri nas pa je slabo spodbujanje kritičnosti, 
izvirnosti, samostojnosti, iznajdljivosti, podjetnosti, sodelovanja, strpnosti. To pa so cilji, ki 
jih zahteva sodobni čas. Za njihovo uresničitev bi potrebovali šolsko kulturo, ki bi naštete 
lastnosti omogočala (prav tam). Šolska klima ima velik vpliv na življenje posameznika v 
instituciji, njegovo doživljanje realnosti in delovanje (Ivančič, 2007). S premišljenimi ukrepi 
jo je mogoče spreminjati in prilagajati potrebam skupine. To pa je tudi razlika med klimo in 
kulturo, saj je kultura veliko bolj stabilna (prav tam). Na klimo vplivajo različni dejavniki, 
nekatere poznamo, drugih sploh ne (Lipičnik, 2002). Vplivi na klimo so široki s časovnega 
in okoljskega vidika. Na klimo in zaposlene vplivajo poleg trenutne situacije tudi dogodki 
in stvari iz preteklosti, dejavniki in kultura v samem vrtcu in tudi dejavniki v širšem okolju 
(prav tam). Šolska klima je lahko pozitivna ali negativna (Lehr, 2010). Za pozitivno klimo 
so značilni spoštljivi odnosi, občutek varnosti in visoka pričakovanja do dosežkov otrok. V 
pozitivni šolski klimi so po navadi tudi dosežki učencev višji (prav tam). 

Pozitivna šolska klima je primerno okolje za učenje in razvijanje. V zadnjih 20 letih so 
raziskovalci prepoznali pomembnost šolske klime (Cavrini, Chianese, Bocch in Dozza, 
2015). Klima je izjemnega pomena pri spodbujanju avtonomije otrok. Zato nekateri avtorji 
(Ames, 1992; Dondero, 1997; Leroy idr., 2007; Trouilloud, Sarrazin, Bressoux in Bois, 
2006; Williams idr., 2006) ne govorijo le o vzgojiteljih, ki spodbujajo avtonomijo otrok, 

5 Šolska klima – termin nam predstavlja tudi vrtčevsko klimo. Ker je termin šolska klima v literaturi pogosteje 
uporabljen, bomo govorili kar o šolski klimi.  
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ampak govorijo kar o klimi, ki podpira avtonomijo otrok. Kadar vzgojitelji verjamejo, da se 
otrok uči z raziskovanjem in da je vloga vzgojiteljev, da podpirajo otrokovo notranjo željo 
po raziskovanju, je večja verjetnost, da bodo vzgojitelji občutljivejši in bolj spodbudni za 
otrokove interese in skrbno zagotavljali učne priložnosti, ki bodo otrokom omogočale 
raziskovanje (Forry idr., 2013; Pianta idr., 2005). Na drugi strani pa vzgojitelji, ki verjamejo, 
da otrok potrebuje vodstvo pri učenju osnovnih zakonitosti, več časa namenijo vodenim 
aktivnostim v celotni skupini (Pianta idr., 2005). Cohen idr. (2009a) osnujejo štiri dimenzije 
šolske klime: a) varnost, b) poučevanje in učenje, igra, c) odnosi, d) okolje institucije (vrtca). 
Dejavnikov šolske klime je mnogo, zato je težko izmeriti dejanski vpliv vseh na klimo. 
Uspeh izobraževalnih institucij je odvisen od socialnega konteksta, ki vključuje tudi šolsko 
klimo (Voight, 2015). Raziskovalci nekoliko različno definirajo šolsko klimo in njeno 
merjenje (Bear, Yang, Mantz in Harris, 2017). Večina avtorjev se strinja, da se klima nanaša 
na kakovost in lastnost življenja v neki instituciji, kar vključuje norme, vrednote, 
pričakovanja, varnost (Cohen idr., 2009a). Vprašalniki za merjenje šolske klime6 vsebujejo 
različne lestvice ocenjevanja, ki so sestavljene iz odnosov med učitelji in učenci, odnosov 
med učenci, poštenosti pravil, jasnosti pričakovanj, varnosti v šoli, sodelovanja med šolo in 
širšo okolico, nasilja v šolah (Bear idr., 2016). V nadzorujoči klimi vzgojitelji posvečajo 
malo pozornosti otrokovi notranji motivaciji, željam in pričakovanjem (Reeve, 2002; Reeve 
in Jang, 2006). Pozitivna šolska klima je povezana z emocionalnim zdravjem otrok (Kidger, 
Araya, Donovan in Gunnell, 2012). Avtoritativna šolska klima pomeni, da strokovni delavci 
dajo posebno pozornost pravičnosti šolske discipline in kakovosti odnosov med učitelji in 
učenci (Huang idr., 2015). Glede na teorije avtoritativne šolske klime so učenci v bolj 
strukturirani in podporni klimi bolj zavzeti za šolsko delo in manj agresivni med seboj 
(Gregory in Cornell, 2009; Huang idr., 2015). Če je na šoli stroga in pravična disciplina in 
odnosi med učitelji in učenci spodbudni, so učenci bolj zavzeti za šolsko delo. Prav tako na 
šolah z avtoritativnimi lastnostmi učitelji opažajo, da je med učenci manj nasilja in draženja 
(Huang idr., 2015). Podobno bi lahko sklepali za vrtce. Če vzgojitelji skrbijo za bolj 
avtoritativno klimo, je med otroki manj nasilja.  

Voight (2015) v svoji empirični študiji dokazuje, da je glas otroka – učenca (participacija) 
lahko pomemben vzvod za izboljšanje šolske klime. Vendar je vse prepogosto glas otroka 
premalo slišan (prav tam). V vrtcih le redko raziskovalci merijo šolsko klimo, saj predšolski 
otroci težje izrazijo svoje občutke o klimi v vrtcu in še ne morejo sami izpolniti vprašalnika. 
Zato se bomo osredotočili na ugotovitve šolske klime v osnovni šoli. Primerjava dojemanja 
šolske klime med učitelji in učenci je pokazala relativno nizko ujemanje splošne klime 
(Mitchell, Bradshaw in Leaf, 2010). Otroci – učenci dojemajo klimo kot ugodnejšo, če se 
jim zdi, da so pogosto pohvaljeni ali nagrajeni za lepo vedenje, če manjkrat občutijo 
posledice kazni in je poudarek na učenju socialnih in čustvenih kompetenc (Bear idr., 2017). 
Pomembnost šolske klime sega dlje kot le do pozitivnih reakcij in interakcij znotraj šole ali 
vrtca (Anwar in Anis-ul-Haque, 2014). Dojemanje šolske klime učiteljev vpliva na šolski 

6 Vprašalniki za merjenje šolske klime so večinoma namenjeni otrokom – učencem, ki so že opismenjeni oz. 
učencem, ki ga že znajo izpolniti. Za predšolske otroke nismo zasledili vprašalnika o vrtčevski klimi. 
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uspeh in akademske dosežke otrok (Le Cornu, 2009). Rezultat pozitivne šolske klime za 
zaposlene je zadovoljstvo pri delu (Cohen, Pickeral in McCloskey, 2009b), večja prisotnost 
pri pouku in boljše pomnjenje (DiStefano, Monrad, May, McGuinness in Dickenson, 2007), 
prispeva k osebni rasti in učenju (zaposlenih) (Anwar in Anis-ul-Haque, 2014). Šolska klima 
vpliva tudi na niz prepričanj (subjektivne teorije), ki jih zgradijo vzgojitelji pri svojem delu 
(LaCoe, 2006). Poleg šolske klime na njihova prepričanja vplivajo tudi drugi dejavniki, kot 
so izkušnje, osebna prepričanja, značaj otrok in veliko drugih dejavnikov (prav tam). 

Šolska klima je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost predšolske vzgoje (Hedin idr., 
1997). Kadar so bili odrasli (vzgojitelji) sproščeni in sodelovalni med seboj (sproščena 
klima), so tudi otroci bolj sodelovali med seboj, več razpravljali in si bolj pomagali. Kadar 
so bili odrasli (vzgojitelji) bolj napeti v medsebojnih delovnih odnosih, so otroci pokazali 
več nesodelovalnega obnašanja, pogosteje so zašli v konflikte, pogosteje so bili prepuščeni 
samim sebi. Klima prispeva k obnašanju otrok, zato lahko vzgojitelji (z analizo obnašanja 
otrok) prispevajo k izboljšanju odnosa in obnašanja ter h kakovosti predšolske vzgoje (prav 
tam). 

V zadnjih 20 letih postaja vedno bolj pomembna šolska klima, zadovoljstvo z delom in 
vključenost strokovnih delavcev v sprejemanje odločitev znotraj institucije. 
Najpomembnejši dimenziji šolske klime za vzgojitelje sta ravnateljevo vodstvo in čim manj 
težav pri delu z otroki (Orzea, 2016). Mlajši vzgojitelji in učitelji, ki imajo manj pedagoških 
izkušenj, občutijo manjšo podporo pri svojem delu in manjšo učinkovitost pri delu (Mitchell 
idr., 2010; Orzea, 2016). Strokovni delavci, stari med 41 in 50 let, občutijo klimo kot bolj 
ugodno kot sodelavci, stari 30 ali manj (Orzea, 2016). Mlajši strokovni delavci potrebujejo 
podporo starejših sodelavcev (prav tam). Kadar vzgojitelji v svojem delovnem okolju 
zaznavajo ugodno delovno klimo (npr. sodelovalne odnose med zaposlenimi, imajo 
strokovno avtonomijo), so bolj pripravljeni delovati v skladu z interesi otrok (Kim, Stormont 
in Espinosa, 2009). Nasprotno pa, če vzgojitelji dojemajo delovno klimo kot izziv, so 
čustveno izčrpani, težje upoštevajo potrebe in interese vsakega otroka (prav tam). 
Sodelovalni odnosi med vzgojitelji ali kolegialnost je lahko pozitivni dejavnik, ki vpliva na 
klimo v vrtcu, in je povezan s prepričanjem vzgojiteljev (Hur, Jeon in Buettner, 2016). Hur 
idr. (2016) v svoji študiji ugotavlja, da je za vzgojitelje, ki imajo več glasu (avtonomije) v 
pedagoškem programu, verjetneje, da bodo spodbujali avtonomijo otrok, podpirali poglede 
otrok (prav tam). Enako je pri osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih (Pelletier, Sequine-
Levesque in Legault, 2002; Roth, Assor, Kanat-Maymon in Kaplan, 2007). 

5.5 VPLIV SUBJEKTIVNIH TEORIJ NA AVTONOMIJO 
VZGOJITELJEV 

Subjektivne ali implicitne teorije vzgojiteljev se nanašajo na osebna in sprejeta prepričanja, 
znanja, sistem vrednot o naravi in razvoju otroka ter vzgoji in ciljih predšolske vzgoje in 
izobraževanja (Batistič Zorec, 2004; Marentič Požarnik, 2000b; Miljak, 1993; Pešić, 1987; 
Polak, 1997; Turnšek, 2008). Subjektivne teorije avtorji poimenujejo z različnimi izrazi, ki 
predstavljajo podobne konstrukte subjektivnih teorij, npr. osebne teorije, implicitne teorije, 
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subjektivne teorije, etnoteorije, pojmovanja, prepričanja, metafore, osebno praktično znanje, 
konceptualne sheme in sistemi, koncepcije, aksiomi, akcijske strategije (Jug, 2008; Polak, 
1996, 1997). Pogosto so subjektivne teorije vrednotno in čustveno obarvane in niso 
popolnoma logične in zavestne (Batistič Zorec, 2004). Subjektivne teorije vzgojiteljev se 
oblikujejo v zvezi s ključnimi vprašanji in dilemami, s katerimi se srečujejo pri svojem 
pedagoškem delu (vzgoja otrok, otrokov razvoj ...) (Turnšek, 2013). Subjektivne teorije 
služijo osmišljanju in poenostavljanju kompleksnih pedagoških situacij (prav tam). 
Pozitivna prepričanja vzgojiteljev oz. njihove subjektivne teorije so povezane s pozitivno, 
sodelovalno klimo (Kim in Kim, 2010). Bandura (1995) odločno trdi, da so prepričanja o 
samoučinkovitosti osrednji mehanizem za posameznikovo namerno delovanje. Tako so 
dosežki posameznikov tesno povezani z njihovim mnenjem o učinkovitosti (prav tam). 
Avtorji najpogosteje izhajajo iz tega, da so prepričanja vzgojiteljev povezana z njihovimi 
dejanji (Bandura, 1995; Kim in Kim, 2010). Subjektivne teorije ne določajo vzgojiteljevega 
obnašanja neposredno, ampak ustvarjajo družbeno-kognitivni okvir prepričanj, iz katerih 
vzgojitelj dela zaključke in sodbe ter se odziva v skladu s tem okvirjem prepričanj (Dweck, 
Chiu in Hong, 1995; Turnšek, 2013). Woolfson, Grant in Campbell (2007) so pojasnili, da 
so prepričanja vzgojiteljev in njihova dejanja v igralnici, povezana z osebnimi prepričanji, 
vrednotami in načeli (prav tam). Vendar pa subjektivne teorije in stališča ne smemo razumeti 
kot glavni vzrok za razlago in napoved ravnanja vzgojiteljev (Turnšek, 2013).  

Subjektivne teorije se lahko nanašajo na različna pojmovanja. A. Jug (2008) in A. Polak 
(1996, 1997) predstavita najpogostejša, ki se nanašajo na subjektivne teorije o znanju – 
seštevek individualnih, laičnih, strokovnih predstav, interpretacij, definicij o nekem pojmu, 
znanje se sčasoma lahko spreminja (Kalin in Šteh, 2007; Pajares, 1992; Turnšek, 2006). 
Subjektivne teorije se lahko nanašajo na učenje in poučevanje (Korthagen, 2005; Turnšek, 
2006); na učenje otrok in njihovo aktivnost (Kroflič, 2005; Turnšek, 2006); na vlogo dobrega 
ali uspešnega vzgojitelja (Kalin in Šteh, 2007; Korthagen, 2004; Kroflič, 2005); na 
dojemanje samega sebe kot vzgojitelja (Korthagen, 2004; Kroflič, 2005), na učinkovitost 
organizacije dela (Korthagen, 2007; Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2009). O subjektivnih 
teorijah učiteljev in študentov pedagoških smeri je prve raziskave v Sloveniji opravila A. 
Polak (1996, 1997). Subjektivne teorije o pedagoškem delu vzgojitelji oblikujejo v kontekstu 
pedagoškega dela, o različnih vidikih pedagoškega dela in za »potrebe« pedagoškega dela 
(Turnšek, 2013). Služijo jim za razrešitve dilem pri pedagoškem delu. Subjektivne teorije so 
v primerjavi s stališči vezane na prakso ali posameznikovo delovanje v okviru institucij in 
socialnih skupin (prav tam). Subjektivne teorije o otrocih in otroštvu se najpogosteje 
nanašajo na naravo otroka (Kakšna je narava otroka? Dobra ali slaba?), vzgojo (Kaj je namen 
vzgoje? Spreminjanje otrokove slabe narave ali spodbujanje otrokovih močnih področij?), 
idealno podobo otroka (Kakšne lastnosti naj ima? Avtonomnost ali podredljivost?). Pri 
oblikovanju subjektivnih teorij o učenju in poučevanju igrajo pomembno vlogo zgodnje 
institucionalne izkušnje vzgojiteljev in modeli vlog (prav tam). Subjektivne teorije o vlogi 
dobrega in uspešnega vzgojitelja, o dojemanju sebe kot vzgojitelja, o učinkovitosti 
organizacije dela prispevajo tudi h gradnji vzgojiteljevega odnosa do lastne avtonomije. Kot 
pravi Zgaga (1990), gre pri avtonomiji vzgojiteljev za globoko zavezanost lastnim notranjim 
opredelitvam, hkrati pa tudi gre za zavezanost zakonom in okvirjem ter neodvisnost 
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vzgojiteljev od zunanjih interesov in pritiskov. Ali bodo vzgojitelji spodbujali avtonomijo 
otrok, je odvisno tudi od njihovih subjektivnih teorij, vezanih na idealno podobo otroka7.  

Subjektivne teorije vplivajo na kakovost dela (Berčnik in Devjak, 2012; Jug, 2008) in 
posledično tudi na večje ali manjše spodbujanje avtonomije otrok. Subjektivne teorije se 
izražajo v pedagoškem procesu, saj Kroflič (2005) pojasni, da dnevno rutino8 kot sestavino 
prikritega kurikuluma9 določa predvsem znanje vzgojiteljev o zakonitostih razvoja otrok in 
strategijah zgodnjega poučevanja ter osebne predstave ali občutki vzgojiteljev o »dobrem za 
otroka« (vse skupaj predstavlja subjektivno teorijo vzgojitelja) (prav tam). Na oblikovanje 
subjektivnih teorij vplivajo dejavniki, kot so: pogledi na otroštvo in vzgojo v določeni 
družbi, prostoru in času; izkušnje in znanje, pridobljeno pred vstopom v formalno 
izobraževanje; strokovno znanje med študijem in praktične izkušnje; proces opravljanja 
strokovnega dela v vrtcu, vpliv kolektiva in vodstva, strokovno izobraževanje in 
usposabljanje, pridobivanje novih izkušenj v praksi, starševstvo, pričakovanja staršev in 
vodstva itd. (Batistič Zorec, 2003). Do vzgojnih in učnih učinkov pri otroku ne pride le 
posredno preko uradnega kurikuluma, ampak tudi neposredno z vzgojno-izobraževalno 
interakcijo (večsmerni odnosi med otroki, vzgojitelji, starši, vodstvom vrtca) (Kovač Šebart, 
2002; Kroflič, 2002). Prav to interakcijo pa v precejšnji meri vodijo subjektivne teorije 
vzgojiteljev, zato je treba pedagoško prakso samoreflektirati, evalvirati in jo strokovno 
izpopolnjevati (Jug, 2008; Kroflič, 2005). 

Pri izvajanju kurikuluma je vloga vzgojitelja (vključno z njegovimi strokovnimi 
avtonomnimi odločitvami) bolj pomembna kot vloga drugih dejavnikov, npr. starost otrok v 
skupini, vrsta programa (celodnevni, poldnevni) (Cobanoglu in Capa-Aydin, 2015). 
Subjektivne teorije in prepričanja, osebnostne značilnosti vzgojitelja, pričakovanja do otrok 
so pogosti vzrok za izbiro stila poučevanja (bolj nadzorujočega ali takšnega, ki bolj spodbuja 
avtonomijo otrok) (Pelletier idr., 2002; Reeve, 2002; Sarrazin, Tessier, Pelletier, Trouilloud 
in Chanal, 2006). Vzgojitelji se morajo pri svojem delu velikokrat hitro odločati o velikem 
številu dejanj, zato pogosto ni dovolj časa, da bi pretehtali argumente (Batistič Zorec, 2004). 
V takšnih primerih ravnajo vzgojitelji rutinsko in samodejno, na osnovi svojih vrednot in 
navad. To lahko opazimo pri različnih vzgojnih prijemih, pri realizaciji različnih dejavnosti 
in pri prosti igri otrok zunaj. Ker vzgojiteljem avtonomnost omogoča izbiro različnih vsebin, 
da dosežejo isti cilj, so subjektivne teorije tiste, ki lahko močno vplivajo na skopost ali 

7 V raziskavi (Turnšek, 2005), katere lastnosti bi morali otroci pridobiti v domačem okolju, so slovenski 
vzgojitelji največ pomena pripisali lastnostim, kot sta samostojnost in lepo vedenje, najmanj pa domišljiji in 
trdemu delu (prav tam).  
8 Dnevna rutina v vrtcu – gre za ponavljajoči se razpored dogodkov v vrtcu (Hohmann in Weikart, 2005), ki se 
nanašajo na hranjenje, počitek in spanje, osebno nego, prehode med dejavnostmi in druge potrebe (Batistič 
Zorec, 2010; Berčnik in Devjak, 2012; Kurikulum za vrtce, 1999).  
9 Prikriti kurikulum – gre za »tiha pravila bivanja v instituciji« (Apple, 1992) ali vzgojno vplivanje na otroka, 
ki se nanaša na komunikacijo in interakcije z otroki in med otroki, rabo pohval in graj, pravila za nadziranje 
časa in prostora (Kurikulum za vrtce, 1999). Gre za realna dejanja in dogajanje v vrtcu, ki ni natančno 
opredeljeno v uradnih dokumentih (Kroflič, 1997).  
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pestrost teh vsebin na vseh področjih kurikuluma (Zajec idr., 2012). Na subjektivne teorije 
vzgojiteljev vpliva tudi njihov življenjski stil (Zajec, 2010). Življenjski stil se nanaša na 
način življenja in posledično na kakovost življenja posameznika, npr. skrb oz. neskrb za 
zdravje, gibanje oz. neaktivnost, zdrava oz. nezdrava hrana (Zajec idr., 2012). Subjektivne 
teorije vzgojiteljev so vidne v implicitno10 in eksplicitno izraženih stališčih, vrednotah in 
navadah vzgojiteljev (prav tam; Turnšek, 2013). Že vzgojitelji začetniki (1 leto ali manj 
delovne dobe) imajo oblikovane svoje subjektivne teorije, ki imajo korenine v njihovi osebni 
izkušnji šolanja, splošnem in strokovnem znanju, pridobivanju izkušenj s poučevanjem (Li, 
1992). Pri mlajših vzgojiteljih v »zgodnji začetni fazi poučevanja« subjektivne teorije še 
niso trdno oblikovane in povezane v stabilno strukturo, saj so še precej spremenljive 
(Pajares, 1992). Bolj kot so funkcionalno povezane z drugimi prepričanji in vrednotami 
vzgojiteljev, bolj so središčne in tem več vplivov in posledic imajo na druga prepričanja, 
stališča, vrednote, ravnanja vzgojiteljev (prav tam). Pri starejših vzgojiteljih z več delovne 
dobe so izoblikovane subjektivne teorije veliko manj spremenljive, saj so oblikovane v trdno 
in stabilno strukturo. 

Ena od raziskav (Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2005) v slovenskih vrtcih je pokazala, 
da je težko spreminjati komunikacijo vzgojiteljev z otroki, saj so vzgojitelji redko spodbujali 
otroke k rabi govora med rutinskimi dejavnostmi (raven prikritega kurikuluma), redko so 
uporabljali metagovor11 ne glede na to, da so delali že po novem Kurikulumu za vrtce (1999) 
ali pa še po starem Vzgojnem programu (prav tam), ki ni imel enakih ciljev kot Kurikulum 
za vrtce. Raziskovalke (Marjanovič Umek idr., 2005) so ugotovile, da je govorni vzorec 
vzgojiteljev težko spreminjati le z načeli in cilji kurikuluma in da pomembna področja 
govora obstajajo v subjektivnih teorijah vzgojiteljev, ki so povezana tudi z njihovim 
poznavanjem otroškega govora. Subjektivne teorije so po navadi težje spremenljive 
(Turnšek, 2013), saj v vsakdanjem življenju vzroke in odgovornosti za različna dejanja 
iščemo in pripisujemo prehitro in na osnovi pomanjkljivih informacij, te napake pa so lahko 
izvor za stereotipe in predsodke. Do sprememb stališč lahko pride pod vplivom sprememb 
vedenja in ne obratno (prav tam). Analiza prepričanj vzgojiteljev v slovenskih vrtcih 
(Turnšek, 2005) je pokazala, da so njihovi pogledi na institucionalno vzgojo značilno 
povezani s stopnjo izobrazbe vzgojiteljev, vendar ta povezanost ni visoka. Vpliv lokalnega 
okolja je močnejši kot vpliv izobrazbe (prav tam). Na subjektivne teorije vzgojiteljev je treba 
pogledati celostno, v okviru prevladujočih kulturnih prepričanj in praks, kar omogoča boljše 
razumevanje posameznikovega (vzgojiteljevega) delovanja (Turnšek, 2013). Dejavniki, ki 
vplivajo na oblikovanje in spreminjanje stališč in subjektivnih teorij, so prevladujoči kulturni 
vzorci, posameznikovo sprejemanje socialnega znanja, socialna konstrukcija subjekta – 
vpliv skupinske pripadnosti, informacij, znanj, osebnostne značilnosti posameznika (prav 
tam).  

10 Implicitno – pomeni, da je vsebovano, a ne določno izraženo (SSJK, 1995). 
11 Metagovor – zavest o lastnem govoru. Vzgojitelji bi se morali govora učiti ali samokritično razmišljati o 
njem (Podbevšek, 1995).  
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Povezava med prepričanji vzgojiteljev in vzgojiteljevo prakso pa je lahko šibka ali je sploh 
ni, saj vzgojitelji ne udejanjajo v praksi tega, v kar verjamejo, da je pri izobraževanju in 
pedagoškem procesu pomembno (Rentzou in Sakellariou, 2010). Raziskovalci so našli šibko 
povezavo ali celo neobstoječe razmerje med kurikularnimi prepričanji predšolskih 
vzgojiteljev njihovim (opazovanim) vedenjem (prav tam). Razlog je lahko v tem, da je 
človekovo ravnanje veliko bolj kot z razumom usmerjano z različnimi iracionalnimi 
dejavniki, kot so čustva, vrednote, norme, navade, predsodki, prepričanja, stereotipi, 
subjektivne teorije. Iz mešanice le teh pa je sestavljena kultura socialnega prostora (Bečaj, 
2006), npr. kultura vrtca. N. Turnšek (2013) opozarja, da formalno izobraževanje in druge 
oblike strokovnega izpopolnjevanja v pedagoškem poklicu sooblikujejo poglede na vzgojo 
otrok, a se njihovi učinki zelo redko izrazijo v pričakovani smeri in obsegu. Vpliv 
formalnega izobraževanja se izrazi in preoblikuje v kontekstu osebnih prepričanj, stališč, 
ciljev, vrednot in subjektivnih teorij. Subjektivne teorije se oblikujejo v okvirih interakcije 
in komunikacije med udeleženci v institucijah. Torej se ne oblikujejo samo pri pedagoškem 
delu vzgojitelja v vrtcu, kjer je zaposlen, ampak tudi med lastnim izobraževanjem, od vrtca 
do diplome in življenja v svoji družini, širši lokalni skupnosti in državi. N. Turnšek (prav 
tam) tudi razloži, da je proces ustvarjanja subjektivnih teorij individualen (oseben) in 
obenem socialno konstruiran.  

Na avtonomijo vzgojiteljev v precejšnji meri vplivajo subjektivne teorije in kultura vrtca. Ta 
vpliv je težko izmeriti in ga ločiti od množice drugih dejavnikov (npr. izobrazba vzgojiteljev, 
samozavest, strokovnost, izkušnje ...), ki vplivajo na avtonomijo vzgojiteljev. Subjektivne 
teorije niso podrobno izpostavljene znanstvenemu proučevanju, saj je opredeljevanje 
njihovih značilnosti odvisno od občutljivosti opazovalca ter njegovega povezovanja 
vedenjskih in kognitivnih znanj (Batistič Zorec, 2004; Turnšek, 2006). Vzgojitelji lahko 
prepoznajo lastne miselne procese in subjektivne teorije s pomočjo tehnik, kot so glasno 
razmišljanje, retrospektivni intervju, pisanje dnevnika, tehnika disonance (raziskovalec 
skuša z različnimi aktivnostmi sprožiti pri posamezniku notranje nesoglasje med njegovimi 
stališči) (Turnšek, 2013). A. Jug (2008) pove, da se subjektivnim teorijam ni mogoče 
izogniti, ampak je potrebno, da jih vzgojitelji ustrezno reflektirajo in ustrezno vključijo v 
poklicno delovanje. Ni potrebe, da bi bile subjektivne teorije nujno nekaj negativnega, saj 
so učinki subjektivnih teorij lahko tudi pozitivni in uspešno integrirani v neposredno 
pedagoško prakso in tudi v avtonomijo vzgojiteljev (prav tam). Avtonomija vzgojiteljev 
vključuje globoko zavezanost lastnim notranjim opredelitvam, ki je ni brez podrejanja 
zunanjim pritiskom (Zgaga, 1990). Avtonomija vzgojiteljev je determinirana s subjektivnimi 
teorijami, zato ne gre za kaprice vzgojiteljev, saj je njihova avtonomija vedno postavljena v 
okvir zunanjih pravil (pravilniki, zakoni).  
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6 POVEZANOST VZGOJITELJEVEGA ODNOSA DO LASTNE 
AVTONOMIJE IN SPODBUJANJEM AVTONOMIJE PRI 
OTROCIH 

6.1 AVTONOMIJA VZGOJITELJA KOT DEJAVNIK SPODBUJANJA 
AVTONOMIJE PRI OTROCIH 

Večina avtorjev (Barfield idr., 2001; Benson, 2001; Castle, 2004; Kroflič, 2001; Little, 1995; 
Reinders in Balcikanli, 2011), razen Nakata (2011), ne zanika povezanosti med vzgojiteljevo 
avtonomijo in spodbujanjem avtonomije pri otrocih. Avtorji (Aoki, 2002; Barfield idr., 
2001; Benson, 2001; Castle, 2004; Kroflič, 2001; Little, 1995; Reinders in Balcikanli, 2011; 
Smith, 2000; Woolfolk in Hoy, 1990) bolj poudarjajo povezanost slednjih konceptov. 
Nakata (2011) meni, da četudi je vzgojitelj kot strokovnjak avtonomen, to še ne pomeni, da 
zna vzgojitelj spodbujati avtonomijo pri otrocih. K. Castle (2004) poudarja avtonomijo 
vzgojiteljev in pravi, da avtonomni vzgojitelji bolj spodbujajo avtonomijo pri otrocih in 
soustvarjajo teme kurikuluma glede na interese otrok. Za vzgojitelje, ki so izkušnjo 
avtonomije pridobili že med izobraževanjem – glede sprejemanja odločitev, možnosti izbire, 
postavljanja ciljev, refleksije lastne prakse, možnosti izmenjave različnih pogledov in stališč 
– in vzgojitelje, vključene v programe o učenju otrok, pogosteje velja, da predvidijo ustrezno 
okolje za učenje otrok. Avtonomni vzgojitelji tako spodbujajo avtonomijo pri otrocih (prav 
tam). Vzgojitelji, ki so izkusili avtonomijo že med izobraževanjem in pridobili več znanja o 
učenju otrok, znajo bolj spodbujati avtonomijo otrok, zagotoviti ustreznejše okolje za 
spodbujanje le te. S tega vidika bi bilo smiselno študij vzgojiteljev usmeriti v pridobivanje 
izkušenj avtonomije in poglobljenega znanja o učenju otrok. Avtorica K. Castle (2004, 
2006), ki je preučevala avtonomijo vzgojiteljev in spodbujanje avtonomije otrok, je 
ugotovila, da bolj spodbujajo avtonomijo otrok tisti vzgojitelji, ki se pri delu čutijo bolj 
avtonomne in so med izobraževanjem že pridobili izkušnje avtonomije ter več znanja o 
učenju otrok (prav tam). Avtonomija kot cilj izobraževanja predšolskih vzgojiteljev je še 
posebej pomembna zaradi mladosti otrok (Castle, 2004), saj izkušnje avtonomije predšolskih 
otrok vplivajo na njihovo kasnejšo avtonomijo, ko so učenci, dijaki, študentje. Avtonomija 
otrok je lahko zavirana že v predšolskem obdobju, če avtoritarni vzgojitelji vztrajajo pri 
poslušnosti in zahtevajo le prilagajanje. Ko enkrat otrok postane »nekritični sledilec pravil«, 
ga je težko naučiti ali navaditi samostojnega, kritičnega razmišljanja (Kamii, 2000). Prav 
tako je za študente predšolske vzgoje, ki niso imeli priložnosti za razvoj svoje avtonomije 
med izobraževanjem, verjetneje, da ne bodo znali spodbujati avtonomije pri predšolskih 
otrocih (Castle, 2004). Vrtci in otroci v zgodnjem otroštvu potrebujejo vzgojitelje, ki so 
sposobni sprejemati dobre odločitve in so odgovorni za sprejete odločitve. Predšolski otroci 
potrebujejo vzgojitelje, ki so prepričani o svojih strokovnih odločitvah, saj le te temeljijo na 
znanju (prav tam).  

Osnovnošolski učenci že znajo reševati anketne vprašalnike, podajati evalvacije, zato se več 
raziskav nanaša na spodbujanje avtonomije učencev kot na spodbujanje avtonomije 
predšolskih otrok. Thavenius (1999) se od Little (1995) in Smith (2000) razlikuje pri 
koncipiranju relacije med učiteljevo avtonomijo in učenčevo avtonomijo. Thavenius (1999) 
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zagovarja tezo, da se avtonomija učenca in avtonomija učitelja dogajata hkrati in se 
medsebojno krepita, saj je pri spodbujanju avtonomije učencev potrebno, da učitelj dela 
avtonomno z učenci v učnem procesu (prav tam). Samuels (1970) je preučeval spodbujanje 
avtonomije učencev pri tujih jezikih in ugotovil, da imajo ključno vlogo pri spodbujanju 
avtonomije svojih učencev njihovi učitelji. Razlog za to je, da je avtonomija učitelja 
(odločitve učitelja in njegove aktivnosti pri poučevanju oz. spodbujanju razvoja otrok) 
ključna pri postavljanju pravil dela v učilnici in pri določanju vloge učitelja (Samuels, 1970). 
Reinders in Balcikanli (2011) sta poudarila dva ključna vidika spodbujanja učencev oz. otrok 
k avtonomiji: učiteljeva lastna avtonomija in nabor učnih veščin, ki spodbujajo razvoj 
avtonomije. Lamb (2009) poudari, da učence lahko naučimo specifičnih tehnik, ki jim dajejo 
občutek nadzora (prav tam). Učiteljeva avtonomija in avtonomija učenca sta tesno povezani. 
Učiteljeva avtonomija je tista, ki zagotavlja primerno okolje za učence tako, da lahko učenci 
pridobivajo znanje avtonomneje (Yan, 2010). Kot navajajo avtorji (Barfield idr., 2001; 
Reinders in Balcikanli, 2011), je avtonomija učitelja in nabor ustreznih veščin spodbujanja 
otrok k razvoju ključnega pomena za spodbujanje avtonomije učencev. Če ta spoznanja 
preslikamo na vrtec, glede na Zhavenius (1999), sklepamo, da se avtonomija otroka in 
avtonomija vzgojitelja dogajata hkrati in se medsebojno krepita. Najpomembnejšo vlogo za 
spodbujanje avtonomije otrok ima njegov vzgojitelj, saj le ta avtonomno odloča o delu, 
aktivnostih, ciljih in pravilih v igralnici. V konceptu Reggio Emilia štejejo okolje kot tretjega 
vzgojitelja. V skladu s spoznanji Yana (2010), bi lahko rekli, da je avtonomija vzgojitelja 
tista, ki poskrbi za ustrezno okolje, da lahko otroci pridobivajo izkušnje lastne avtonomije v 
vrtcu.  

Little (1991) je poudaril, da sta avtonomija strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev) in 
otrokova avtonomija soodvisni, in če strokovni delavci želijo spodbujati avtonomijo otrok, 
morajo »začeti sami s sabo«. Pelletier Sequine-Levesque in Legault (2002) so v raziskavi 
ugotovili, da strokovni delavci, ki doživljajo več pritiska od zgoraj (npr. doseganje učnih 
standardov, delo po kurikulumu) in več pritiskov od spodaj (npr. da jih otroci ne doživljajo 
kot mentorje, ki bi jih spodbujali), so manj samostojni (avtonomni) pri poučevanju (prav 
tam). Bolj se vzgojitelji čutijo pri delu učinkoviti, bolj spodbujajo razvoj in avtonomijo otrok 
ter sodelovanje (Woolfolk in Hoy, 1990). Vzgojitelji, ki obravnavajo nekatere otroke kot 
»nadarjene«, druge pa kot »normalne«, vzpostavljajo tekmovalno klimo, ki ovira podporo 
avtonomiji otrok (Trouilloud idr., 2006). Za vzgojitelje začetnike je značilneje, da 
uporabljajo nadzorujoče stile poučevanja (Martin in Baldwin, 1993; Newby, 1991). Leroy 
idr. (2007) so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni zagotavljati okolje, ki 
spodbuja avtonomijo otrok, nudijo možnosti, da se otroci sami odločajo, bolj spodbujajo 
individualnost otrok (prav tam). 

Za povečanje avtonomije otrok pri učenju je treba povečati avtonomijo vzgojiteljev (Benson, 
2000; Little, 1995; McGrath, 2000; Thavenius, 1999). Avtonomija vzgojiteljev je 
pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj avtonomije otrok (Shen, 2011). Smith (2003) 
opredeli avtonomijo vzgojiteljev kot soodvisnost ali zvezo med samorazvojem in človeško 
soodvisnostjo. Ne gre le za individualizem, kjer bi vzgojitelj bil sam, ampak se uresničevanje 
avtonomije dogaja vedno v interakciji s sodelavci, starši, vodstvom, pravilniki. Vzgojiteljevo 
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delo mora prispevati k otrokovemu učenju. To omejuje avtonomijo vzgojiteljev in omogoča 
medsebojno odvisnost med vzgojiteljem in otrokom (prav tam). Raziskave so pokazale, da 
sta vedenje vzgojiteljev, ki spodbuja avtonomijo otrok, in nadzorujoče vedenje vzgojiteljev 
dve neodvisni dimenziji (Barber, 1996; Grolnick, 2003; Silk idr., 2003). Enako ugotavljajo 
Tessier, Sarrazin in Ntoumanis (2008) ter z rezultati empirične študije dokazujejo, da večje 
zagotavljanje spodbujanja avtonomije otrok ne zmanjšuje nadzorujočega poučevalnega stila 
vzgojiteljev. Pelletier idr. (2002) naštevajo vsebinske dejavnike, kot so pričakovanja 
nadrejenih in staršev do vzgojiteljev, značilnosti poučevanja (npr. zagotavljanje varnosti 
otrok), značilnosti skupine otrok (npr. velikost, čas učenja), ki predstavljajo pritisk za 
vzgojitelje in jih vodijo k temu, da uporabljajo bolj nadzorujoči stil poučevanja (prav tam). 
Čeprav imajo otroci – učenci več koristi oz. več možnosti za razvijanje avtonomije, če 
vzgojitelji spodbujajo njihovo avtonomijo, so vzgojitelji pogosto nadzorujoči pri dajanju 
navodil (Reeve, 2009). Razlogi, da vzgojitelji uporabljajo nadzorujoči stil, so v reakcijah 
vzgojiteljev na pritiske od zgoraj (zahteve nadrejenih in pravil šolskega ministrstva), od 
spodaj (pasivnost otrok med učnim procesom), od znotraj (vzgojiteljeve lastne dispozicije 
in nagnjenost k nadzorovanju). Sprememba, da bi bili vzgojitelji manj nadzorujoči, lahko 
vzgojitelji dosežejo tako, da začnejo ceniti prednosti spodbujanja avtonomije otrok in 
prednosti lastne strokovne avtonomije, naučijo se lahko praktičnih načinov, kako lahko 
podpirajo avtonomijo (Reeve, 2009). 

Učenje otrok – učencev, da prevzemajo odgovornost za svoj učni proces, je zagotovljeno v 
učnih okoljih, kjer so upoštevane različne spremenljivke, ki vplivajo na učenje in igro, 
mnenje otrok – učencev, in kjer je spodbujanje avtonomije otrok sprejeto v okviru šolske 
kulture. Takšna situacija zahteva avtonomnega vzgojitelja – učitelja, ki zna reflektirati svoje 
lastno znanje, spretnosti in izkušnje, povezane z učnim predmetom otrok – učencev (Öztürk, 
2011). Jang, Reeve in Deci (2010) so v raziskavi našli povezanost med učiteljevim 
spodbujanjem avtonomije (nasprotno od nadzorovanja) in zagotavljanje strukturiranosti 
(nasprotje kaosu), ki prispevata k večji angažiranosti učencev za šolsko delo (prav tam). Ko 
učitelji podpirajo avtonomijo učencev (npr. upoštevajo njihove interese, potrebe, osebne 
cilje, priljubljene teme), vodijo učne aktivnosti tako, da podpirajo interese otrok, 
zagotavljajo optimalne izzive, poudarijo pomembne učne cilje in podpirajo primerno 
vedenje učencev v razredu (Assor idr., 2002; Reeve in Jang, 2006; Reeve idr., 2004b). Kadar 
učitelji zagotavljajo dobro strukturiranost, pomeni, da dobro komunicirajo, povedo jasna 
pričakovanja do učencev, uokvirjajo učne aktivnosti z jasnimi navodili in vodenjem. To pa 
pomaga učencem, da ostanejo zavzeti za šolsko delo, usmerjajo svoje vedenje in da se 
izognejo kaosu med prehodi k drugim aktivnostim (Skinner in Belmont, 1993; Tucker, 
Zayco, Herman, Reinke in Trujillo, 2002). Avtonomija vzgojiteljev in spodbujanje 
avtonomije otrok je dragoceno iz dveh razlogov.  
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Prvič je koncept avtonomije vzporeden s konceptom opolnomočenja12 (posameznik lahko 
izrazi svoj namen, željo ali cilj, avtonomija je element kakovostnega življenja, posameznik 
ima svobodo in samospoštovanje pri sprejemanju odločitev znotraj nabora dobrih možnosti) 
in drugič, pogoji za avtonomijo zahtevajo posameznikove umske sposobnosti za sprejemanje 
pomembnih odločitev znotraj ustreznega nabora možnosti (Moses, 1997). 

Koncept spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu temelji na predpostavki, da obstaja 
simbiotično razmerje med avtonomijo otrok in avtonomijo vzgojiteljev. Pri tem je 
spodbujanje avtonomije otrok odvisno od spodbujanja avtonomije vzgojiteljev (Aoki, 2002; 
Benson, 2001; Kroflič, 2001; Little, 1995; Nakata, 2009; Smith, 2000). Prvi pogoj za 
vzgajanje samostojnih otrok so vsekakor samostojni vzgojitelji (Marentič Požarnik, 2004). 
Jasno je, da morajo biti vzgojitelji avtonomni kot strokovnjaki. Vendar tudi vsi tisti, ki so 
strokovnjaki in profesionalni, niso vsi sposobni spodbujati otrok k avtonomiji. To pa 
preprosto zato, ker biti avtonomen kot strokovnjak, ne pomaga nujno vzgojiteljem, da bi 
spodbujali avtonomijo pri otrocih (Nakata, 2011). Nasprotno pa drugi avtorji menijo, da je 
za spodbujanje avtonomije pri otrocih treba povečati avtonomijo vzgojiteljev, saj avtonomija 
vzgojiteljev prežema avtonomijo otrok (Johnson, Pardesi in Paine, 1990, v Gathercole, 
1990). Uspeh otrok in učenja je v veliki meri določen ali podan z izobraževalnim sistemom 
in predpisano vlogo vzgojitelja (Thanasoulas, 2000). Ugotovili smo, da na avtonomijo 
vzgojiteljev vpliva mnogo dejavnikov, ki se nanašajo na izobrazbo in delovne izkušnje, 
sodelovanje in timsko delo med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, izvajanje vzgojno-
izobraževalnih vsebin po kurikulumu, sodelovanje s starši, klimo vrtca, sodelovanje z 
zunanjimi institucijami, odnos vzgojiteljev do vzgojno-izobraževalnega dela in kurikuluma, 
dodatno izobraževanje vzgojiteljev, oceno lastne pedagoške usposobljenosti, uresničevanje 
ciljev in načel predšolske vzgoje (Kalin, 2002; Sardoč, 2005), subjektivne teorije (Pelletier 
idr., 2002; Reeve, 2002; Sarrazin idr., 2006). Ker je spodbujanje avtonomije otrok povezano 
z avtonomijo vzgojiteljev (Aoki, 2002; Benson, 2001; Kroflič, 2001; Little, 1995; Nakata, 
2009; Smith, 2000), je glede na spoznanja K. Castle (2004, 2006) treba prispevati k večji 
avtonomiji vzgojiteljev, saj je avtorica ugotovila, da bolj spodbujajo avtonomijo otrok tisti 
vzgojitelji, ki se pri delu čutijo bolj avtonomne in so tekom izobraževanja že pridobili 
izkušnje avtonomije ter več znanja o učenju otrok (prav tam). Če imajo otroci izkušnje 
avtonomije že v predšolskem obdobju, to pozitivno vpliva na njihovo kasnejšo avtonomijo, 
ko so osnovnošolci, srednješolci, študentje (Castle, 2004). 

 

12 Opolnomočenje – gre za psihološko povečanje moči posameznika ali skupine in razvijanje samozaupanja v 
lastne vire moči (Wehmeyer, 1999). Z opolnomočenjem otrok se krepijo otrokove odločitve, povezane z 
njegovim življenjem, vzgojitelji pa jim pomagajo spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v njihovem 
življenju. Otroci se učijo spoprijemati s svojimi težavami, njihova psihološka moč raste, bolje spoznavajo dane 
možnosti in nove rešitve, kaj si želijo in kaj jim je pomembno (prav tam). Koncept opolnomočenja povezujemo 
s konceptom participacije oz. s soudeležbo otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
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6.2 ODNOSNI VIDIK SPODBUJANJA AVTONOMIJE OTROK 

Pri odnosnem vidiku (Hoffman, 2000; Kroflič, 2010c; Novak, 2003) spodbujanja 
avtonomije otrok je v ospredju otrok kot kompetentno bitje (Kroflič, 2010c), metodika 
induktivnega pristopa poučevanja (Hoffman, 2000) in vzgojiteljev odnos (Novak, 2003) do 
svoje avtonomije in do spodbujanja avtonomije in participacije13 otrok. Odnos vzgojiteljev 
zajema cenjenje svobode pri izobraževalnih aktivnostih (Iordăchescu, 2013). Če vzgojitelji 
imajo znanje in metode, s katerimi bi lahko spodbujali avtonomijo pri otrocih, a ne cenijo 
svobode oz. imajo negativen odnos do spodbujanja avtonomije otrok, je prav odnos 
vzgojitelja tisti, ki bo zaviral spodbujanje avtonomije otrok. Spodbujanje avtonomije otrok 
se nanaša na predšolske otroke, velja pa tudi za osnovnošolske otroke oz. učence in kasneje 
za dijake, študente. Za lažje razumevanje bomo govorili o spodbujanju avtonomije otrok 
(predšolskih) in učencev, čeprav je več literature o spodbujanju avtonomije učencev. Ker je 
spodbujanje avtonomije otrok proces, je otrok v tem procesu v vlogi tistega, ki se uči oz. 
učenca. 

Učenci – otroci morajo slediti določenim potem za doseganje avtonomije, prav tako morajo 
vzgojitelji – učitelji začrtati smer. Avtonomno učenje ne pomeni učenja brez učitelja ali 
vzgojitelja (Thanasoulas, 2000)14. Spoštovanje idej otrok – učencev, soodločanje učencev in 
učiteljev pri poučevanju, učenje postavljanja ciljev in spodbujanje učencev k prevzemanju 
odgovornosti za svoje učenje (ne pa predpisovanje učnega procesa) bo povečalo motivacijo 
otrok – učencev in prispevalo k uspehu (Masouleh in Jooneghani, 2012). B. Kroflič idr. 
(2002) menijo, da je za uspešno izvedbo predpisanega kurikuluma zelo pomembno ujemanje 
subjektivnih teorij vzgojiteljev s temeljnimi načeli in cilji formalnega kurikuluma (prav 
tam). Z vidika Chartersa (1976) se občutek avtonomije učiteljev nanaša na subjektivne in 
osebne občutke svobode in ne nujno na osebne in zunanje dejavnike, ki omejujejo učiteljevo 
odločanje. Trdi, da se osebna prepričanja učiteljev o učinkovitosti, samozavesti in 
kompetentnosti ne nanašajo nujno na zunanje omejitve, ki vplivajo na avtonomijo ali 
svobodo učiteljev, ampak so osebna prepričanja le mediatorji med učiteljevo avtonomijo in 
njegovo končno odločitvijo (prav tam). Vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok, ko 
sprejemajo in podpirajo otrokove poglede in cilje, spodbujajo otrokovo razmišljanje, 
občutke in vedenje pri učnih aktivnostih, z različnimi nalogami spodbujajo notranjo 
motivacijo otrok in podpirajo otrokovo možnost, da si sam izbere smer in se samostojno 
nadzira pri nalogi (Reeve in Tseng, 2011). Razlog za neavtonomno obnašanje, kot je 
»odvisnost od učitelja in razreda«, prenos odgovornosti za lastno organizacijo učenja na 
učitelja, je posledica neseznanjenosti z avtonomijo in nespodbujanje avtonomije pri učencih 
(Karababa idr., 2010). Obstajajo dokazi, da imajo nekakovostni odnosi med otrokom in 

13 Participacija – koncept se nanaša na otrokovo aktivno soudeležbo v vzgojno-izobraževalnem procesu že v 
zgodnjih otroških letih. Otrokom je treba dati možnost, da prevzamejo aktivno vlogo v načrtovanja in izvajanju 
dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelji jim pomagajo interpretirati njihove namene in dejanja, zaupajo v njihove 
sposobnosti, jim nudijo podporo in vodstvo pri njihovih aktivnostih (Pramling-Samuelsson in Sheridan, 2003).  
14 Thanasoulas (2000) piše o avtonomiji učencev in učiteljev, mi pa se bomo osredotočili na predšolske otroke 
in vzgojitelje, saj bi njegova spoznanja lahko posplošili na polje vrtca, vzgojiteljev in predšolskih otrok. 
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vzgojiteljem v vrtcu poznejši negativen vpliv na odnos med otrokom in učiteljem (Birch in 
Ladd, 1998; Howes, Phillipsen in Peisner-Feinberg, 2000; Pianta, Steinberg in Rollins, 
1995). 

McGarth (2000) meni, da avtonomija vzgojiteljev zahteva določeno raven vzgojiteljeve 
pripravljenosti za spreminjanje načinov mišljenja in ravnanja kot strokovnjaka. Kar pa 
morebiti ni bila njihova izkušnja tekom izobraževanja (prav tam). Glede na avtorje (Little, 
Hawley, Henrich in Marsland, 2002) je razvoj avtonomije vzgojiteljev povezan s procesom 
ponotranjenja oz. vzgojiteljeva notranja moč/vzgib ima občutek za osebno opolnomočenje. 
To pa vključuje znanje o ciljih in znanje, kako jih doseči (prav tam). Vzgojitelji morajo biti 
sposobni učiti otroke, kako naj prevzamejo odgovornost za svoje učenje (npr. pomagajo naj 
jim poiskati svoja močna in šibka področja, postaviti svoje cilje, evalvirati svoje učenje in 
napredek) (Chang, 2007; Little idr., 2002; Spratt, Humphreys in Chan, 2002). Nakata (2011) 
definira tri dimenzije pripravljenosti vzgojiteljev za spodbujanje avtonomije otrok: 
vedenjsko (npr. do kolikšne mere so vzgojitelji sposobni uporabljati strategije in tehnike za 
spodbujanje avtonomije otrok), situacijsko (npr. do kolikšne mere se vzgojitelji zavedajo, 
kako lahko najbolje spodbujajo avtonomijo pri otrocih) in psihološko (npr. do kolikšne mere 
so vzgojitelji pripravljeni spodbujati avtonomijo otrok in kako so opremljeni za to s 
potrebnimi znanji in veščinami). Na vse to pa vpliva tudi kulturni kontekst (vrtec, družba) 
in vzgojiteljevo osebno življenje (zasebno in profesionalno življenje) (Nakata, 2011). Bistvo 
avtonomije vzgojiteljev temelji na ponotranjenih sistemih: odnos, spretnosti, znanje, 
izkušnje, usposobljenost, spontanost in natančnost znotraj različnih učnih okoliščin 
(Iordǎchescu, 2013). Odnos zajema cenjenje svobode pri izobraževalnih aktivnostih, 
samospraševanje pri samoizobraževanju, demokratizacija sprejemljivega vedenja s 
sodelovanjem in solidarnostjo, nadaljnje spodbujanje zanimanja za neodvisni profesionalni 
razvoj, vzdrževanje avtoritete in zaupanja v visoke standarde, zavedanje lastnih vrednot, 
preračunljivost, odprtost za nasvete v duhu svobode in izboljšanja ter napredka, kontinuirano 
nadaljnje usposabljanje (Iordăchescu, 2013). V empirični raziskavi Roth in Weinstock 
(2013) dokazujeta, da prepričanja vzgojiteljev oz. učiteljev vplivajo na spodbujanje 
avtonomije otrok. Prepričanja vzgojiteljev se nanašajo na dejavnik vzgojiteljevih 
osebnostnih lastnosti. Bolj so vzgojitelji – učitelji prepričani o pozitivnih učinkih 
spodbujanja avtonomije otrok, bolj so jih učenci doživljali kot tiste, ki spodbujajo oz. 
podpirajo njihovo avtonomijo (prav tam). 

Podpora avtonomiji otrok pomeni, da vzgojitelji negujejo, podpirajo in povečujejo otrokove 
notranje potrditve pri dejavnostih v vrtcu (Reeve in Jang, 2006). Pri takšni spodbujajoči 
klimi so vzgojitelji bolj pozorni na to, kaj povedo otroci in omogočajo dovolj časa, da otroci 
sami rešujejo težave, dajejo več povratnih informacij otrokom o njihovem osebnem 
napredku in uspešnosti pri nalogah, kažejo več empatije do otrok in prepoznajo morebitne 
težave, s katerimi se otroci spopadajo. Takšni vzgojitelji prispevajo k notranji motivaciji 
otrok (Leroy idr., 2007). Nasprotno pa nadzirajoča klima pomeni nadzor ali pritisk nad otroki 
in trud vzgojiteljev, da otroci ravnajo na določen način (Deci in Ryan, 1987). V nadzorujoči 
klimi vzgojitelji posvečajo malo pozornosti otrokovi notranji motivaciji, spodbujajo učence 
k pričakovanemu vedenju z uporabo spodbud, neposrednih navodil, nadzorujočimi tipi 
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komunikacije (Reeve, 2002; Reeve in Jang, 2006). Leroy idr. (2007) so ugotovili, da 
subjektivne (implicitne) teorije vzgojiteljev vplivajo na klimo, ki bolj ali manj spodbuja 
avtonomijo otrok. Vzgojitelji, ki verjamejo, da je s trudom mogoče doseči cilje in da lahko 
s svojimi sposobnostmi in delom pomagajo k napredku otrok, bolj spodbujajo avtonomijo 
otrok in sledijo njihovim potrebam (prav tam). Opravljenih je bilo kar nekaj empiričnih 
raziskav, ki so merile občutek avtonomije učiteljev (Charters, 1976; Forsyth in Danisiewicz, 
1985; Friedman, 1999; Pearson in Moomaw, 2006; Short in Rinehart, 1992; Wilson, 1993), 
zvezo med občutkom avtonomije učiteljev in njihovim zadovoljstvom z delom (Pearson in 
Moomaw, 2005), plačo, delovne obveznosti, delo s papirji in raven stresa (Pearson, 1995; 
Pearson in Hall, 1993), izobraževalno politiko, ki določa odgovornost in pristojnosti 
učiteljev (Archbald in Porter, 1994; Crawford, 2001; Veugelers, 2004). Spodbujanje 
avtonomije pri otrocih ne pomeni neodvisnosti ali brezbrižnosti (Ryan in Deci, 2000b). 
Raziskovalci (Reve, 2002; Reve in Jang, 2006) so pojasnili, da so vzgojitelji, ki spodbujajo 
avtonomijo otrok, odzivni (npr. prisluhnejo otrokom), podpirajoči (npr. pohvalijo dosežke), 
fleksibilni (npr. otrokom dajo čas, da iščejo svojo rešitev) in motivirajo otroke (spodbujajo 
notranjo motivacijo otrok). Usuki (2001) meni, da vzgojitelji naredijo test svoje strokovne 
avtonomije le, če so sposobni zaznati potrebe otrok, jih podpirati pri učenju z njihove 
perspektive. Kar pa od vzgojiteljev zahteva sodelovanje z otrokom pri idejah in zavedanju, 
kaj otrok želi, kaj ga zanima, saj imata otrok in vzgojitelj drugačne poglede na učni proces. 
Avtor meni (prav tam), da bi morali avtonomijo otrok in avtonomijo vzgojiteljev dojemati 
kot medsebojno soodvisno. 

Avtonomija strokovnih delavcev15 je omejena, opredeljena s pravilniki in zakoni. Omejitve 
avtonomije vzgojiteljev se po Usma Wilches (2009) nanašajo na osebne omejitve in zunanje 
omejitve iz okolja. Avtonomija vzgojiteljev variira (Friedman, 1999), in sicer glede na 
delovno mesto – naziv, stabilnost službe, tip vrtca, demografski vpliv. Vsekakor pa 
vzgojiteljeva motivacija, strokovne kompetence, osebna prepričanja vplivajo na 
vzgojiteljevo percepcijo in udejanjanje lastne avtonomije (Usma Wilches, 2009). Avtor 
opozori, da več odločanja ne pomeni nujno večjega občutka avtonomije vzgojiteljev, saj se 
morajo nove pristojnosti in širše področje ukrepanja dopolnjevati s strokovno 
usposobljenostjo in podporo vzgojiteljem. Snovalci politike vzgoje in izobraževanja morajo 
pri svojem delu upoštevati zapleten proces učenja vzgojiteljev, jim zagotavljati potrebne 
pogoje, da so lahko vzgojitelji uspešni v prevzemanju novih odgovornosti in pooblastil, 
gojijo pozitivna čustva in se profesionalno razvijajo. Skrbno morajo upoštevati tudi občutke 
usposobljenosti vzgojiteljev, njihovega zadovoljstva z delom, delovne pogoje, vzgojiteljev 
odnos do učenja in poučevanja, opolnomočenje vzgojiteljev in krepitev njihovega občutka 
avtonomije (prav tam). Pri spremembah sistema je treba upoštevati občutke avtonomije 
vzgojiteljev, ki ne smejo biti izolirani, ampak morajo postati del sistema osebnih prepričanj 
(Pajares, 1992). Mnenje vzgojiteljev o svoji avtonomiji morajo tako kot druge subjektivne 
percepcije biti v interakciji z osebnimi in zunanjimi dejavniki, ki določajo obnašanje (Usma 

15 Strokovni delavci – mišljeni so vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok ter učiteljice in učitelji 
osnovnošolskih otrok. 

82 

                                                 



Wilches, 2009). Oğuz (2013b) v empirični raziskavi ugotavlja, da čeprav učitelji menijo, da 
je spodbujanje avtonomije otrok potrebno, tega ne počnejo dovolj. Avtor predlaga, da bi 
morali učitelji izboljšati svoje znanje in veščine o spodbujanju avtonomije otrok s seminarji 
in usposabljanjem na delovnem mestu. Avtor predlaga dodatne raziskave na tem področju, 
kot je opazovanje vedenja učitelja v razredu, opazovanje pogovora med učitelji in učenci 
(prav tam). 

Pelletier idr. (2002) naštevajo vsebinske dejavnike, kot so pričakovanja nadrejenih in staršev 
do vzgojiteljev, značilnosti poučevanja (npr. zagotavljanje varnosti otrok), značilnosti 
skupine otrok (npr. velikost, čas učenja), ki predstavljajo pritisk za vzgojitelje in jih vodijo 
k temu, da uporabljajo bolj nadzorujoči stil poučevanja. Nekoliko podobno ugotavljajo 
študije (Reeve, 2002; Sarrazin idr., 2006), da so osebnostne značilnosti vzgojitelja, kot so 
pričakovanja do otrok, njihove subjektivne teorije in prepričanja, pogosti vzrok za uporabo 
bolj nadzorujočega stila poučevanja. Primer takega nadzorujočega stila poučevanja ali vdora 
vzgojitelja je, da vzgojitelj prekine aktivnost otroka in preusmeri njegovo aktivnost s 
pomočjo ukazovalnega jezika, da naj se obnaša drugače (pritisk). Npr. vzgojitelj vzame 
otroku barvico ali čopič iz rok in mu reče, naj ga drži na drugačen način. Drug primer je, da 
vzgojitelj nestrpno popravi otroka, da naj namesto pasivnih glagolov uporablja aktivne 
glagole. Priporočilo, da naj drugače prime barvico ali uporablja aktivne glagole, ni 
nadzorujoče dajanje navodil. Vzgojiteljev stil je nadzorujoč le, ko zanemari perspektivo 
otroka (ne vprašamo, zakaj otrok nekaj dela tako, kot dela), vdira v proces (jemanje barvic 
iz rok), uporablja pritiske (vzbujanje krivde, ukazovalen jezik), zahteva, da otroci mislijo, 
čutijo ali se obnašajo na določen način (npr. držite barvico tako, uporabljajte te glagole, ne 
pa druge) (Reeve, 2009). Vedenja vzgojiteljev, ki se nanašajo na nadzorujoči stil, so zunanja 
motivacija otrok (posledice, grožnje, kazni, roki), zanemarjajo razlagalne utemeljitve, 
uporabljanje ukazovalnega jezika (»moraš«, »moral bi«, kritika z vzbujanjem krivde), 
kazanje nestrpnost do otrok pri otrokovem iskanju pravega odgovora (posegajo v otrokov 
naravni ritem razmišljanja, da bi podal ustrezen odgovor, (ne)ustrezen časovni okvir za 
otrokov odgovor si je zamislil vzgojitelj), uveljavljanje svoje moči nad otrokovimi 
pritožbami (»nehaj se pritoževati in naredi nalogo«). Vsa ta navodila in obnašanja 
vzgojiteljev so povezana z vzgojiteljevim družbenim vplivom in vplivajo na otroke, npr. 
sprememba obnašanja, vodenje skupine, pogojno pozitivna nagrada, moč trditve in 
prepričanja. Našteto je povezano z vzgojiteljevim poseganjem v misli, občutke in obnašanje 
otrok in pritiski, da otroci sprejmejo vzgojiteljev način razmišljanja, občutenja in obnašanja 
(Assor idr., 2002; Assor, Kaplan, Kanat-Maymon in Roth, 2005; Reeve, 2006; Reeve idr., 
2004b). Deci, Schwartz, Sheinman in Ryan (1981) so dokazali, da so učitelje, ki so bili 
avtonomnejši, tudi njihovi učenci ocenjevali kot bolj avtonomne.  

6.3 ODNOS VZGOJITELJEV DO SVOJE STROKOVNE AVTONOMIJE 

Na odnos lahko pogledamo kot na splošna občutja (glede katerega koli objekta ali procesa), 
ki so lahko pozitivna ali negativna in kot na dejavnik motiviranja in vodenja 
posameznikovega obnašanja (Erden, 1995). Odnos vzgojiteljev je odvisen od njihove 
izobrazbe in preteklih življenjskih izkušenj (Gürsoy, 2016). Odnos posameznika v zgodnjem 
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obdobju življenja se zlahka spreminja tekom novega učenja in izkušenj. Zaradi tega je 
izobraževanje ključnega pomena, da lahko posameznik razvije pozitiven odnos (prav tam). 
Odnos nam služi kot opisna spremenljivka med obnašanji in vrednotami (Choi, Lee in Kim, 
2005; McCarty in Shrum, 1993). Posamezniki, ki imajo bolj pozitiven odnos glede neke 
zadeve, se bolj odgovorno obnašajo kot posamezniki z negativnim odnosom (Hines, 
Hungerford in Tomera, 1987). Avtonomija zahteva tudi odgovornost posameznika, zato se 
nam zdi pomembno, da imajo vzgojitelji pozitiven odnos do svoje strokovne avtonomije. 

V obzir je treba vzeti, da so odnosi kompleksne entitete, ki se lahko spreminjajo glede na 
kontekst (Ajzen, 2001). Odnos vpliva na vedenje (obnašanje) posameznika, vendar je ta 
vpliv na vedenje odvisen od ovir in težav, s katerimi se posameznik sreča (prav tam). Obstaja 
več definicij odnosa. Pri opredelitvi odnosa se avtorji (Ajzen, 2001; Kobal, 2001; Morales, 
2000) strinjajo, da je odnos preddispozicija, da se posameznik odzove na neko zadevo; odnos 
posameznika je stalen (konstanten), vendar ne nespremenljiv; spreminjanje odnosa zahteva 
močan pritisk, premik, spremembo; odnos proizvaja konsistentnost v vedênju (obnašanju); 
odnos je latentna spremenljivka znotraj govornih in čustvenih oblik; odnos prispeva k 
oblikovanju vedênjskih rutin, ki so konstantne, in ima motivacijsko funkcijo (prav tam). 
Odnos do neke zadeve sestavljajo posameznikova mnenja, prepričanja, sodbe, predstave, 
opisi in stališča (Kobolt, 2001), ki jih imajo posamezniki v zvezi s to zadevo. Osebna 
prepričanja, znanje, sistem vrednot o razvoju otroka in ciljih predšolske vzgoje predstavljajo 
subjektivne teorije (Batistič Zorec, 2004; Turnšek, 2008) vzgojiteljev in tvorijo odnos 
(Ajzen, 2001, Morales, 2000) vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja 
avtonomije otrok. 

Odnos lahko opredelimo kot neki povzetek ocene psihološkega objekta, ki je ujet v 
dimenzije značilnosti med dobro in slabo (pozitivno in negativno), zdravo in škodljivo, 
prijetno in neprijetno, biti všeč in ne biti všeč (Ajzen, 2001). Korenine odnosa izvirajo iz 
razvoja kognitivnih, čustvenih in vedenjskih komponent (Albarracin, Johnson in Zanna, 
2014). Raziskave odnosa posameznikov do česa nam pomagajo razumeti, kako ljudje vidijo 
svet (Dunlap, 2008) in nam zagotavljajo dobro razumevanje sklopa prepričanj, zanimanj, 
čustev in pravil, ki vplivajo na posameznikova dejanja (Ajzen, 2001; Hawcroft in Milfont, 
2010). V empiričnem delu bomo z lestvicami Likertovega tipa raziskovali odnos vzgojiteljev 
do svoje strokovne avtonomije (ali je pozitiven ali negativen) in spodbujanje avtonomije 
predšolskih otrok. Med orodji za merjenje odnosa so najpogostejše lestvice Likertovega tipa, 
saj nam lahko zagotavljajo informacije o velikem številu ljudi (DeVellis, 1991). 

Pozitiven odnos vzgojiteljev skupaj s pozitivno samoevalvacijo lastnega dela motivira 
vzgojitelje za nove učne aktivnosti ter obenem zahteva od njih, da novo pridobljene 
informacije spremenijo staro znanje, odzvati se morajo na nove ideje, premisliti določena 
vprašanja in prepričanja, poskusiti nove načine izvajanja poučevanja (Smith, 1982). V 
takšnih situacijah lahko vzgojitelji občutijo svojo avtonomijo. Seveda pa negativen odnos 
vzgojiteljev lahko sproži odpor do sprememb in posledično zmanjša njihovo motivacijo za 
učenje novih stvari (prav tam). Posameznikov odpor do sprememb prispeva tudi k 
negativnemu odnosu do sprememb, s katerimi se posameznik spopada (Stan, Stancovici in 
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Paloş, 2013). Slovenski vzgojitelji so ne glede na svoj naziv zadovoljni s stopnjo svoje 
strokovne avtonomije, saj menijo, da so popolnoma ali precej avtonomni pri načrtovanju 
dejavnosti za otroke, pri izbiri učnih metod in pripomočkov (Janžekovič Žmauc, 2014a). 
Mlajši vzgojitelji pa si (do 20 let delovne dobe) želijo več avtonomije pri delu kot vzgojitelji 
z več kot 21 let delovne dobe, kar pa je povezano tudi z zakonitostmi profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev (prav tam).  

V slovenskem prostoru je bila po vpeljavi kurikuluma za vrtce narejena evalvacijska študija 
o stališčih vzgojiteljev do kurikuluma za vrtce ter njihovi usposobljenosti za uvajanje 
sprememb leta 2002. Glede avtonomnosti vzgojiteljev so ugotovili, da vzgojitelji relativno 
visoko vrednotijo svojo strokovno usposobljenost za uresničevanje svoje poklicne vloge. 
Ovira pri uresničevanju avtonomije vzgojiteljev je po njihovem mnenju zelo malo možnosti 
za soodločanje o življenju v vrtcu, za kar bi lahko bil vzrok nedemokratični stil vodenja 
vrtca. V odnosu do šole vzgojitelji zagovarjajo koncept absolutne avtonomije, torej brez 
vsebinskih in metodičnih »pošolanj« kurikuluma za vrtce (Kroflič idr., 2002). Runhaar, 
Konermann in Sanders (2013) predlagajo, kako lahko vrtci povečajo avtonomijo 
vzgojiteljev, in sicer tako, da jim omogočijo več svobode v zvezi z odločanjem o njihovem 
časovnem razporedu opravljanja obveznosti in nalog, načrtovanje sestankov skupine ali pri 
načrtovanju lastnega razvoja. Seveda pa je ta možnost v veliki meri odvisna od ravnatelja 
vrtca, njegove odprtosti in pripravljenosti omogočiti zaposlenim določeno mero avtonomije, 
ki ne zahteva ravnateljevega direktivnega vodenja.  

Nekoliko več je bilo raziskanega v šolskem prostoru osnovnih in srednjih šol. Avtorice 
raziskave o strokovni avtonomiji in odgovornosti pedagoških delavcev so leta 2003 
ugotovile, da je pojmovanje avtonomije med učitelji zelo raznoliko. Najbolj avtonomne so 
se čutili učitelji razrednega pouka. Učitelji v gimnaziji so omejitve svoje avtonomije videli 
v zunanjem preverjanju, učnih načrtih in birokratskih zahtevah. Pojmovanje avtonomije je 
pri učiteljih zelo raznoliko, od poudarjanja svobode in samostojnosti do zavedanja določenih 
omejitev in okvirov in povezovanja avtonomnosti z odgovornostjo, strokovnostjo, 
izpopolnjevanjem in timskim delom. Kot pretežno pozitivne dejavnike pri pojmovanju 
avtonomije so učitelji doživljali učne načrte, gradiva in učbenike, starše, učence, sodelavce, 
ravnatelja … Kot negativen vpliv pa so navedli pravilnike in zunanje preverjanje znanja. 
Stopnja doživljanja avtonomije pri učiteljih je odvisna od profesionalne (pedagoške, 
psihološke, metodične …) usposobljenosti, ne toliko od njihove stopnje izobrazbe (Marentič 
Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan, 2003). Zanimivo je, da so kot pozitivne dejavnike 
avtonomije navedli učne načrte, učbenike, starše, ravnatelja. Obenem bi ti dejavniki lahko 
tudi negativno vplivali na avtonomijo, npr. preveč podrobni učni načrti, ravnateljeve 
zahteve, zahteve staršev. Enaka raziskava v slovenskem prostoru podaja ugotovitve, da so 
učitelji preslabo usposobljeni, da bi uveljavljali svojo strokovno avtonomijo na področju 
stalnega premišljenega izboljševanja učnih metod in postopkov ali da bi uveljavljali svojo 
profesionalnost (Marentič Požarnik idr., 2005). Cheon in Reeve (2013) v svoji raziskavi 
dokazujeta, da so strokovni delavci, ki so bili v enoletnem programu za podporo svoji 
avtonomiji, veliko bolj avtonomni kot tisti, ki niso bili vključeni v ta program. Za doživljanje 
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večje stopnje avtonomije pri vzgojiteljih bi tako morebiti v slovenskem prostoru zadostoval 
kakovosten program podpore za razvoj, doživljanje in zaščito njihove avtonomije.  

B. Kroflič (2002) s sodelavkami ugotavlja, da slovenski vzgojitelji relativno visoko 
vrednotijo svojo strokovno usposobljenost v uresničevanju svoje poklicne vloge. Obenem 
pa opozori, da imajo vzgojitelji v vrtcu zelo malo možnosti soodločati o življenju v vrtcu. 
Avtonomija vzgojiteljev je omejena bolj na okvire igralnice (prav tam). Ravnateljevo 
vodenje vrtca lahko prispeva h krepitvi ali omejevanju avtonomije vzgojiteljev. V nasprotju 
z alternativnimi koncepti, kjer pri sprejemanju odločitev v npr. pedagoškem pristopu Reggio 
Emilia ne sodelujeta le vzgojitelji in pomočnik vzgojitelja, ampak pri sprejemanju odločitev 
sodeluje celoten tim strokovnih delavcev različnih profilov. Sestavljen je iz vzgojiteljev, 
pomočnikov vzgojiteljev, pedagogov, ateljeristov, različnih zunanjih sodelavcev in staršev 
(Rinaldi, 2001). Vzgojitelji niso zato manj avtonomni, le z ljudmi iz več različnih profilov 
izmenjujejo izkušnje in strokovne diskusije, kar posredno vpliva na njihove nadaljnje 
odločitve za doseganje skupnih ciljev v vrtcu Reggio Emilia.  

Gubi (2012) raziskuje odnos, ali lastno dojemanje avtonomije kot subjektivno prepričanje in 
dokazuje, da so višje ravni dojemanja avtonomije (v primerjavi z nižjimi ravnmi avtonomije) 
povezane z večjim osebnim zadovoljstvom in višjimi akademskimi dosežki. Avtonomija 
vzgojitelja kot možnost soodločanja ima osrednji pomen za notranjo motivacijo vzgojiteljev 
in vpliva na občutek odgovornosti za rezultate lastnega dela, ker rezultate pripisujejo svojim 
naporom. Ob preveliki meri birokratske kontrole od zunaj pa vzgojitelji doseženih dobrih ali 
slabih rezultatov ne pripisujejo več sebi, temveč postanejo postopno brezbrižni in apatični 
(Marentič Požarnik idr., 2005). Motivacija je izrednega pomena za uresničevanje avtonomije 
vzgojiteljev. S tem, ko vzgojiteljem povečamo avtonomijo, posredno povečamo tudi njihovo 
odgovornost za kakovostno izvajanje pedagoške prakse (Marentič Požarnik idr., 2005; 
Vogrinc in Podgornik, 2012). Ceniti je treba vlogo vzgojitelja, kot primarno oporo v 
izobraževanju, pri krepitvi avtonomije otrok (Masouleh in Jooneghani, 2012). Vzgojitelji 
bolj ali manj uspešno uresničujejo svojo avtonomijo glede na pravila in družbeno okolje. M. 
Nastran Ule (1997) razloži, da se težava z avtonomijo pojavi, kadar smo pod pritiskom 
lastnih hotenj ali/in socialnega okolja in se moramo odločati, koliko bomo sledili tem 
pritiskom, koliko pa bomo delovali na osnovi svojih zavestnih ter dolgoročnih izbir in 
odločitev. Posameznik, ki se spontano prepušča zunanjim ali notranjim pobudam in pri tem 
nima distance do teh pobud, ima na koncu zelo malo različnih možnosti za svoje delovanje. 
Njegova podoba o sebi je fragmentirana in vezana na posamezne situacije. Zmožnost 
kognitivnega distanciranja od situacijskih omejitev in tudi od lastnih emocionalno-
afektivnih pobud je psihološka osnova občutka svobode posameznika. Avtonomija pa ni 
samo zmožnost posameznika, da se upre različnim pritiskom in omejitvam, ampak tudi 
zmožnost za samostojni razvoj osebnosti, za razvoj dolgoročnih osebnih projektov, za 
kritično refleksijo razmer in lastnih dejanj. Težava nastane, ko se znajdemo v konfliktu s 
socialnim okoljem, zlasti za nas pomembnih oseb in institucij. Takrat moramo najti 
nekakšno ravnovesje med pričakovanji družbe in lastnimi hotenji in željami. Ob tem pa se 
zavedamo, da je obseg naše avtonomije precej zožen, saj smo, v celoti gledano, odvisni od 
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družbe. Naša eksistenca, naš razvoj, oblikovanje naših želja in občutkov, misli je odvisno od 
družbe in kulture, v katero smo primarno vpeti (prav tam). 

D. Cankar (2010) se osredotoči na zaposlene v šolstvu in ugotavlja, da njihov karierni razvoj 
ne poteka kontinuirano od vstopa v poklic do upokojitve, zato bi ga bilo treba prenoviti. Za 
profesionalni razvoj in doseganje avtonomije vzgojiteljev bi bilo dobro in učinkovito, da bi 
bil karierni razvoj kontinuiran. Burk in Fry (1997) ugotavljata, da je za vzgojitelje začetnike 
značilno, da želijo implementirati pedagoško prakso, ki je skladna z njihovo pedagoško 
filozofijo. Ob tem pa morajo biti dovolj konformistični in paziti, da ustrezajo zunanjim 
pričakovanjem ali pritiskom. Zakonitost vzgojiteljev začetnikov je, da iščejo druge, s 
katerimi delijo podobno filozofijo glede poučevanja. Zato je dobro, da so vključeni v 
študijske skupine, kolektiv v vrtcu. Nekateri celo ostajajo v stiku s svojimi bivšimi sošolci – 
študenti (prav tam). Glede vzgojiteljev z več izkušnjami I. Janžekovič Žmauc (2014a) 
ugotavlja, da v Sloveniji vzgojitelji z daljšo delovno dobo in višjim strokovnim nazivom 
nimajo manj posegov v svojo strokovno avtonomijo kot mlajši vzgojitelji z nižjim 
strokovnim nazivom. To je lahko posledica subjektivnih teorij vzgojiteljev in spremembe 
sistema, kjer so vzgojitelji v letu 1999 dobili več avtonomije, kot so je imeli prej (prav tam). 

Izkušenejši vzgojitelji razvijejo posebne načine kategorizacije svojih dojemanj, na situacijo 
znajo pogledati kot na celoto, vzgojitelji novinci (z malo izkušnjami) pa situacije ocenjujejo 
bolj po posameznih delčkih (Berliner, 2001). To ocenjevanje situacij v literaturi najpogosteje 
poimenujejo s prepričanji, odnosi, refleksijami ali subjektivnimi teorijami (van der 
Aalsvoort, Prakke, König in Goorhuis, 2010). Raziskave o strokovnem znanju izkušenih 
vzgojiteljev so pokazale, kako vzgojitelji uporabljajo to znanje za interpretacijo dnevne 
rutine. Ti vidiki znanja in povezanost z njihovim odnosom vplivajo na to, kakšne možnosti 
nudijo vzgojitelji otrokom za učenje (prav tam). 

Delo, ki ne dopušča avtonomije, svobodnega odločanja, časovne razporeditve in ne vključuje 
soodločanja, ima pogosto posledico stres na delovnem mestu, povišan krvni tlak in je 
dejavnik tveganja bolezni srca in ožilja (Tušak in Masten, 2008). Za boljše zdravje 
zaposlenih in manj stresa je tako tudi z zdravstvenega vidika bolje, da imajo vzgojitelji 
možnost avtonomije na delovnem mestu. Castle (2004) je poudarjala avtonomijo 
vzgojiteljev, saj so avtonomni vzgojitelji bolj spodbujali avtonomijo pri otrocih in 
soustvarjali teme kurikuluma glede na interese otrok. Za vzgojitelje, ki imajo izkušnjo 
avtonomije že tekom izobraževanja glede sprejemanja odločitev, možnost izbire, 
postavljanja ciljev, refleksije lastne prakse, možnost izmenjave različnih pogledov in stališč 
ter so bili vključeni v programe o učenju otrok, je pogosteje, da predvidijo okolje, ustrezno 
za učenje otrok. Avtonomni vzgojitelji tako spodbujajo avtonomijo pri otrocih (prav tam). 
Tudi v Sloveniji je cilj predšolske vzgoje razvoj avtonomije pri otrocih. Večina tujih raziskav 
se ne osredotoča le na avtonomijo vzgojiteljev, ampak na povezave med avtonomijo 
vzgojiteljev in razvojem avtonomije pri otrocih ali učencih, njihovi pripravljenosti za 
samostojno učenje, motivacijo (Parrott in Da Ros-Voseles, 2013; Runhaar idr., 2013; 
Vansteenkiste idr., 2012). S. Strmšek Turk (2012) preučuje samoregulativno učenje dijakov 
in ugotavlja, da je za urjenje avtonomije dijakov treba zagotavljati ustrezne priložnosti za 
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razvoj in urjenje njihove avtonomije. To pa pomeni izziv za učitelje, ki morajo pripraviti 
takšno okolje ali učno uro za učenje avtonomije. Ker se otroci med seboj razlikujejo, je 
pomembno, da imajo učitelji in vzgojitelji dovolj manevrskega prostora oz. avtonomije, da 
lahko pripravijo učno okolje, ki je najbolj primerno za njihove učence ali otroke.  

Nakata opozarja, da ni dovolj, da so vzgojitelji avtonomni kot profesionalci, da bi lahko učili 
otroke avtonomije. Za razvoj avtonomije pri otrocih morajo vzgojitelji biti sposobni učiti 
otroke avtonomije (Nakata, 2011). Vendar pa nekateri avtorji (Burcheilli, 2006; Ingersoll, 
2009; Runhaar idr., 2013) opozarjajo na učinke avtonomije pri strokovnih delavcih in 
njihovih odzivih na delo. Pri stalnem pritisku na vrtce, da izboljšujejo kakovost in 
prevzemajo večjo stopnjo odgovornosti, nadzor nad kurikulumom pa povzroča pri 
strokovnih delavcih doživljanje izgube strokovne avtonomije in občutek nesposobnosti ob 
tem, da imajo vse več upravnih (birokratskih) delovnih obremenitev. Kot posledica obstaja 
tveganje za izgubljanje zadovoljstva in motivacije za delo, v najslabšem primeru celo 
zapustitev poklica (Ingersoll in Smith, 2003; Runhaar idr., 2013). T. Pulko (2011) dokazuje, 
da so avtonomni timi bolj uspešni kot timi, ki so nenehno nadzorovani. Na uspešnost 
avtonomnih timov vplivajo tudi delovni procesi, medsebojni odnosi in izkušnje s timskim 
delom (prav tam). Če to prenesemo na predšolsko področje, lahko sklepamo, da so 
avtonomni timi vzgojiteljev uspešnejši kot pretirano nadzorovani timi.  

Na vzgojiteljev odnos do avtonomije pogosto vpliva obstoječi odnos nadrejenih in 
sodelavcev do avtonomije, proces mentorstva ali uvajanja v poklic, klima vrtca (Edgar in 
Brod, 1970). Ž. Čopi (2008) ugotavlja, da zadovoljstvo vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev 
na delovnem mestu pomeni večjo učinkovitost, kar pozitivno vpliva tudi na končne 
uporabnike – otroke. Zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu je moč doseči s pozitivno klimo v 
delovnem okolju. Drugi organizacijski pogoji za bolj uspešno delo vzgojiteljev so še jasna 
vizija, poslanstvo, cilji, kakovostno vodenje, dobro načrtovanje, sprotna analiza dela, dobra 
komunikacija, kakovostno sprejemanje odločitev … (Čopi, 2008). A. Jamnikar (2004) 
poudari, da za doseganje čim boljših rezultatov in uspehov ni dovolj le motiviranje 
zaposlenih, ampak jih je treba spodbujati tudi z dobrim sistemom nagrajevanja. Slovenski 
vzgojitelji relativno dobro ocenjujejo svoje kompetence, ki se nanašajo na tehnični vidik 
dela, in odnos do otrok (sporazumevanje v slovenskem jeziku, pozitivni odnos do otrok, 
oblikovanje jasnih pravil vedenja). Več znanja in razvoja kompetenc pa si želijo s področja 
uporabe novih tehnologij (informacijsko-komunikacijskih tehnologij), kar bi izboljšalo 
kakovost dela na področju vzgoje in administrativnega dela. Druge pomembne kompetence, 
ki bi si jih želeli vzgojitelji, so prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in nadarjenih 
otrok ter prilagajanje dela njihovim potrebam in posebnostim (Erčulj idr., 2008). L. 
Marjanovič Umek (2003) je s sodelavkami v evalvacijski študiji pred več kot petnajstimi leti 
ocenila, da bi vzgojitelji in njihovi pomočniki potrebovali tudi stalno strokovno 
izpopolnjevanje, da bi dosegli večjo kakovost komunikacije oz. vzgojiteljevo rabo govora v 
vrtcu (Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja in Kavčič, 2003). Pogoj za uspešno 
uveljavljanje avtonomije vzgojiteljev je ustrezna strokovna usposobljenost. Smiselno bi bilo, 
da z dodatnimi izobraževanji in usposabljanji vzgojitelji pridobijo kompetence na področjih, 
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kjer čutijo največji manko, in da bi bilo v vrtcih poskrbljeno za ugodno klimo ter kakovostno 
mentorstvo.  

6.4 ODNOS VZGOJITELJEV DO SPODBUJANJA AVTONOMIJE 
OTROK 

Leroy idr. (2007) so ugotovili, da vzgojitelji, ki menijo, da so njihove metode poučevanja in 
njihovo delo pogosteje kritizirani, manj spodbujajo avtonomijo otrok. Do otrok se obnašajo 
bolj avtoritarno (prav tam). Vzgojitelji z negativnim odnosom lahko negativno vplivajo na 
otrokov značaj in uspeh (Gürsoy, 2016). Da se zgodi implementacija v prakso (npr. 
spodbujanje avtonomije otrok), je pomemben vzgojiteljev pozitivni odnos in sprejetje te 
teorije (Walsh in Gardner, 2006). Če strokovni delavci vidijo avtonomijo otrok kot pravi in 
dober cilj, je njihova vloga bolj svetovalna, spodbujevalna in mentorska (Voller, 1997). Za 
profesionalni razvoj in učenje vzgojiteljev je ključnega pomena, da imajo na voljo čas za 
medsebojno komunikacijo s stroko v daljšem časovnem obdobju; da imajo možnost 
interaktivnega sodelovanja, kot so coaching, refleksija, supervizija; podporno strukturo, kot 
so čas, viri, vodstvo-vodenje, vsebine, kolektiv; ter evalvacija rezultatov in motivacija 
vzgojiteljev za spremembe (Borko, 2004; Ingvarson, Meiers in Beavis, 2005; Penuel, 
Fishman, Yamaguchi in Gallagher, 2007). Prevzemanje novih idej in njihova 
implementacija v prakso je pogosto zelo težka, kljub mnogim prednostim ideje in 
izpopolnjevanju vzgojiteljev (Rogers, 2003). V raziskavi Burgess, Robertson in Patterson 
(2010) pokažejo, da je ključna težava odnos vzgojiteljev, saj negativni odnos vzgojiteljev ne 
pripomore k uresničevanju novih pedagoških idej kljub izobraževanju, podpori vodstva 
(prav tam). 

V slovenskem prostoru ni bilo narejene analize o odnosu vzgojiteljev do spodbujanja 
avtonomije otrok, zato bomo na kratko predstavili spoznanja iz osnovnošolskega prostora. 
C. Bizjak (2005) ugotavlja, da v slovenski šolski kulturi učitelji redko spodbujajo učence k 
prevzemanju odgovornosti za svoje učenje (učitelji po navadi poiščejo rešitev za težavo 
učenca) in učenci ne dobijo pravih usmeritev, kako naj se lotijo svojega učenja. Načrtno 
razvijanje metakognitivnih strategij načrtovanja, spremljanja in evalviranja svojega učenja 
vodi v postopno prevzemanje odgovornosti za svoje učenje ter v bolj kakovostno učenje, 
boljše učne uspehe (Boekaerts, Pintrich in Zeidner, 2005).  

Vrtčevsko oz. šolsko okolje, ki podpira avtonomijo otrok (učencev), predpostavlja, da so 
posamezniki sposobni sprejemati odločitve. V nasprotju pa nadzorujoče vrtčevsko okolje 
izvaja pritiske na otroke brez jasnih utemeljitev, zakaj morajo neko stvar početi na določen 
način (Bonneville-Roussy, Vallerand in Bouffard, 2013). Sociologija otroštva poudarja, da 
je otrok aktivni soustvarjalec svojega življenja (James in Prout, 1997). Tako sta avtorja 
izpodrinila stališče, da je otrok nemočno bitje, da ni zmožen sodelovati pri odločanju glede 
svojega življenja in s tem pri izražanju samega sebe. Avtorja menita, da je otroštvo oz. 
podoba odraslih o otroku sociokulturni konstrukt in kot tak sam po sebi ne obstaja. Otroštvo 
se oblikuje v določenem času, prostoru in družbenem kodeksu, kar pomeni, da je otroštvo 
različno razumljeno, v različnem času in prostoru. Otrokova nezrelost je biološko dejstvo, 
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stvar kulture pa je, kaj s to biološko nezrelostjo storimo (prav tam). Pri participaciji otrok v 
vrtcu se kaže protislovje, saj se otrok rodi kot bitje, ki potrebuje zaščito in oskrbo, hkrati pa 
sam aktivno posega v svet okoli sebe (Rutar, 2012). 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) v 12. členu določa, da države pogodbenice jamčijo 
otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le tega 
v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo 
zrelostjo in starostjo. G. Lansdown (2001) razloži, da ta člen otrokom ne daje pravice do 
avtonomije, nadzora nad vsemi odločitvami, neupoštevajoč njihove posledice za otroke 
same ali za druge, ne daje jim pravice neupoštevanja pravic staršev, vendar pa po mnenju 
avtorice vpliva na radikalno spremembo tradicionalnih odnosov, ki predvidevajo, da je treba 
otroka videti, ne pa slišati. Prav tako interpretira »Konvencijo o otrokovih pravicah« in 
poudari, da so vsi otroci zmožni izražati svoje poglede, otroci imajo pravico do svobodnega 
izražanja svojega pogleda, pravico, da so slišani v stvareh, ki zadevajo njihovo življenje, 
pravico do resnega odnosa do njihovega mnenja (prav tam). Te pravice otrok lahko pridejo 
do izraza, če starši, vzgojitelji, odrasli spodbujajo avtonomijo otrok. 

»Konvencija o otrokovih pravicah« prinaša preobrat v diskurzivni praksi odnosa z otrokom. 
Konvencija je diskurz otrokovih potreb nadomestila z diskurzom pravic. Diskurz otrokovih 
potreb temelji na zaščiti in oskrbi otroka, vendar je interpretacija zaščite in oskrbe kulturno 
in socialno pogojena. Diskurz otrokovih potreb vidi otroka kot nemočnega, potrebnega 
pomoči, za katerega je treba skrbeti, v ospredju je paternalistična pozicija odraslega (Rutar, 
2012). Za otroke si želimo, da razvijejo svoj potencial in postanejo osebe, kakršne si želijo 
postati, ter da delajo stvari, ki jih cenijo na zdrav oz. primeren način (Ushioda, 2011). 

Odnos vzgojiteljev in staršev do koncepta spodbujanja avtonomije otrok je lahko bolj ali 
manj naklonjen temu konceptu. Zamisel, da bi izmerili spodbujanje avtonomije otrok, ni 
nova. Raziskovalci so mame prosili, da izpolnijo problemsko nalogo (puzzle) skupaj s 
svojim 15-mesečnim otrokom. Po Whipple, Bernier in Mageau (2011) ocenjevalnem 
sistemu so materino obnašanje določili po 5-stopenjski Likertovi lestvici glede na materin 
obseg, s katerim je a) posegala v otrokov izziv za izpolnitev naloge glede na otrokove 
potrebe, da bi optimalno naredil nalogo, b) spodbujala otroka, da bi rešil nalogo, mu dajala 
koristne namige in predloge in uporabljala pozitivni ton glasu (verbalno podporno 
obnašanje), c) zavzela perspektivo otroka in pokazala fleksibilnost v svojih namenih, da bi 
otrok dokončal nalogo in d) sledila otrokovemu ritmu, zagotavljala otroku priložnost za 
odločanje in da ima otrok aktivno vlogo pri zaključevanju naloge. Raziskave o spodbujanju 
avtonomije predšolskih otrok v slovenskem prostoru še ni bilo. Tudi v tujini se raziskave o 
spodbujanju avtonomije pri učencih največkrat nanašajo na učenje tujega jezika (Najeeb, 
2013; Nakata, 2011; Yang, 1998). Raziskovalci menijo, da je nova vloga učiteljev in 
vzgojiteljev spodbujanje avtonomije pri svojih učencih oz. otrocih (Nakata, 2011; Yang, 
1998). 
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6.5 DIDAKTIČNI VIDIK SPODBUJANJA AVTONOMIJE OTROK 

Didaktika je do danes temeljila na humanističnem prepričanju in iskanju tega, kar je dobro 
za otroka, in na vzgojitelju, ki ve, kaj je dobro za otroka in skrbi za otroka, ki ne ve in ne zna 
(Rutar, 2012). Brazilski pedagog Freire (1997) je dvomil v tako poučevanje, pri katerem je 
aktiven le učitelj. Habermas (1972) je bil kritičen do transmisijske narave izobraževanja. 
Didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok se nanaša na vzgojiteljevo izbiro metod in 
stilov poučevanja (Adamič, 2002; Novak, 2003). 

Učenje, ki poteka v naravnih življenjskih okoliščinah, je zelo učinkovito (Bizjak, 2012). M. 
Boekaerts idr. (2005) pravijo, da pri učenju, ki poteka v naravnih okoliščinah, gre za 
vzpostavljanje spontanih in samoiniciativnih situacij, otrok se sam odloča, kaj in kdaj ter 
kako se bo učil, ima cilj, kot je želim nekaj vedeti, otrokove želje spremljajo pozitivna čustva 
in radovednost. Dopamin in adrenalin omogočata pozitivno doživljanje učne situacije, dajeta 
otroku energijo za učenje. Avtorji ugotavljajo, da so v tradicionalnem šolskem sistemu učne 
epizode razdrobljene, izkušnje posredne, cilje postavlja vzgojitelj, zato je učinkovito 
samousmerjanje učenja v vrtcu ali šoli težava (prav tam). Didaktični vidik procesno-
razvojnega modela načrtovanja vključuje obojesmerno komunikacijo med otrokom in 
vzgojiteljem; fleksibilno načrtovanje kurikuluma, saj pri načrtovanju sodelujejo vsi 
udeleženci vzgojnega procesa – vzgojitelji, strokovni delavci, starši in otroci; 
samoomejitveno avtoriteto vzgojitelja, ki otroku nudi varnost in sprejemanje in ga hkrati 
spodbuja k osamosvajanju ter s tem k rahljanju navezanosti na vzgojitelja; vzgoja, ki otroku 
omogoča moralno razsojanje, spoznavanje moralnih načel in otrokove egocentrične potrebe 
(Kroflič, 1997). 

Rogoff je že leta 1990 pojasnil vpliv družbe in socialnih interakcij na učenje in razvoj otrok. 
Z njegove perspektive lahko na otroke gledamo kot na »učence« razmišljanja in aktivne 
opazovalce ter sposobne participacije. Koncept vodene participacije, kjer mlajši otroci 
sodelujejo z drugimi in ustvarjajo nove pomene, igrajo vloge in prevzemajo odgovornost, 
razmišljajo o svojem učenju, se zavedajo svojega mišljenja in skušajo razumeti mišljenje 
drugih, je vzgojiteljem nudil novo razmišljanje o učenju otrok. Vodena participacija gradi 
na ideji komunikacije med otroki in njihovimi socialnimi partnerji, vključno z vzgojitelji 
(Rogoff, 1990). Ta novi pojem v pedagogiki je otroke videl kot razmišljujoče posameznike, 
ki zmorejo deliti svoje ideje v diskusiji in sodelovanju, izraziti svoje misli (prepričanja, 
poglede, mnenja, perspektivo) ter z medsebojno komunikacijo otrok in vzgojiteljev lahko 
otroci uskladijo svoje poglede in vzpostavijo skupno razumevanje (Bruner, 1999). Če bi 
želeli popolnoma realizirati otrokove pravice do participacije v predšolski vzgoji, bi morali 
vzgojitelji razviti »nov odnos do svojega znanja in statusa«, kot pravita Alderson in Morrow 
(2011). Otrokove izkušnje, pogledi, interesi določajo, kako in do kakšne mere se otrok 
poistoveti z literarnim junakom pri prebiranju pravljic. Vzgojitelji pa lahko pri prebiranju 
pravljic in kasnejši diskusiji z otroki omogočijo, da je videna tudi njihova perspektiva 
zgodbe (Dunphy, 2012). Cavallaro, Haney in Cabello (1993) predlagajo strategije, ki 
prispevajo k participaciji otrok in k participaciji otrok s posebnimi potrebami v skupini. 
Strategije se nanašajo na okolje, ki ga vzgojitelji lahko pripravijo tako, da izbirajo materiale, 

91 



ki spodbujajo sodelovanje in interakcijo; vključujejo aktivnosti, ki spodbujajo interakcijo; 
zagotavljajo otrokom odločitve (za aktivnosti, igrače, materiale ...); zagotavljajo pravšnjo 
mero vzgojiteljeve bližine in pomoči; spodbujajo sodelovanje med otroki. Na ravni govora 
vzgojitelji lahko spodbujajo participacijo otrok z naslednjimi strategijami: spodbujajo otroke 
k postavljanju vprašanj in jih opogumljajo h komentiranju; jih spodbujajo k reflektiranju 
svojega učenja, mišljenja in obnašanja; vzgojitelji naj bodo odzivni; naj upoštevajo otrokovo 
raven govora in razumevanja (kratka vprašanja, navodila ...); otrokom naj nudijo povratne 
informacije (npr. pohvalijo) in spodbujajo medsebojno sodelovanje in komunikacijo med 
otroki (Cavallaro idr., 1993). 

Glede na stil poučevanja vzgojiteljev lahko klimo v igralnici razdelimo na premici tako, da 
je na eni strani klima, ki podpira ali spodbuja avtonomijo otrok, na drugi strani pa gre za 
nadzorujočo klimo (Leroy idr., 2007). Podpora avtonomiji otrok pomeni, da vzgojitelji 
negujejo, podpirajo in povečujejo otrokove notranje potrditve pri dejavnostih v vrtcu (Reeve 
in Jang, 2006). Pri takšni spodbujajoči klimi so vzgojitelji bolj pozorni na to, kaj povedo 
otroci in omogočajo dovolj časa, da otroci sami rešujejo težave, dajejo več povratnih 
informacij otrokom o njihovem osebnem napredku in uspešnosti pri nalogah, kažejo več 
empatije do otrok in prepoznajo morebitne težave, s katerimi se otroci spopadajo. Takšni 
vzgojitelji prispevajo k notranji motivaciji otrok (Leroy idr., 2007). Nasprotno pa 
nadzirajoča klima pomeni nadzor ali pritisk nad otroki in trud vzgojiteljev, da otroci ravnajo 
na določen način (Deci in Ryan, 1987). V nadzorujoči klimi vzgojitelji posvečajo malo 
pozornosti otrokovi notranji motivaciji, spodbujajo učence k pričakovanemu vedenju z 
uporabo spodbud, neposrednih navodil, nadzorujočimi tipi komunikacije (Reeve, 2002; 
Reeve in Jang, 2006). Nadzorujoči vzgojitelji veliko govorijo, dajejo malo časa za reševanje 
nalog, dajejo povratne informacije otrokom o njihovi inteligentnosti, so bolj kritični, 
nagibajo se k uporabi številnih nagrad. V takšnih okoljih se razvija pri otrocih pretežno 
zunanja motivacija (Leroy idr., 2007). Čeprav imajo otroci – učenci prednosti na področju 
izobraževanja in razvoja, če vzgojitelji spodbujajo njihovo avtonomijo, so vzgojitelji 
pogosto nadzorujoči pri dajanju navodil (Reeve, 2009). Nadzorujoči vzgojiteljev stil se 
nanaša na medosebno čustvo in vedenje, ki ga lahko vzgojitelji uporabljajo pri podajanju 
navodil, da pritiskajo na otroke, učence, da mislijo, čutijo ali se obnašajo na določen način. 
Vzgojitelji pritiskajo na otroke, da sprejmejo perspektivo vzgojitelja, vdirajo v otrokove 
misli, čustva ali dejanja. Vzgojitelji stavijo na zunanje vire motivacije, zanemarjajo 
razlagalne utemeljitve, uporabljajo ukazovalen jezik, kažejo nestrpnost do otrok pri 
otrokovem iskanju pravega odgovora, uveljavljajo svojo moč nad otrokovimi pritožbami. 
Vzgojiteljev stil, ki spodbuja avtonomijo, se nanaša na medosebna čustva in vedenja, kjer 
vzgojitelji zagotavljajo, negujejo in razvijajo notranje vire motivacije pri otrocih, učencih. 
Vzgojitelji negujejo notranje vire motivacije, zagotavljajo pojasnila, utemeljitve, uporabljajo 
nenadzorujoča navodila in podajajo informacije. So potrpežljivi in omogočajo potreben čas 
za samostojno učenje, ki je v skladu z otrokovim tempom učenja. Priznavajo in sprejemajo 
otrokova negativna mnenja in čustva (prav tam).  

Raziskava je pokazala, da vzgojitelji tekom poučevanja uporabljajo tako nadzorujoči stil 
poučevanja kot stil spodbujanja avtonomije, vendar je nadzorujoči stil pogostejši (Assor idr., 
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2002). Opazovalna študija je pokazala, da vzgojitelji oz. učitelji začetniki (prvo leto 
poučevanja) običajno uporabljajo nadzorujoči stil poučevanja, redko pa stil, ki spodbuja 
avtonomijo otrok (Newby, 1991). Izhodišče nadzorujočega stila poučevanja je dajanje 
prednosti vzgojiteljevi perspektivi, ki potepta (nadvlada) otrokovo perspektivo. V praksi se 
vdiranje in pritiski vzgojiteljev pri otrocih odražajo tako, da se otroci odrečejo svojemu 
notranjemu referenčnemu okvirju in svojemu naravnemu ritmu med učenjem in namesto 
tega sprejmejo zahteve in mnenja vzgojiteljev oz. se odzovejo na vzgojiteljev pritisk tako, 
da razmišljajo, čutijo ali se obnašajo na način, ki ga je opredelil vzgojitelj (Reeve, 2009). 
Vedenja vzgojiteljev, ki se nanašajo na nadzorujoči stil, so zunanja motivacija otrok 
(posledice, grožnje, kazni, roki), zanemarjanje razlagalne utemeljitve, uporabljanje 
ukazovalnega jezika (»moraš«, »moral bi«, kritika z vzbujanjem krivde), kazanje nestrpnost 
do otrok pri otrokovem iskanju pravega odgovora (posegajo v otrokov naravni ritem 
razmišljanja, da bi podal ustrezen odgovor, (ne)ustrezen časovni okvir za otrokov odgovor 
si je zamislil vzgojitelj), uveljavljanje svoje moči nad otrokovimi pritožbami (»nehaj se 
pritoževati in naredi nalogo«). Vsa ta navodila in obnašanja vzgojiteljev so povezana z 
vzgojiteljevim družbenim vplivom in vplivajo na otroke, npr. na spremembo otrokovega 
obnašanja. Vzgojiteljevo vodenje skupine, pogojno pozitivna nagrada, moč trditve in 
prepričanja je lahko povezano z vzgojiteljevim poseganjem v misli, občutke in obnašanje 
otrok in pritiski, da otroci sprejmejo vzgojiteljev način razmišljanja, občutenja in obnašanja 
(Assor idr., 2002; Assor idr., 2005; Reeve, 2006; Reeve idr., 2004b). 

Več raziskav o spodbujanju avtonomije otrok je opravljenih za osnovnošolske otroke, zato 
bomo navedli nekaj spoznanj in jih skušali prenesti na predšolske otroke. Oğuz (2013a) je 
razvil lestvico, ki meri podporo učiteljev za avtonomnost učencev. Vprašanja v tej lestvici 
se nanašajo na obnašanje učiteljev, npr. sočutno razumevanje učencev, omogočanje 
učencem, da izrazijo svoje učne težave, učenci v učnem procesu smejo deliti svoje misli in 
občutke, spodbujanje učencev, da izrazijo svoje misli in občutke o učenju, spodbujanje 
učencev k razvijanju dodatnih učnih strategij (branje, raziskovanje, projekti), nudenje 
povratnih informacij učencem o njihovem učenju, spodbujanje učencev k postavljanju 
vprašanj, uporabi realnih materialov zunaj učilnice; spodbujanje učencev, da poiščejo 
podporo pri svojem učenju pri materi, očetu, strokovnjaku …, podpiranje odločitev učencev 
pri svojem učenju (vaje, branje, povzetki), sodelovanje pri vprašanjih v procesu učenja, 
povezanih z učenci in njihovimi družinami, pomoč učencem identificirati učne cilje; 
dovoljenje, da učenci ocenjujejo drug drugega; dovoljenje, da učenci delijo svoja mnenja o 
učenju; dovoljenje, da učenci sodelujejo pri odločitvah in ocenjevanju; omogočanje, da 
učenci ovrednotijo svoje delo (prav tam). S takšnim obnašanjem v vrtcu lahko vzgojitelj 
pripomore k spodbujanju avtonomije predšolskih otrok. Raziskovalci so ugotovili, da obstaja 
korelacija med toplino vzgojitelja in spodbujanjem avtonomije pri otrocih (Mantzicopoulos 
in Neuharth-Pritchett, 2003). Dobro ujemanje med potrebami otroka in odzivi vzgojitelja 
lahko prispevajo k večji avtonomiji pri igri. Avtorja poudarita pomen vzgojiteljevega 
opazovanja in razmisleka pred interveniranjem v igro (Trawick-Smith in Dziurgot, 2011).  

Kako lahko vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok v pedagoškem procesu? Odgovor nam 
ponuja veliko avtorjev, npr. Loris Malaguzzi (1998) s konceptom Reggio Emilia, katerega 
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cilj je vzgoja otrok v kritične mislece in varuhe demokracije. Njegove ideje so osnovane na 
priznanih teorijah in modelih teoretikov, psihologov in filozofov, kot so Dewey, Decroly16, 
Makarenko17, Piaget, Erikson in Bronfenbrenner18, Gardner19, Montessori (Malaguzzi, 
1993). Omenjeni avtorji so se zavzemali za večjo možnost otrokove aktivnosti, lastnega 
prispevka k vzgoji in izobraževanju, možnosti izbire. Odgovore imajo tudi slovenski avtorji 
kot npr. Kroflič (1997), o poteh do večje participacije predšolskih otrok pišejo tudi M. 
Batistič Zorec (2010), S. Rutar (2013), razvijanju mišljenja in govora predšolskih otrok 
govorijo Vygotsky, Marjanovič Umek in Gaber (2013), poglabljanju znanja vzgojiteljev in 
nadaljnjemu izobraževanju govorita T. Devjak in A. Polak (2007). Kroflič (1997) razloži, 
da otroka lahko spodbujamo k uporabi lastnega uma, reflektiranju moralnosti in kreativnosti, 
čeprav je vzgoja v določenem smislu vedno vodenje, usmerjanje, discipliniranje otroka, 
vzgojitelji pa se lahko oddaljijo od pojava manipulacije v vzgoji. Vzgojitelji lahko pri 
spodbujanju avtonomije otrok upoštevajo didaktični vidik tako, da otroke in njihove starše 
seznanijo s cilji vzgoje, principi oblikovanja življenja v vrtcu, hišnim redom. Didaktični 
vidik za vzgojitelje, ki spodbuja avtonomijo otrok, je uporaba nedirektivnega stila vzgajanja 
in poučevanja (le ta temelji na oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa, ki spodbuja 
možnosti za otrokovo aktivno in odgovorno iskanje resnic, ustreznih moralnih načel, 
izražanje lastnih občutkov, bogatenje domišljijskih predstav itd., ne pa na poučevanju in 
vzgajanju, ki temelji na prenašanju vnaprej opredeljenih resnic in vrednot). Didaktični vidik, 
ki omogoča nedirektivni vzgojiteljev stil, je tudi možnost (so)vplivanja otrok na izbiro 
vsebin in metod poučevanja v skladu z otrokovimi interesi in zmožnostjo dojemanja. Za 
spodbujanje avtonomije otrok je z didaktičnega vidika pomembno, da vzgojitelji otrokom 
razkrivajo metode manipulacije, da bi jo otroci prepoznali in se ji postopno lahko uprli ter 
usmerjenost k razvoju kritičnega mišljenja (prav tam).  

Reeve (2009) v svojem prispevku potrjuje predpostavko, da je vzgojiteljev stil poučevanja 
pomemben izobraževalni konstrukt, saj otroci bolje funkcionirajo, če vzgojitelji podpirajo 

16 J. Ovide Decroly je osnoval model organizirane predšolske vzgoje z motom »Vzgoja za življenje skozi 
življenje«. Prepričan je bil, da je s predšolsko vzgojo treba otroka pripraviti na življenje, zato je vanjo vnesel 
resnične predmete iz otrokovega okolja. Pogoj za spoznavanje okolja in drugih v njem je bil proces 
samospoznavanja pri otrocih. Bistvo pedagoškega procesa je bilo zadovoljevanje otrokovih interesov s temami 
in projekti, na podlagi katerih so potekale dejavnosti otrok (Decroly in Wagnon, 2009).  
17 Makarenko (1987) je dvomil o kaznovanju, ki je bilo v njegovem času uveljavljeno pravilo, saj je menil, da 
kaznovanje vzgaja hlapca in da je pri vzgajanju treba otrokom dati svobodo in se zanašati na njihovo 
samodisciplino. Tudi vzgojitelju ne daje prevelike vloge, saj je po njegovem mnenju potreben le toliko časa, 
dokler se popolnoma ne izoblikuje kolektiv, ki s ponotranjenimi pravili vseh posameznikov v kolektivu usmerja 
aktivnosti.  
18 Bronfenbrennerjeva ekološka teorija zajema delovanje ožjega in širšega okolja na posameznika, delovanje 
posameznika, njegovo motiviranost. Avtor je proučeval kompleksna in odvisna socialna okolja (družina, šola, 
družbene ustanove, širša skupnost, pravila, vrednosti, tradicije) ter njihov vpliv na samostojnost posameznika 
in učenje v medsebojni interakciji (Bronfenbrenner, 2009). 
19 H. Gardner (2011) je razvil teorijo multiple inteligentnosti (jezikovno, logično-matematično, prostorsko, 
glasbeno, kinestetično, medosebno, osebno, naturalistično in eksistencialno) ter tako opozoril, da obstaja več 
poti k znanju in razvijanju osebnega pomena. Avtor je opozoril, da obstajajo različne poti izražanja tega, kar 
so otroci sposobni narediti in kar vedo.  
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njihovo avtonomijo, kot če jih nadzirajo, silijo k specifičnemu načinu mišljenja, čustvovanja 
in obnašanja. 

6.6 POGOJI ZA AVTONOMIJO VZGOJITELJEV IN SPODBUJANJE 
AVTONOMIJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

6.6.1 Pogoji za avtonomijo vzgojiteljev 

Pogoji za vzgojiteljevo avtonomnost in odgovornost so visoka stopnja znanja, pripravljenost 
za kritično ravnanje z novimi informacijami in zmožnost za oblikovanje odločitev v 
določenem kontekstu, racionalno mišljenje, ki vsebuje zmožnost identificiranja težav in 
ustvarjanja rešitev, ki temeljijo na analiziranih dokazih (Kalin, 2002). Z. Rutar Ilc (1999) pa 
meni, da je pogoj vzgojiteljeve avtonomije refleksija, pogoj avtonomije otrok – učencev pa 
vzgojiteljeva avtonomija. Vonta (2005) pravi, da vzgojitelj – učitelj, ki odloča in je pri svojih 
odločitvah avtonomen, vendar ne ve, o čem odloča, čemu in zakaj se tako odloča, ne zna 
kritično razmišljati, ni najbolj »koristen«. Brez profesionalnega razvoja ni prave avtonomije 
vzgojitelja – učitelja, gre le za avtonomijo, ki je prepoznavna »po obliki«, nima pa resne 
opore v znanju, spretnostih in participaciji ter tudi ne prispeva k ugledu tega poklica (prav 
tam). Z vidika vzgojiteljev je njihova avtonomija možna znotraj institucionalnih pravil, 
učnih programov in kurikuluma, tako da otrok – učenec prevzame nadzor nad legitimnimi 
dogovori. Z vidika otroka – učenca pa se avtonomija v prvi vrsti nanaša na proces učenja, v 
širšem smislu pa na otrokov odnos do življenja zunaj učilnice (Masouleh in Jooneghani, 
2012). Okolje igralnice vzgojiteljem zagotavlja določeno mero avtonomije, saj je vzgojitelj 
poleg pomočnika vzgojitelja glavna avtoriteta v igralnici in je malo neposredne kontrole ali 
nadzora glede izvajanja predšolskih dejavnosti s strani ravnatelja ali ministrstva (Öztürk, 
2012). Profesionalni razvoj vzgojiteljev je predpogoj za učinkovito izvajanje avtonomije 
vzgojiteljev (Šteh in Marentič Požarnik, 2005). B. Kroflič idr. (2002) ocenjujejo, da 
nedemokratični stil vodenja v vrtcih ovira uresničevanje avtonomije vzgojiteljev (prav tam). 
Avtonomni vzgojitelji so sposobni drugim pojasniti in utemeljiti svoje poučevanje in 
raziskovalno delo ter tako ohranjati pristojnost odločanja v igralnici (Castle, 2006). 

Za uveljavljanje poklicne avtonomije vzgojiteljev naj bi bili izpolnjeni naslednji pogoji 
(Marentič Požarnik, 2004): imeti morajo na voljo več alternativ, poznati morajo bistvo teh 
alternativ in se zavedati posledic svoje izbire, treba si je pridobiti profesionalno znanje, imeti 
morajo odločilne značajske poteze, da se uprejo morebitnim manipulacijam, odločnost in 
pogum, vzgojitelji morajo spodbujati učenje otrok, skrbeti za njihov razvoj. Vzgojiteljeva 
avtonomija dobi s tem tudi moralno razsežnost. Uspešni vzgojitelji so hkrati učinkoviti in 
odgovorni, otroke usposabljajo za to, da sami prevzamejo odgovornost za učenje. Prvi pogoj 
za vzgajanje samostojnih otrok so vsekakor samostojni vzgojitelji (prav tam). 

Zakonsko dane možnosti za avtonomijo vzgojiteljev ne pomenijo nujno avtonomnega 
delovanja posameznikov, saj, kot meni Meyers (1986), posamezniki delujejo avtonomno le, 
če se jim zdi situacija primerna. Za neposredno izvajanje avtonomije ni pogoj le ustrezna 
zakonodaja, ampak tudi ustrezna klima vrtca in širšega okolja. Tehrani in Mansor (2012) 
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poudarjata, da morajo vzgojitelji najti spodbudo in podporo pri šolskih oblasteh (npr. 
ravnatelju) za avtonomno delovanje.  

6.6.2 Dejavniki avtonomnega delovanja vzgojiteljev 

Splet dejavnikov je potreben, da so vzgojitelji avtonomni in da spodbujajo avtonomijo otrok. 
Benson (2001) navaja, da so s študijami ugotovili, da je nacionalna kultura pomemben 
dejavnik vpliva na prepričanja družbe za spodbujanje avtonomije. Vasile (2013) v svoji 
študiji ugotavlja, da je za učitelje, ki so dosegli nižje število točk pri merjenju avtonomije, 
značilno, da nimajo svojega mnenja, sprejmejo kakršno koli navodilo in jih je zlahka 
zmanipulirati. Učitelji z višjim številom točk pri merjenju avtonomije pa so kreativne osebe 
in tisti, ki radi vodijo (liderji) (prav tam). Okolje igralnice vzgojiteljem zagotavlja določeno 
mero avtonomije, saj je vzgojitelj poleg pomočnika vzgojitelja glavna avtoriteta v igralnici 
in je malo neposredne kontrole ali nadzora glede izvajanja predšolskih dejavnosti s strani 
ravnatelja ali ministrstva (Öztürk, 2012). Öztürk (2012) je v svoji študiji ugotovil, da so med 
vzgojitelji razlike v stopnji participacije pri načrtovanju in izboljševanju pedagoške prakse. 
Avtor je ugotovil, da vzgojitelji z veliko znanja, motivacije in dobrimi veščinami 
učinkoviteje uporabljajo nove učne metode in pripomočke (prav tam). B. Kroflič idr. (2002) 
menijo, da so pomemben dejavnik avtonomije vzgojiteljev njihova prepričanja o strokovni 
usposobljenosti in subjektivne teorije vzgojiteljev (prav tam). 

Pelletier idr. (2002) so v raziskavi ugotovili, da strokovni delavci, ki doživljajo več pritiska 
od zgoraj (npr. doseganje učnih standardov, delo po kurikulumu) in več pritiskov od spodaj 
(npr. da jih otroci ne doživljajo kot mentorje, ki bi spodbujali svoje učence), so manj 
samostojni (avtonomni) pri poučevanju. Več možnosti za odločanje vzgojiteljev ne pomeni 
vedno večjega občutka avtonomije, saj potrebujejo vzgojitelji strokovno usposobljenost in 
podporo vodstva (Usma Wilches, 2009). Glede na samodeterminacijsko teorijo je 
avtonomija osnovna psihološka potreba ter zadovoljstvo, ki prinaša večjo notranjo 
motivacijo (Meng in Ma, 2015). Meng in Ma (2015) v svoji raziskavi s pomočjo 
elektrofizioloških kazalnikov notranje motivacije dokazujeta pomembnost avtonomije oz. 
delovnih mest, ki spodbujajo avtonomijo zaposlenih. 

Različni dejavniki vplivajo na to, v kolikšni meri bo vzgojitelj uporabljal nadzorujoči stil 
poučevanja v času vzgojno-izobraževalnega dela. Nekateri dejavniki vplivajo na vzgojitelje 
od zunaj, kot so šolska politika, zakoni in pravila, starši, družbena pričakovanja ali kulturne 
norme. Drugi dejavniki izhajajo iz razredne dinamike, kot so ravnodušni odzivi otrok za 
učne aktivnosti, njihovo trenutno obnašanje, kaj pravijo in kaj naredijo oz. ne naredijo v času 
pouka. Dejavniki avtonomije vzgojiteljev in spodbujanja avtonomije otrok izhajajo tudi iz 
vzgojitelja samega, kot so osebnostne dispozicije in prepričanja o motivaciji otrok (Reeve, 
2009). Dejavnik avtonomije vzgojiteljev je tudi izkušenost. Burden (1981) ugotavlja, da je 
avtonomija bolj pomembna za izkušenejše vzgojitelje kot za novince, saj se slednji 
spopadajo s »preživetjem«. Izkušenejši vzgojitelji pa so bolj samozavestni, imajo več 
vpogleda in energije za dolgoročno načrtovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za 
potrebe otrok. Vzgojitelji novinci ne zahtevajo in ne pričakujejo večje avtonomije za 
vpeljevanje novih idej v prakso. Rosenholtz in Simpson (1990) sta ugotovila, da so 
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izkušenejši vzgojitelji, ki jim je omogočena avtonomija v delovnem okolju, bolj pod vplivom 
razmer, ki neposredno vplivajo na dosežke pri poučevanju. Vzgojitelji so prav tako »učenci« 
v smislu nenehnega učenja ali vseživljenjskega učenja ter tudi v sklopu profesionalnega 
razvoja, zato bi morali imeti avtonomijo pri učenju (Vieira, 2003). Refleksija lastne prakse 
vzgojiteljev prispeva k večjemu zadovoljstvu pri delu, razvijanju lastne avtonomije in 
neodvisnosti in daje vzgojiteljem samozavest pri participiranju načrtovanja institucionalne 
politike (Noormohammadi, 2014). 

Vzgojiteljeva avtonomija za spodbujanje avtonomije pri otrocih vključuje avtonomijo 
poučevanja (dejavno spodbujanje avtonomije otrok) in tudi strokovno avtonomijo (da se 
vzgojitelji čutijo avtonomne in da ravnajo profesionalno). Avtonomija vzgojiteljev je potem 
lahko definirana kot povezovanje med vzgojiteljevo strokovno avtonomijo in avtonomijo 
poučevanja (Nakata, 2011). Little (2007) je opisal tri tihe dimenzije avtonomije učiteljev pri 
poučevanju jezikov: 

1) Da si avtonomen učitelj, moraš biti avtonomen učenec. 
2) Profesionalni, avtonomni učitelji morajo biti sposobni samorefleksije in lastne 

evalvacije pri poučevanju in pri lastnem učenju.  
3) Avtonomni učitelji morajo poznati in poučevati druge na toliko raznolikih načinov, 

kolikor je možno najti raznolikih učencev v učilnici (prav tam).  

Te tri dimenzije so skrite ali tihe, ker jih pri učiteljih lahko prepoznamo šele med procesom 
poučevanja in učenja. Lahko bi jih posplošili tudi na avtonomijo vzgojiteljev predšolskih 
otrok, saj so prav tako strokovni delavci v šolstvu in namesto učencev lahko k avtonomiji 
spodbujajo predšolske otroke. Da je vzgojitelj avtonomen, mora biti sam sposoben 
avtonomnega (samostojnega) učenja, pri delu z otroki mora biti sposoben samorefleksije in 
samoevalvacije, podobno kot pri svojem avtonomnem učenju, mora biti vešč raznolikih 
metod dela z otroki (oz. najti ustrezno metodo dela glede na raznolikost vseh otrok v 
skupini).  

Dejavniki za avtonomijo vzgojiteljev in spodbujanje avtonomije pri otrocih se tako nanašajo 
na vzgojiteljevo osebnost in subjektivne teorije (Ramos, 2006; Reeve, 2009; Vasile, 2013), 
način poučevanja (Oğuz, 2013b; Skinner in Belmont, 1993; Trawick-Smith in Dziurgot, 
2011), izkušenost in strokovni razvoj (Burden, 1981; Öztürk, 2012; Rosenholtz in Simpson, 
1990), razredno dinamiko (Reeve, 2009), kurikulum in upravljanje vrtca (Kroflič idr., 2002; 
Usma Wilches, 2009), nacionalno politiko in kulturo (Benson, 2001). 

6.6.3 Pogoji in dejavniki za spodbujanje avtonomije pri otrocih 

6.6.3.1 Pogoji za spodbujanje avtonomije pri otrocih 

Raziskovalci so kot pogoj spodbujanja avtonomije pri otrocih skušali opredeliti s 
pomembnimi drugimi, ki lahko povečujejo stopnjo avtonomije pri otrocih (Reeve idr., 1999; 
Reeve, 2015). V družbenih kontekstih spodbujamo avtonomijo z vedenji, ki podpirajo učenje 
in zanimanja otrok, npr. poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, zagotavljanje 
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povratnih informacij, ki imajo smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, 
odgovarjanje na vprašanja in dajanje realnih izjav (Deci idr., 1996; Reeve in Jang, 2006). 
Avtonomija vzgojiteljev je pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj avtonomije otrok (Shen, 
2011). D. I. Burk in P. G. Fry (1997) opisujeta 4 naloge vzgojiteljev, ki pri otrocih spodbujajo 
razvoj avtonomnih državljanov. Prva naloga se nanaša na vrednotenje otroka kot 
posameznika in spodbujanje občutka pripadnosti dinamični skupini. Druga naloga se nanaša 
na spraševanje otrok, kar spodbuja njihovo razmišljanje. Tretja naloga je določanje jasnih 
pričakovanj glede vedenja. Četrta naloga je pričakovanje, da otroci prevzamejo odgovornost 
za svoje obnašanje (prav tam). Pridobivanje praktičnih pedagoških izkušenj tekom študija 
vzgojiteljev in učiteljev mora biti skladno (hkrati) z učenjem pedagoških teorij. Tako lahko 
vzgojitelji in učitelji izločijo dihotomije med teorijo in prakso, teorija dobi pomen v praksi 
in praksa jim lahko pomaga razvijati teorijo. Takšni izobraževalni programi bodo 
zagotavljali okolje, ki bo primerno za razvijanje strokovne avtonomije vzgojiteljev in 
učiteljev (Burk in Fry, 1997). Prvi razlog, zakaj vzgojitelji ne omogočajo otrokom 
participacije, je pomanjkanje vzgojiteljevih kompetenc, kar je pogosto povezano z 
neizkušenostjo (Morrow in Richards, 1996). Vzgojiteljeve osebne vrednote glede 
poučevanja in prepričanja vzgojiteljev o sposobnostih otroka in njegovih potrebah vplivajo 
na spodbujanje večje ali manjše participacije otrok (Nyland, 2009). Duncan (2009) je 
ugotovil, da večja, kot je skupina otrok, manjša je participacija otrok, saj je kakovost 
interakcij med vzgojitelji in otroki v večji skupini manjša in vzgojitelji so bolj osredotočeni 
na varnost otrok kot pa na iskanje možnosti, da bi otroci sprejemali odločitve. 

Za spodbujanje avtonomije otrok morajo vzgojitelji zadostiti trem pogojem: a) sprejemajo 
perspektivo otrok, b) dovolijo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, čustva in obnašanje, c) 
spodbujajo otrokovo sposobnost samostojne samokontrole ali avtonomne samoregulacije 
(Reeve, 2009). Kadar vzgojitelji delujejo na način, da spodbujajo avtonomijo otrok, negujejo 
otrokove notranje motivacijske vire (npr. interese, želje, psihološke potrebe), zagotovijo 
pojasnila, utemeljitve, uporabljajo neukazovalen jezik (npr. dajejo informacije, s katerimi 
lahko otrok sam reši težavo), so potrpežljivi in tako dovolijo oz. dajo otrokom čas, 
sprejemajo otrokovo izražanje negativnih občutkov (otrokovo pritoževanje jemljejo kot 
upravičeno reakcijo na postavljene zahteve) (prav tam). 

Pogoj, da otroci zaznajo spodbujanje njihove avtonomije, so njihova osebna prepričanja o 
ravnanjih pomembnih drugih (Mageau in Vallerand, 2003). Chan (2001) rangira spodbujanje 
avtonomije od točke odvisnosti (učitelj usmerja) do točke neodvisnosti (učenec usmerja) in 
meni, da bolj, kot je učenec bliže točki neodvisnosti, bolj je avtonomen. 

Leroy idr. (2007) so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni zagotavljati okolje, 
ki spodbujajo avtonomijo otrok, nudijo možnosti, da se otroci sami odločajo, bolj spodbujajo 
individualnost otrok. Vzgojitelji morajo poznati osnovne zakonitosti moralnega razvoja 
otrok, da lahko razumejo otrokovo egoistično obnašanje, ki je posledica normalne stopnje 
moralnega razsojanja. Prav tako morajo biti seznanjeni, da je otrokova trma znak otrokove 
težnje po iskanju lastne individualnosti. Predpogoj za razvoj sposobnosti, ki so potrebne za 
nastanek avtonomne in odgovorne morale pri otrocih, je otrokov občutek varnosti v čustveno 
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stabilnem okolju, ki otroka sprejema in mu kasneje postopno postavlja jasne in racionalno 
utemeljene zahteve (Kroflič, 1997). Za povečanje avtonomije otrok pri učenju je treba 
povečati avtonomijo vzgojiteljev (Benson, 2000; Little, 1995; McGrath, 2000; Thavenius, 
1999).  

Nadzorovanje je medosebno čustvo in vedenje, ki ga lahko vzgojitelji uporabljajo pri 
podajanju navodil, da pritiskajo na otroke, učence, da mislijo, čutijo ali se obnašajo na 
določen način (Assor idr., 2005; Reeve, Deci in Ryan, 2004a). Nasprotno temu lahko 
vzgojitelji spodbujajo avtonomijo (Deci in Ryan, 1985) z medosebnimi čustvi in vedenji, ki 
iščejo, negujejo in razvijajo notranje vire motivacije pri otrocih, učencih (Assor idr., 2002; 
Reeve idr., 2004b). Razlogi, da vzgojitelji uporabljajo nadzorujoči stil, so v reakcijah 
vzgojiteljev na pritiske od zgoraj (zahteve nadrejenih in pravil šolskega ministrstva), od 
spodaj (pasivnost otrok med učnim procesom), od znotraj (vzgojiteljeve lastne dispozicije 
in nagnjenost k nadzorovanju). Sprememba, da bi bili vzgojitelji manj nadzorujoči, lahko 
vzgojitelji dosežejo tako, da začnejo ceniti prednosti spodbujanja avtonomije otrok in 
prednosti lastne strokovne avtonomije, naučijo se lahko praktičnih načinov, kako lahko 
podpirajo avtonomijo (Reeve, 2009).  

Informacije in vplivi iz socialnega okolja so lahko nadzorujoči (represivni) ali težijo k 
spodbujanju avtonomije (podporni avtonomiji). Podpora avtonomiji se nanaša na obseg 
svobode, ki jo vzgojitelj dopušča otrokom, na spodbudo otrok k samoiniciativnosti in 
odločanju in na zmožnost deljenja otrokove perspektive pri reševanju težav ali nudenju 
nasvetov (Reeve, 1998). Kulturno-transmisijski model vzgoje ali ideološki koncept 
prenašanja »pravih« vrednot ni uspešen, saj pri prenašanju informacij, vzorcev vedenja, 
zagotavljanju poslušnosti otroka ne spodbujamo notranje aktivnosti v otroku, ki daje »osebni 
temelj« vrednotam. Tak model vzgoje se kaže v nekritičnem prenašanju vedenjskih vzorcev 
in navad (konformistična morala, ki ne temelji na ponotranjenih vrednotah, ampak na 
osnovni težnji izogibanja težavam in zagotavljanju ugodja) ter preprostih oblikah učenja 
snovi, kot je učenje na pamet, brez razumevanja ali učenja s pomočjo poskusov in napak 
(Kroflič, 1997). Kulturno-transmisijski model vzgoje ne zagotavlja spodbujanja avtonomije 
otrok. Tudi model permisivne vzgoje ne prispeva k avtonomnosti, samostojnosti in 
ustvarjalnosti otrok. Kot pravi Kroflič (1997), otroci, ki so bili vzgajani bolj svobodno, 
razvijejo potrošniško egoistično miselnost in bolestno narcistično odvisnost od zunanjih 
potrditev socialne okolice.  

Za spodbujanje avtonomnega učenja bi morali vzgojitelji, ki imajo moč, da vplivajo na 
otroke, otroke spodbujati k avtonomiji in zagotavljati strukture, potrebne za učenje (Mageau 
in Vallerand, 2003). Konstruktivistični pristop spodbuja samoregulativno učenje kot nujen 
pogoj za otrokovo avtonomijo (Thanasoulas, 2000). V empirični raziskavi je bilo 
ugotovljeno, da učno okolje, še posebej struktura dneva, ki jo zagotavlja vzgojitelj, prispeva 
k vedenjski, kognitivni in emocionalni zavzetosti (motiviranosti) otrok. Spodbujanje 
avtonomije otrok ima dopolnilno vlogo, saj je povezano s čustveno in kognitivno zavzetostjo 
otrok (Hospel in Galand, 2016). Spodbujanje avtonomije otrok zahteva pri vzgojiteljih 
naslednje vedenje: pazljivo poslušanje otrok; zagotavljanje priložnosti za otroke, da lahko 
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aktivno in tudi verbalno participirajo; omogočanje, da otroci delajo na svoj način in 
manipulirajo z učnimi pripomočki ter igračami; otrokom je treba prisluhniti in upoštevati 
njihovo perspektivo, otrokom je treba podati razloge za učenje, jih spodbujati in zagotavljati 
nagrade in pohvale (Kaur idr., 2015). Vzgojitelj lahko k spodbujanju avtonomije prispeva 
tako, da daje otrokom možnost fleksibilnega sedežnega reda in jim nudi možnost, da sedijo 
in sodelujejo v različnih manjših skupinah (Reeve, 2006; Reeve in Jang, 2006); z 
racionalnimi utemeljitvami razloži otrokom, v čem je osebna pridobitev in smisel neke 
naloge, početja, učenja (Assor idr., 2002; Reeve, Jang, Hardre in Omura, 2002), kar je 
motivacija za otroke (Kaur idr., 2015); nudi otrokom izbire, možnosti in čas, kar vključuje 
vprašanja, kot so »kaj bi radi počeli« in »kako bi radi počeli«, izbiranje med alternativnimi 
možnostmi neke naloge v skladu z otrokovimi interesi in cilji (Assor idr., 2002); prisluhniti 
in sprejeti otrokovo mnenje kar zahteva, da vzgojitelj zagotovi varno komunikacijo in 
spodbuja otroke, da povedo svoje misli, mišljenje, predloge, poglede, vzgojitelj pa jih 
pazljivo posluša, se odziva, upošteva ter sprejema tudi negativna čustva otrok (Reeve, 2006); 
vzgojitelj nudi tudi otrokom namige in informacije, kadar obtičijo pri neki nalogi, kar jih 
opogumi in motivira, da nadaljujejo z nalogo (Grolnick, 2001); vzgojitelj daje otrokom 
pohvale kot informativne povratne informacije, npr. »dobro si to naredil«, ne zanaša se na 
nagrade, kot so zlate zvezdice, hrana, denar (Kaur idr., 2015); vzgojitelj uporablja 
nenadzorujočo komunikacijo, ne uporablja govora kot npr. »moraš«, »moral bi«, »delaj 
hitreje« (Assor idr., 2005); uporablja nestresno ocenjevanje otrok, npr. tako da ne grozi s 
preizkusi in testi (Kaur idr., 2015). 

Vzgojitelji najbolj spodbujajo in podpirajo avtonomijo otrok, ko zavzamejo njihovo 
perspektivo (npr. vprašajo otroke, kaj želijo, potrebujejo, o čem razmišljajo in kaj imajo 
raje), izvajajo aktivnosti, ki podpirajo (ne pa zanikajo) psihološke potrebe otrok, zagotavljajo 
racionalne utemeljitve za svoje zahteve, pri komunikaciji z otroki uporabljajo govor, ki jih 
informira (ne pa, da bi nanje izvajal pritisk), priznavajo in sprejemajo negativna čustva otrok, 
pokažejo potrpežljivost (Assor idr., 2002; Reeve 2009, 2015a). Tri prepričanja so ključna, 
da vzgojitelji bolj podpirajo avtonomijo otrok, in sicer da je podpiranje avtonomije otrok 
učinkovita pot za motiviranje in sodelovanje otrok (prepričanje učinkovitosti), da jo je 
relativno preprosto izvajati pri poučevanju (prepričanje o preprostosti izvajanja) in da je to 
družbeno sprejeta norma pri poučevanju (prepričanje družbene norme) (Aelterman, 
Vansteenkiste, Van den Berghe, De Meyer in Haerens, 2014; Reeve idr., 2014; Roth in 
Weinstock, 2013). Vzgojitelji bolj spodbujajo avtonomijo otrok, če verjamejo, da je tak 
način poučevanja lahek oz. preprost (Reeve in Cheon, 2016). McGarth (2000) meni, da 
avtonomija vzgojiteljev zahteva določeno raven vzgojiteljeve pripravljenosti za 
spreminjanje načinov mišljenja in ravnanja kot strokovnjaka. 

Z vidika otrok je ključni pogoj spodbujanja avtonomije pri otrocih izpolnjen takrat, ko 
vzgojitelj zagotovi kompetenčno-podporno strukturo, to je vodstvo, ki je občutljivo za 
težave in želje otrok (Vansteenkiste idr., 2012). Kusurkar, Croiset in Ten Cate (2011) so 
predstavili 12 načinov pri poučevanju dijakov in študentov, ki spodbujajo njihovo 
avtonomijo. Učitelji in profesorji morajo identificirati in negovati, kar študentje želijo in 
potrebujejo; dovolijo naj, da notranja motivacija študentov usmerja njihovo obnašanje (npr. 

100 



da o temi lahko več preberejo v literaturi, ne da učitelji rečejo: »ta tema je pomembna za 
izpit«); spodbujajo aktivno participacijo; spodbujajo, da študentje prevzamejo več 
odgovornosti za lastno učenje; zagotavljati morajo strukturirano vodenje za študente (vrstni 
red aktivnosti); zagotavljati je treba optimalne izzive za študente; jim dajati pozitivno in 
konstruktivno kritiko; jim nuditi čustveno oporo; sprejeti negativna čustva študentov; 
predstaviti vrednost nezanimivih dejavnosti – vsebin; nuditi študentom možnost izbire; 
uporabljati komunikacijo in podajanje navodil z besedami »lahko, lahko bi, morebiti« 
namesto »morati, naj bi se« (prav tam). Pogoj, da vzgojitelj spodbuja avtonomijo otrok je, 
da jim prisluhne in upošteva njihove predloge, zagotavljati jim mora možnost več izbir in 
odločitev, jih razumeti in zaupati v njihove sposobnosti, jih spodbujati k postavljanju 
vprašanj in razmišljanju itd. (Williams in Deci, 1996). Sistemski pogoji (kurikulum, prostor 
kot del kurikuluma, načrtovanje dejavnosti, zakonske omejitve) vplivajo na kakovost 
predšolske vzgoje (Marjanovič Umek idr., 2002), vendar pa lahko vzgojitelji s svojim stilom 
poučevanja vplivajo na spodbujanje avtonomije pri otrocih (Deci idr., 1991; Pekkanli Egel, 
2009).  

Izobraževalni sistem ima ogromno možnosti, da prisluhne glasu in potrebam otrok – učencev 
(Lansdown, 2001). Prizadevanja za to so razvidna iz šolskih reform v Avstraliji (Levin, 
2000), v Veliki Britaniji (Fielding, 2001), v ZDA (Mitra, 2004). Tudi v Sloveniji je 
Kurikulum za vrtce (1999) prinesel nekoliko več možnosti, da se otrok izrazi, a je 
participacija otroka odvisna od možnosti, ki jih za to nudi vzgojitelj. Sposobnost otrok, da 
izrazijo svoje mnenje in poglede je odvisno od socialnega konteksta, narave odločitev, 
življenjskih izkušenj otrok in stopnje podpore odraslih (Lansdown, 2001). Vzgojitelji, ki 
spodbujajo avtonomijo otrok v učnem procesu, negujejo notranjo motivacijo otrok, 
uporabljajo informativni nenadzorujoč jezik, priznavajo perspektivo otrok in njihove 
občutke (Deci, Eghrari, Patrick in Leone, 1994; Mageau in Vallerand, 2003; Reeve in Jang, 
2006; Ryan in La Guardia, 1999; Reeve idr., 2004b). Raziskave so pokazale, da imajo starši 
in vzgojitelji velik vpliv na otrokovo samostojnost oz. avtonomijo (Connell in Wellborn, 
1991; Deci, Vallerand, Pelletier in Ryan, 1991; Grolnick idr., 1991; Skinner, 1995; Skinner, 
Zimmer-Gembeck in Connell, 1998). Dobro ujemanje med potrebami otroka in odzivi 
vzgojitelja lahko prispevajo k večji avtonomiji pri igri. Trawick-Smith in Dziurgot (2011) 
poudarita pomen vzgojiteljevega opazovanja in razmisleka pred interveniranjem v igro. Da 
se teorija spodbujanja avtonomije otrok implementira v prakso, je pomemben vzgojiteljev 
pozitivni odnos in sprejetje te teorije (Walsh in Gardner, 2006). Ključni pogoj za spodbujanje 
avtonomije pri predšolskih otrocih v vrtcu so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki so 
odgovorni za izvajanje pedagoškega procesa, igre, varstva in rutinskih dejavnosti v vrtcu.  
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6.6.3.2 Dejavniki za razvoj in spodbujanje avtonomije pri otrocih 

Dejavnik spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu je vzgojitelj20 (Hardre in Reeve, 2003; 
Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011), njegova izobrazba (Castle, 2004; 
Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njegov odnos in pripravljenost za ustrezno mišljenje in 
ravnanje (Little, 2002). Možnost ustvarjanja pogojev razvoja avtonomije za otroke v 
predšolskem obdobju ima lahko dolgoročni učinek. Vzgojitelji, ki so imeli možnost 
izobraževanja v programih, ki so temeljili na konstruktivizmu (lastna refleksija in izgradnja 
znanja na podlagi izkušenj za najboljšo prakso), pri svojem delu postavljajo v ospredje 
avtonomijo otrok (Parrott in Da Ros-Voseles, 2013). Ne le kultura vrtca, tudi širša 
družbena kultura ima vpliv na spodbujanje avtonomije pri otrocih. Kultura vpliva na tri 
dimenzije spodbujanja avtonomije: mišljenje, spodbujanje avtonomnega odločanja in 
spodbujanje psihične separacije (od odraslih) (Manzi, Regalia, Pelucchi in Fincham, 2012). 
Raziskave in eksperimenti v učilnicah nam kažejo pomembnost razvoja spodbujanja 
avtonomije v razredu preko podpore učiteljev in sodelovalnega učenja. Učenci so sposobni 
razvijati kognitivne spretnosti, ki so potrebne za avtonomno učenje, če imajo zagotovljene 
priložnosti za sprejemanje odločitev znotraj učilnice. Učitelji imajo možnost, da spodbujajo 
razvoj avtonomije pri učencih v učilnici (Pekkanli Egel, 2009).  

Reeve idr. (1999) so preučili, kako se podpora avtonomiji razlikuje glede na vir podpore. Na 
področju izobraževanja so vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in učitelji pomemben vir 
avtonomije (prav tam). Če vzgojitelji ne spodbujajo dovolj avtonomije pri otrocih, so otroci 
lahko preveč odvisni od vzgojiteljevih odločitev in usmeritev. Turški raziskovalci (Karababa 
idr., 2010) ugotavljajo, da učenci niso najbolj avtonomni. Razlog, da niso dovolj avtonomni, 
vidijo raziskovalci v tem, da so učenci preveč odvisni od učitelja in razreda, odgovornost za 
organiziranje svojega učenja prepuščajo učitelju, ker jim koncept avtonomije ni znan in ker 
niso bili spodbujeni k svoji avtonomnosti (Karababa idr., 2010). Za posameznike – 
vzgojitelje, ki se jim zdi pomembno druge spodbujati k avtonomiji, je verjetneje, da bodo 
izbirali stil poučevanja, ki spodbuja avtonomijo in motivacijo (Black in Deci, 2000). Če 
strokovni delavci vidijo avtonomijo učencev kot pravi in dober cilj, je njihova vloga bolj 
svetovalna, spodbujevalna in mentorska.  

Voller (1997) predlaga tri osnove, ki naj bi vodile k spodbujanju avtonomije: prenos nadzora 
od učitelja k učencem, poučevanje temelji na pogajanju z učenci, samoevalvacija poučevanja 
tako, da opazujemo, ali naše metode poučevanja spodbujajo interakcijo in participacijo 
učencev. Vzgojitelji lahko spodbujajo avtonomijo otrok s spoštovanjem otrokovih mnenj 
in idej, nudenjem izbir, spodbujanjem k raziskovanju njihovih interesov, jim razložijo 
pomen učnih dejavnosti (Skinner in Belmont, 1993; Tucker idr., 2002; Wellborn, Connell, 

20 Vzgojitelji so eden glavnih pogojev za spodbujanje avtonomije otrok. Obravnavamo jih tudi kot enega izmed 
dejavnikov, saj na vzgojitelje kot akterje spodbujanja avtonomije otrok vpliva precej dejavnikov (družbeni 
kontekst in kultura, osebnostne lastnosti in prepričanja vzgojitelja, strokovno znanje in odnos vzgojiteljev, 
njihova zmožnost empatije in komunikacije, zakonodaja …), ki morajo biti izpolnjeni, da vzgojitelji spodbujajo 
avtonomijo otrok.  
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Skinner in Pierson, 1992). Vzgojitelji lahko spodbujajo avtonomijo otrok, tako da otroke 
povprašajo po mnenju in ga nato upoštevajo. Mooney in Blackburn (2002) menita, da če 
vprašamo otroke o njihovem mnenju in ga ne upoštevamo, jim sporočamo, da v resnici 
obstaja zelo malo zanimanja glede poznavanja njihovega pogleda, kar ima lahko dolgoročne 
posledice na njihovo pripravljenost za poznejše vključevanje kot odraslih državljanov. 
Zaznana avtonomija otrok, učencev, študentov je opredeljena kot prepričanja otrok, učencev, 
študentov o tem, kako pomembni drugi (vzgojitelji, učitelji, trenerji, starši) podpirajo 
njihovo samoiniciativnost, jim dajejo možnosti za odločitve, neodvisno reševanje težav in 
možnost sodelovanja pri odločanju, priznavajo njihova čustva in se izogibajo direktivnim 
zahtevam (Mageau in Vallerand, 2003). Bolj se vzgojitelji čutijo pri delu učinkoviti, bolj 
spodbujajo razvoj in avtonomijo otrok ter sodelovanje (Woolfolk in Hoy, 1990). Vzgojitelji, 
ki obravnavajo nekatere otroke kot »nadarjene«, druge pa kot »normalne«, vzpostavljajo 
tekmovalno klimo, ki ovira podporo avtonomiji otrok (Trouilloud idr., 2006). Za vzgojitelje 
začetnike je značilneje, da uporabljajo nadzorujoče stile poučevanja (Martin in Baldwin, 
1993; Newby, 1991). 

Po DeVries in Kohlberg (1987) imajo vzgojitelji s samostojnimi prepričanji, ki se nanašajo 
na poučevanje, osebno prepričanje, ki razumsko temelji na teoriji. Ta teorija zagotavlja 
razumevanje postopkov, ki so ustrezni. Ti vzgojitelji imajo sistem prepričanj, ki so hkrati 
teoretičnega in praktičnega izvora. Praktični vidik teh prepričanj se kaže v sposobnosti 
vzgojiteljev, da razumejo, kako otroci v določenem času razmišljajo, in sposobnosti, da 
ugotovijo, kdaj je primeren čas za intervencijo, ki bo omogočala konstruktiven proces učenja 
za otroka. To zahteva od vzgojiteljev občutljivost za najbolj subtilne spremembe pri otrocih. 
Vzgojitelji morajo imeti izostrene sposobnosti za opazovanje otrok in situacij tako, da 
zagotavljajo dinamično razumevanje otrok v skladu s teorijo (prav tam). Obstaja povezava 
med subjektivnimi (implicitnimi) teorijami, samoučinkovitostjo in klimo, ki spodbuja 
avtonomijo otrok. Vzgojitelji, ki verjamejo v učinkovitost svojih metod spodbujanja 
avtonomije otrok, zagotavljajo otrokom klimo z večjo podporo za razvoj avtonomije (Leroy 
idr., 2007).  

D. I. Burk in P. G. Fry (1997) opisujeta štiri naloge vzgojiteljev, ki pri otrocih spodbujajo 
razvoj avtonomnih državljanov. Prva naloga se nanaša na vrednotenje otroka kot 
posameznika in spodbujanje občutka pripadnosti dinamični skupini. Druga naloga se 
nanaša na spraševanje otrok, kar spodbuja njihovo razmišljanje. Tretja naloga je določanje 
jasnih pričakovanj glede vedenja. Četrta naloga je pričakovanje, da otroci prevzamejo 
odgovornost za svoje obnašanje (prav tam). Vzgojitelj, ki otrokom omogoča izbiro 
obnašanja in nalog, spodbuja avtonomijo otrok, zmanjšuje nadzor nad enotnim obnašanjem 
in povečuje motivacijo (Blanchard in Vallerand, 1996; Vallerand in Losier, 1999). 
Vzgojitelji, ki spodbujajo avtonomijo otrok, bolj notranje motivirajo otroke, pogosteje jim 
prisluhnejo, dajejo jim več časa za samostojno delo, postavljajo jim več vprašanj o tem, kaj 
si želijo početi (Reeve idr., 1999). Spodbujanje avtonomije otrok pri učenju zagotavlja 
notranjo motivacijo otrok, več aktivne participacije otrok pri učenju in omogoča otrokom 
več pozitivnih občutkov (Black in Deci, 2000; Deci in Ryan, 1987; Ramos, 2006; Reeve idr., 
2004b).  
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Thanasoulas (2000) opiše načine za spodbujanje avtonomije, ki se nanašajo na 
samoevalvacijo, s katero se otrok – učenec zave lastnih strategij učenja. Slikovni dnevniki 
in evalvacija z vzgojiteljem dajejo otrokom možnost, da načrtujejo, spremljajo in ocenjujejo 
svoje učenje, identificirajo svoje težave in predlagajo rešitve. Ko otrok – učenec sliši 
prepričljivo informacijo, naj ga vzgojitelj spodbudi, da premisli o obstoječih informacijah, 
ki jih že ima (prav tam). Vzgojitelji, ki spodbujajo avtonomijo otrok, priznavajo otrokove 
misli in čustva, podajajo primerno učno strukturo in povratne informacije, racionalno 
utemeljijo naloge in zagotovijo možnosti otrokom za sprejemanje odločitev. Učenci, ki 
dojemajo svoje učitelje kot spodbujajoče k avtonomiji, so bolj samozavestni in bolj 
zadovoljni s svojim življenjem (Deci idr., 1981; Ryan in Grolnick, 1986; Sheldon, Abad in 
Omoile, 2009). 

Oğuz (2013b) v empirični raziskavi ugotavlja, da se podpiranje avtonomije otrok med 
učitelji pomembno razlikuje glede na spol učiteljev, tip šole in učiteljevo področje dela. 
Pogledi učiteljev na podpiranje avtonomije se statistično pomembno razlikujejo, v korist 
žensk. Statistično pomembne razlike so bile med osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji 
poklicnih šol, saj osnovnošolski učitelji pogosteje menijo, da je podpora avtonomiji potrebna 
in prav tako izvajanje podpore avtonomiji otrok. Učitelji osnovnih in splošnih srednjih šol 
dajejo pomembno prednost učilnici kot mestu podpore avtonomiji otrok, kot učitelji 
poklicnih srednjih šol in poklicnih tečajev. Razredni učitelji dajejo večji pomen izvajanju 
podpore avtonomije otrok kot učitelji splošnih predmetov in srednjih poklicnih šol. 
Raziskava je pokazala tudi zmerno povezavo med pogledi učiteljev do podpore 
avtonomnega obnašanja otrok in izvajanjem učiteljeve podpore avtonomiji (prav tam). 
Okolje ali mesto, ki je primerno za vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije otrok, so lahko 
igralnica, zunanja igrala, telovadnica, park, gozd, peskovnik. Prav tako pri starejših otrocih 
oz. učencih lahko gre za učilnico, delavnico, telovadnico, laboratorij, kjerkoli, kjer se odvija 
učenje, je možno spodbujati avtonomijo otrok in učencev.  

Raziskave na področju osnovnošolcev so pokazale, da bi za spodbujanje neodvisnosti 
učencev in motivacije za učenje učitelji morali imeti sposobnost za spodbujanje avtonomije 
(Little, 1991). Ključno vlogo pri spodbujanju avtonomije svojih učencev imajo učitelji tujih 
jezikov. Razlog za to je, da je avtonomija učitelja (odločitve učitelja in njegova aktivnost pri 
poučevanju) ključna pri postavljanju pravil dela v učilnici in pri določanju vloge učitelja 
(Samuels, 1970). Reinders in Balcikanli (2011) sta poudarila dva ključna vidika poučevanja, 
ki spodbujata učence k avtonomiji: učiteljeva lastna avtonomija in nabor učnih veščin, ki 
spodbujajo razvoj avtonomije. Lamb (2009) poudari, da učence lahko naučimo specifičnih 
tehnik, ki jim dajejo občutek nadzora. Učiteljeva avtonomija in avtonomija učenca sta tesno 
povezani. Učiteljeva avtonomija je tista, ki zagotavlja primerno okolje za učence, tako da 
lahko učenci pridobivajo znanje avtonomneje (Yan, 2010). Vzgojiteljem je svetovano, da 
naj razpravljajo o otrokovih učnih situacijah in njihovih individualnih razlikah glede 
avtonomnosti (Littlewood, 1999).  

Ključni dejavnik ali element za razvijanje strategije za povečanje avtonomije učencev je 
preučevanje oblik avtonomije učencev, ki so najbolj ustrezne z učenčevimi prepričanji, 
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pričakovanji in močnimi področji (Littlewood, 2010). Kroflič (1997) opozarja, da vzgojitelji 
potrebujejo osebnostne lastnosti, kot so empatija in komunikacijske sposobnosti, ki so 
nujne za uspešno vzgajanje. Brez empatije in komunikacijskih sposobnosti vzgojitelji ne 
morejo vzpostaviti ustreznega čustvenega odnosa z otrokom (prav tam). Tudi za spodbujanje 
avtonomije otrok sta ti dve lastnosti zelo pomembni, saj se morajo vzgojitelji »vživeti« v 
otroka in ga slišati z ustrezno komunikacijo.  

Vzgojitelji morajo poznati osnovne zakonitosti moralnega razvoja otrok, da lahko razumejo 
otrokovo egoistično obnašanje, ki je posledica normalne stopnje moralnega razsojanja. Prav 
tako morajo biti seznanjeni, da je otrokova trma znak otrokove težnje po iskanju lastne 
individualnosti. Predpogoj za razvoj sposobnosti, ki so potrebne za nastanek avtonomne in 
odgovorne morale pri otrocih, je otrokov občutek varnosti v čustveno stabilnem okolju, ki 
otroka sprejema in mu kasneje postopno postavlja jasne in racionalno utemeljene zahteve 
(Kroflič, 1997). Kako spodbujati avtonomijo otrok? Foxhall (2013) pravi, da je otrokom 
treba dovoliti, da sprejemajo odločitve; dovoliti jim moramo napor; ko naletijo na težavo, 
jim ne dajemo prehitro rešitev; opogumimo jih, da iščejo sami rešitve; dovolimo jim, da sami 
naredijo (npr. se oblečejo); ne jemljimo jim upanja (da jim uspe narediti neko novo stvar); 
dovolimo jim, da sami odgovorijo (npr. ko jih kdo nekaj vpraša). Za uspešen razvoj 
avtonomije otrok je potrebna otrokova motivacija in odgovornost za učenje (Little, 1996), 
veščine, kot so samoevalvacija, določanje ciljev, izbira metod in tehnik pri dejavnostih ali 
učenju (Dickinson, 1995; Holec, 1985; Little, 1991). Vsako učenje je avtonomno, saj je 
učenje odvisno od prizadevanj učencev samih (Shen, 2011). Bandura (1986) je proces 
samoregulacije razdelil na tri podfunkcije, in sicer na samoopazovanje, samovrednotenje in 
samoreagiranje. Otroci opazujejo, katero vedenje vodi v okrepitev in kazen. Svoja opažanja 
uporabijo kot vir informacij in kot pomoč pri povzemanju pravil, vrednotenju 
samoučinkovitosti, razvoju standardov vodenja, postavitvi ciljev in odločitvi, v katerih 
situacijah uporabiti določeno vedenje (prav tam). Papalia idr. (2003) meni, da je 
samoregulacija otrokov neodvisni nadzor vedênja, saj se z njim prilagaja družbenim 
pričakovanjem, kot jih razume.  

Stil poučevanja, ki spodbuja avtonomijo otrok, podpira otrokov notranji zaznavni lokus 
vzročnosti, izkušnjo odločanja po lastni volji in občutek izbire (Reeve, Nix in Hamm, 2003). 
Ko otroci sodelujejo v učnih dejavnostih brez podpore notranjega lokusa, brez volje in 
možnosti izbire, njihovo udejstvovanje nima temeljev lastnega zanimanja, vrednotenja, 
izpolnjevanja nalog, pozitivnih občutkov, samoiniciativnosti, vzročnosti, želje po več in 
visoke motivacije (ustvarjalnost, notranja motivacija, pripravljenost na izzive) (prav tam). 
Ti temelji prispevajo k pozitivnim rezultatom – prej opisanim koristim za otroke. 
Nadzorujoči stil poučevanja spodkopava pozitivno delovanje otrok, saj zmanjšuje otrokovo 
zavzetost pri nalogi in negativno vpliva na pozornost, trud in vztrajnost (Reeve in Tseng, 
2009).  

Socialni konstruktivisti poudarjajo aktiviranje otrok – učencev, postavljanje vprašanj, 
samouravnavanje ali samokontrolo in sodelovanje. Otroci, ki uporabljajo samoregulativno 
učenje, so motivirani, neodvisni metakognitivno aktivni člani svojega učenja (Bastiaens in 

105 



Martens, 2000; Boekaerts in Martens, 2006). Kot dejavnike spodbujanja avtonomije otrok 
štejemo obojesmerno komunikacijo, spodbujanje razsojanja, domišljije, odločanja otrok in 
njihovo aktivno vlogo. Kroflič (1997) pojasnjuje, da spodbujamo aktivnost otrok, ko vzgojni 
proces temelji na načelu obojesmerne komunikacije med otrokom in vzgojiteljem in ko 
vzgojitelji spodbujajo otrokovo svobodno razsojanje, domišljijo, moralno odločanje, 
kar je značilno za procesno-razvojni model vzgoje. Kulturno-transmisijski model vzgoje, pri 
katerem je poudarek na prenašanju vrednot, ne spodbuja avtonomije pri otrocih. Kot pravi 
Kroflič (prav tam), so za ta model čisto neustrezni vzgojni cilji, ki poudarjajo svobodno in 
odgovorno kritično razmišljanje, dogovarjanje o skupnih pravilih po načelu, da je svoboda 
drugega meja lastne svobode. Prav tako ta model ne uresničuje temeljne človeške pravice – 
pravice do lastnega prepričanja (prav tam). Tudi model permisivne vzgoje ne prispeva k 
avtonomnosti, samostojnosti in ustvarjalnosti otrok. Kroflič tudi meni (prav tam), da otroci, 
ki so bili vzgajani bolj svobodno, razvijejo potrošniško egoistično miselnost in bolestno 
narcistično odvisnost od zunanjih potrditev socialne okolice. Procesno-razvojni model 
poudarja aktivno vlogo otroka pri vzgoji, obojesmerno komunikacijo med njim in 
vzgojiteljem in s tem prispeva k spodbujanju avtonomije otrok. Do izraza ta model lahko 
pride, ko vzgojitelji omogočajo otroku razsojanje, domišljijo in moralno odločanje (prav 
tam). 

Vzgojitelji, ki spodbujajo avtonomijo otrok z ustrezno obojesmerno komunikacijo (dejavnik 
spodbujanja avtonomije otrok), priznavajo otrokove misli in čustva, podajajo primerno učno 
strukturo in povratne informacije, racionalno utemeljijo naloge in zagotovijo možnosti 
otrokom za sprejemanje odločitev. Učenci, ki dojemajo svoje učitelje kot spodbujajoče k 
avtonomiji, so bolj samozavestni in bolj zadovoljni s svojim življenjem (Deci idr., 1981; 
Ryan in Grolnick, 1986; Sheldon idr., 2009). Pri otrocih lahko spodbujamo avtonomijo z 
ustreznimi povratnimi informacijami, ki otrokom omogočajo odkrivanje težavnih področij 
pri lastnem učenju in jih spodbujamo k iskanju rešitve, samostojnosti in odgovornosti ter 
posledično k povečanju njihove samozavesti. Vse to prispeva k dvigu njihove stopnje 
avtonomije (Sharifi in Amiri, 2014).  

Neupoštevanje otrokovega mnenja ima lahko kasnejše posledice pri otrocih, saj pogosto niso 
pripravljeni za vključevanje in sodelovanje kot odrasli državljani (prav tam). Whipple idr. 
(2011) so razvili ocenjevalni sistem materinega obnašanja glede spodbujanja avtonomije 
otrok. Raziskovalci so mame prosili, da izpolnijo problemsko nalogo (puzzle) skupaj s 
svojim 15-mesečnim otrokom. Po Whipple idr. (2011) ocenjevalnem sistemu so materino 
obnašanje rangirali po 5-stopenjski Likertovi lestvici glede na materin obseg, s katerim je a) 
posegala v otrokov izziv za izpolnitev naloge glede na otrokove potrebe, da bi optimalno 
naredil nalogo, b) spodbujala otroka, da bi rešil nalogo, mu dajala koristne namige in 
predloge in uporabljala pozitivni ton glasu (verbalno podporno obnašanje), c) zavzela 
perspektivo otroka in pokazala fleksibilnost v svojih namenih, da bi otrok dokončal nalogo 
in d) sledila otrokovemu ritmu, zagotavljala otroku priložnost za odločanje in da ima otrok 
aktivno vlogo pri zaključevanju naloge (Whipple idr., 2011). Matere so najmanj spodbujale 
avtonomijo pod točko a, nekoliko bolj pod točko b, najbolj pa pod točko d. K spodbujanju 
avtonomije otrok vplivajo tudi starši s svojo vzgojo, saj je prav avtonomija otrok odvisna od 
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idealov in vrednot, ki jih imajo oz. želijo doseči starši pri vzgoji (de Ruyter in Schinkel, 
2013). Frankfurt in Frankfurt (1999) menita, da so ideali oz. vrednote staršev nujne za 
avtonomijo, saj zagotavljajo meje avtonomiji otrok. 

Dobro ujemanje med potrebami otroka in odzivi vzgojitelja lahko prispevajo k večji 
avtonomiji pri igri. Avtorja poudarita pomen vzgojiteljevega opazovanja in razmisleka 
pred interveniranjem v igro (Trawick-Smith in Dziurgot, 2011). Vzgojitelji morajo biti 
sposobni učiti otroke, kako naj prevzamejo odgovornost za svoje učenje (npr. pomagajo naj 
jim poiskati svoja močna in šibka področja, postaviti svoje cilje, evalvirati svoje učenje in 
napredek) (Chang, 2007; Little idr., 2002; Spratt idr., 2002). S perspektive učencev je ključni 
element spodbujanja avtonomije pri učencih takrat, ko učitelj zagotovi kompetenčno-
podporno strukturo, to je vodstvo, ki je občutljivo za težave in želje učencev (Vansteenkiste 
idr., 2012). 

Leroy idr. (2007) so za dejavnik klime v vrtcu, ki spodbuja avtonomijo otrok, uporabili 
prilagojen vprašalnik Learning Climate Questionnaire (Black in Deci, 2000; Williams in 
Deci, 1996). Leroy idr. (2007) so ugotovili, da bolj kot so vzgojitelji čutili, da lahko 
pomagajo otrokom pri reševanju težav v šoli, bolj so spodbujali avtonomijo otrok. Bolj se 
vzgojitelji čutijo samoučinkoviti, bolj spodbujajo avtonomijo otrok in manj uporabljajo 
nadzor (prav tam). Raziskave so pokazale, da učiteljev stil poučevanja vpliva na učno 
motivacijo učencev in posledično na avtonomijo učencev (Pekkanli Egel, 2009). Deci idr. 
(1991) so ugotovili, da v razredih, kjer učitelji dajejo podporo učencem oz. (spodbujajo 
avtonomijo) imajo učenci več notranje motivacije, razvijajo kompetence, večjo samozavest 
kot v razredih, kjer imajo učitelji ves nadzor. Prav tako navajajo, da so učenci, ki so zelo 
motivirani in avtonomni, pogosteje dobili več podpore za avtonomijo s strani učiteljev. 
Nasprotno pa so pri motečih in nemotiviranih učencih bili učitelji nadzorujoči (več nadzora) 
(prav tam). Leroy idr. (2007) so ugotovili, da subjektivne teorije vzgojiteljev vplivajo na 
klimo, ki bolj ali manj spodbuja avtonomijo otrok. Vzgojitelji, ki verjamejo, da je s trudom 
mogoče doseči cilje in da lahko s svojimi sposobnostmi in delom pomagajo k napredku 
otrok, bolj spodbujajo avtonomijo otrok in sledijo njihovim potrebam (prav tam). 

Vse dejavnike spodbujanja avtonomije otrok je zahtevno zajeti in izmeriti. Za merjenje 
spodbujanja avtonomije so bili izdelani številni pripomočki tudi na drugih področjih, npr. 
vprašalniki o klimi v zdravstvu (Williams, Cox, Kouides in Deci, 1999), o učenju (Black in 
Deci, 2000), delu (Baard, Deci in Ryan, 2004), telovadbi in športu (Hagger, Chatzisarantis, 
Culverhouse in Biddle, 2003). Reeve idr. (1999) so preučili, kako se podpora avtonomiji 
razlikuje glede na vir ali dejavnike podpore. Na področju izobraževanja so vzgojitelji in 
učitelji pomemben vir avtonomije (prav tam). Thanasoulas (2000) opiše tri načine za 
spodbujanje avtonomije: 1. samoporočanje, 2. dnevniki in evalvacijski vprašalniki, 3. 
prepričljiva komunikacija. Samoporočanje je lahko introspektivno in retrospektivno. Cilj 
prvega je, da se učenec zave lastnih strategij učenja in kasneje retrospektivno – učenec 
premisli za nazaj o svojem učenju. Gre za rast učenčevega zavedanja o učnih strategijah in 
potrebi po evalvaciji tehnik, ciljev in rezultatov. Dnevniki in evalvacijski vprašalniki dajejo 
učencem možnost, da načrtujejo, spremljajo in ocenjujejo svoje učenje, identificirajo svoje 
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težave in predlagajo rešitve. Ko učenec sliši prepričljivo informacijo, ga spodbudimo, da 
premisli o obstoječih informacijah, ki jih že ima (prav tam). Za predšolske otroke bi ti trije 
načini prišli v poštev v zelo okrnjeni obliki, prav tako bi otroci potrebovali pomoč vzgojitelja 
pri interpretacijah in evalvacijah svojega učenja. Da spodbudimo otroke – učence k večjemu 
nadzoru nad svojim učenjem, je pomembno, da jim vzgojitelj – učitelj pomaga, da se 
zavedajo in prepoznajo učne strategije, ki jih uporabljajo ali bi jih lahko uporabljali. 
Avtonomno učenje nikakor ne pomeni učenja brez učitelja. Učenci doživljajo učitelja kot 
dominantno osebo v učilnici in glavnega nosilca sprejemanja odločitev (Masouleh in 
Jooneghani, 2012). 

Dejavnike21 spodbujanja avtonomije otrok poleg vzgojiteljev (Hardre in Reeve, 2003; 
Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011), njihove izobrazbe (Castle, 2004; 
Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njihovega odnosa in pripravljenosti za ustrezno mišljenje 
in ravnanje (Little, 2002), ustrezno komunikacijo, empatijo in vrednote (Assor idr., 2005; 
Kroflič, 1997), predstavljajo tudi družbeni kontekst in kultura, v kateri poučujejo (Downie, 
Koestner, ElGeledi in Cree, 2004; Taylor, Ntoumanis in Smith, 2009), saj je lahko bolj ali 
manj naklonjen spodbujanju avtonomije otrok. Kot pomembne dejavnike spodbujanja 
avtonomije otrok štejemo tudi značilnosti otrok v skupini (Pelletier idr., 2002), primerno 
zakonodajo in pravilnike (Pelletier in Sharp, 2009), izkušnje vzgojiteljev pred 
izobraževanjem in v času izobraževanja (Woolfolk in Hoy, 1990), stopnjo, do katere so 
zadovoljene vzgojiteljeve psihološke potrebe (Taylor, Ntoumanis in Standage, 2008), 
osebnostne dispozicije (Van den Berghe idr., 2013) in njihova lastna prepričanja, ki jih imajo 
o stilu poučevanja, ki spodbuja avtonomijo otrok (Roth in Weinstock, 2013). 

6.6.3.3 Razvoj avtonomije pri predšolskih otrocih 

V zgodnjem obdobju, v času zrcalnega stadija, začne otrok graditi svoje prve predstave o 
sebi skozi materine oči, ki ponazarjajo vlogo zrcala. Zrcalni stadij je obdobje, v katerem je 
v ospredju otrokova naravna težnja po podrejanju avtoriteti pomembnega drugega (mati, 
vzgojitelj ...) (Kroflič, 1997). Otrok materi ali skrbniku dodeli brezpogojno avtoriteto zaradi 
notranje težnje po zaščiti in varnosti (Kovač Šebart, 2002; Kroflič, 1997). Fiksacija te faze 
otrokovega razvoja, ki je lahko posledica materine zavestne ali nezavedne težnje po 
ohranjanju otrokove brezpogojne navezanosti, je nevarna in lahko proizvede patološki 
narcisizem (Krek, 2008; Kroflič, 1997). Normalen otrokov razvoj teži k iskanju lastne 
identitete in postopnemu osamosvajanju. Otrokova konstrukcija identitete se opira na 
ponotranjanje vplivov iz najbližje okolice preko procesa identifikacije (pomembni objektni 
odnosi se ponotranjajo in ustvarjajo otrokovo psihično strukturo, nato pa jo zapolnjujejo z 
vsebinami, na katerih bo temeljil otrokov pogled na svet) (Kroflič, 1997). Otrokove prirojene 
(nagonske) potrebe so kompleksne, saj ima potrebo po varnosti (eros) in agresivnem 

21 K dejavnikom spodbujanja avtonomije otrok štejemo naloge vzgojiteljev (Burk in Fry, 1997), vire podpore 
avtonomiji otrok (Reeve idr., 1999), ključne elemente (Littlewood, 2010; Vansteenkiste idr., 2012), opredelitve 
in učne strukture (Deci idr., 1981; Ryan in Grolnick, 1986; Sheldon idr., 2009), saj smo želeli ohraniti 
terminologijo avtorjev. 
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uveljavljanju lastne identitete (thanatos). Tako si otrok na eni strani želi varnosti in ljubezni, 
po drugi strani pa ločenost od pomembne osebe (mati, vzgojitelj) in trmasto uveljavljanje 
lastne volje. Slednja je za otroka naporna, podobno kot upoštevanje zahtev staršev ali 
vzgojiteljev. Primerna vzgoja je torej vzgoja, ki podpira oba omenjena sklopa razvojnih 
potreb (prav tam). Otroku je treba postaviti zahteve, meje, pravila in mu obenem dovoliti, 
da se znotraj postavljenih mej lahko odloča, izbira, pove svoje mnenje, ki je tudi upoštevano.  

Pri starosti dveh let otroci za komunikacijo že začnejo uporabljati govor in postajajo vse bolj 
samostojna bitja (Campbell idr., 2016). Vendar se pri starosti dveh let začnejo tudi boji za 
neodvisnost oz. večjo avtonomijo otroka, zato morajo vzgojitelji in skrbniki postavljati 
skladne meje. Otroci pri tej starosti so vse bolj mobilni, verbalno sposobni, bolj se zanimajo 
za vrstnike, kar se lahko občasno odraža v prehodni agresiji do vrstnikov, težavah pri 
deljenju igrač in izogibanju drugim, slabi regulaciji jeze in frustracij, kljubovanju zahtevam 
odraslih, izbruhih jeze (prav tam). Kljub temu je otroštvo čas, ko se morajo otroci naučiti 
nadzirati svoje impulze, sporočati svoje potrebe in želje, vzpostaviti rutino in odnose s 
primarnimi (starši) in sekundarnimi (vzgojitelji) skrbniki (Campbell, 2002). V predšolski 
dobi otroci dramatično povečajo svoje sposobnosti za obvladovanje čustev, upoštevanje 
zahtev in smernic odraslih, odložitev določenih aktivnosti, sodelovanje v ciljno usmerjenih 
dejavnostih (Weissberg, Goren, Domitrovich in Dusenbury, 2013). Te sposobnosti so 
ključne za samoregulacijo in razvoj socialno-čustvenih spretnosti (prav tam). 
Samoregulacija je definirana kot posameznikova lastna sposobnost za obvladovanje čustev, 
nadzor vedenja ter usmerjanje pozornosti za učinkovito spopadanje z zahtevami okolja 
(Calkins in Williford, 2009; Rimm-Kaufman, Curby, Grimm, Nathanson in Brock, 2009). 
Te sposobnosti igrajo ključno vlogo pri pripravi otrok na kasnejši akademski (šolski) in 
družbeni uspeh v življenju (Blair, 2002; McClelland, Morrison in Holmes, 2000). Otroci se 
morajo naučiti upravljati svoja čustva, vedenje in misli, da so lahko uspešni v interakciji z 
vrstniki in odraslimi (Campbell idr., 2016). V dobi malčka oz. v predšolskem obdobju 
otrokov razvoj vključuje razvoj govora, socialnih spretnosti, izražanja čustev, pogajanja, 
ločitev in združitev (s pomembnimi drugimi, npr. zjutraj ločitev od mame, popoldne spet 
združen s starši), vzpostavljanje avtonomije (samostojnosti) in zavedanje sebe, oblikovanje 
odnosov z vrstniki in vzgojitelji (Campbell, 2002). 

V zgodnjem otroštvu je pri moralni vzgoji pomembno stabilno in čustveno pozitivno okolje, 
ki otrokom omogoča kakovostne objekte identifikacije (starši, vzgojitelji, domišljijski 
liki ...) in jih obenem spodbuja, da se oddaljujejo od pretesnih čustvenih okovov, iščejo lastne 
izkušnje in resnice ter tudi moralna načela (Kroflič, 1997). Ko vzgojitelj omogoča, da otroci 
iščejo lastne izkušnje, resnice in moralna načela, pomeni to spodbujanje otrok k avtonomiji. 
Čeprav pri otroku v prvem življenjskem obdobju prevladuje težnja otroka po podrejanju, saj 
ima človek celo življenje potrebo po varnosti, sprejetosti, ljubezni, hkrati pa se hitro izrazi 
potreba otroka po samostojnosti, ki se kaže z raziskovanjem nove okolice, s trmo otroka, 
simbolnimi igrami in včasih tudi z agresivnim zavračanjem obstoječih vedenjskih vzorcev 
ter uveljavljanjem lastne volje. Zaradi notranje težnje po zaščiti in varnosti se otrok v 
obdobju simbioze podredi materi ali skrbniku. Kroflič (prav tam) opozarja, da je skrajno 
nevarna fiksacija simbiotske faze otrokovega razvoja, ki jo predstavlja nezavedna težnja 
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odraslega po ohranjanju otrokove brezpogojne navezanosti. Za varen stil navezanosti je 
pomembna čustvena vez med otrokom in »pomembno odraslo osebo«, s katero se otrok 
lahko identificira in ki mu nudi psihično oporo, varnost in spodbude za osebnostni razvoj. 
Otrok potrebuje stabilno, čustveno pozitivno okolje, ki mu omogoča kakovostne objekte 
identifikacije, hkrati pa spodbujajo njegove težnje po oddaljevanju (prav tam). 

Cilj vzgoje je vzgajati otroke v avtonomne, samostojne in odgovorne osebnosti (Krek, 2008). 
Zato mora vzgoja temeljiti na spoštovanju veljavnih pravil za vse udeležence (Kovač Šebart, 
2002; Krek, 2008). Če pa v vzgojnem procesu omejevanje in postavljanje mej otrokom ne 
temelji na pravilih in normah, ki bi veljala za vse otroke, potem vzgojiteljeva vloga 
predstavlja kapriciozni in tiranski značaj (Kovač Šebart, 2002; 2005). Otrok je na začetku 
simbiotično povezan z materjo, mati mu zadovoljuje njegove potrebe (hrana, bližina, 
varnost). Ko pa otrok odrašča in se osebnostno formira, je naloga očeta, da pomaga otroku 
pri ločitvi od matere tako, da mater pritegne k sebi oz. jo od otroka zahteva zase (Skynner in 
Cleese, 1994). Oče s tem otroku postavi mejo, do kam sme in otroku omogoči spoznanje, da 
mati ni vsemogočna. Funkcijo očeta lahko odigra tudi nekdo tretji, ne glede na spol, npr. 
stari starši, sorodniki, prijatelji, vzgojitelji, sosedje (prav tam). Funkcijo očeta bomo po 
Lacanu (2004) poimenovali kot zastopnika simbolnega Zakona. Tudi vzgojitelj ali 
vzgojiteljica (ne glede na spol) lahko nastopa v vlogi tretje osebe, ki vstopi v razmerje med 
materjo in otrokom in predstavlja zastopnika simbolnega Zakona (Krek, 2008). Zastopnik 
simbolnega reda uveljavlja svojo zahtevo v predojdipski22 fazi, se ne podredi otrokovi 
zahtevi ali zadovoljevanju otrokovih želja, njegova ravnanja pa morajo biti utemeljena na 
splošno postavljenih normah in pravilih (prav tam). Rezultat je vzpostavitev ideala – jaza 
kot ponotranjenje simbolnega Zakona pri otroku, kjer gre za ponotranjenje družbenih norm, 
vesti in tvori osebnostno strukturo pri otroku, ki je pomembna za formiranje samostojnega, 
odgovornega, avtonomnega človeka (prav tam; Kovač Šebart, 2002). 

6.6.3.4 Razvoj moralnega presojanja pri otrocih 

Na kratko bomo predstavili dva vidnejša avtorja (Piageta, Kohlberga) teorij o moralnem 
presojanju in nekaj novejših spoznanj. Piaget (1965) je razlikoval med kognitivnim razvojem 
in moralnim razvojem, ki izhaja iz kognitivnega. Kognitivni razvoj je sposobnost 
posameznikovega razlikovanja med resnico in neresnico. Moralna avtonomija pa se nanaša 
na sposobnost razlikovanja med tem, kaj je moralno sprejemljivo (prav) in kaj narobe. Za 
Piageta je nasprotje avtonomije heteronomna stopnja moralnega presojanja ali na kratko 
vodenje drugih. Dojenčki in malčki so primarno na heteronomni stopnji moralnega 
presojanja in odvisni od odraslih. Razvoj avtonomnega moralnega presojanja se začne v 
zgodnjem otroštvu in se nadaljuje v odraslost. Otroci razvijajo sposobnost odločanja in 
presojanja o kognitivnih in moralnih situacijah preko vzajemnih medosebnih interakcij z 
drugimi. Razvoj avtonomnega presojanja pri otrocih je lahko zmanjšano, če odrasli 

22 Predojdipska faza – otrok želi ostati blizu materi, ki ga neguje, gre za odzivno komunikacijo med otrokom 
in negujočim objektom, zrcaljenje (Matjan Štuhec, 2009). Ojdipska faza – oče kot neprimarni objekt pomaga 
deklici ali dečku pri separaciji od matere (prav tam).  
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prevzemajo preveč nadzora nad otroki ali če odrasli čezmerno uveljavljajo svojo avtoriteto 
nad otroki (prav tam). Z avtonomijo Piaget ni mislil le preproste »neodvisnosti« ali 
»svobode« v početju otrok brez pomoči. Bolj je bila mišljena avtonomija kot sposobnost 
posameznika, da je na stopnji avtonomne morale in zmore slediti svojim pravilom, ki jih je 
sam postavil na podlagi spoštovanja drugih ljudi in v odnosu z njimi (Castle, 2004). 
Avtonomija, kot jo opredeljuje Piaget, pomeni sposobnost otroka, da upošteva različne 
dejavnike in sprejme moralno odločitev med prav in narobe, med resnico in neresnico na 
razumni ravni, neodvisno od nagrade ali kazni.  

Piaget (1965) je menil, da je kognitivni razvoj rezultat interakcij med posameznikom in 
okoljem. Ta razvoj se nenehno dogaja, saj je otrok v nenehni interakciji z okoljem. Avtor je 
menil, da se otroci premikajo od ene faze razvoja k naslednji. Razvrstil je štiri stopnje 
kognitivnega razvoja (prav tam): 

1) Senzomotorična faza (0–2 leti); dojenčki in malčki si konstruirajo razumevanje sveta 
preko senzornih izkušenj, fizičnih in motoričnih dejanj, saj opazujejo, kaj se zgodi, 
ko potisnejo, potegnejo, tresejo ali izpustijo predmet.  

2) Predoperacionalna faza (2–7 let); otroci začnejo predstavljati odraz sveta z besedami, 
podobami in risbami. Otroci so pod močnim vtisom svojih zaznav sveta in hitro 
podležejo temu, kar vidijo, so egocentrični, niso sposobni preprostega logičnega 
sklepanja. Nesposobni so reverzibilnega mišljenja (miselnega obrata akcije) in ne 
zmorejo v mislih obdržati spremembe dveh dimenzij. 

3) Konkretno operacionalna faza (7–11 let); otroci so sposobni logičnega sklepanja o 
dejanjih v fizičnem svetu, zavedati se začnejo reverzibilnosti pojavov fizičnega sveta 
in z njimi povezanih posledic, znajo se vživeti v stališče drugega. Otrokom se 
intenzivno razvijajo pojmi, vendar jih je še večina na razvojni stopnji predkonceptov 
(imajo vzpostavljen odnos med besedo in objektom, a še miselna predstava ni 
popolnoma izoblikovana.  

4) Formalno operacionalna faza (11–15 let); od konkretnih izkušenj in dejanske 
realnosti sveta se premaknejo k abstraktnemu in logičnemu razmišljanju. Znajo 
predvideti idealne izide, logično sklepati tudi v odsotnosti objektov, zmorejo 
razmišljati o predstavah in odnosih, o drugih abstraktnih stvareh (pojmih, razredih) 
in svojem lastnem mišljenju (prav tam). Kasneje je Kohlberg (1986) razvil teorijo 
moralnega razsojanja in predvidel, da so predšolski otroci na stopnji predmoralnega 
razsojanja, kjer upoštevajo socialna pravila, ker je to zanje koristno, saj so deležni 
odobravanja in ljubezni, izognejo se kazni, so pohvaljeni ali nagrajeni. Predšolski 
otroci menijo, da so pravilna ravnanja tista, ki zadovoljujejo njihove potrebe in 
redkeje potrebe drugih, ne razumejo še univerzalnosti in vzajemnosti moralnih načel. 
Šele šolarji dosežejo konvencionalno raven, kjer so zmožni dojemati perspektivo 
drugega. Avtor je menil, da le nekateri odrasli dosežejo postkonvencionalno raven, 
kjer razvijejo avtonomne etične principe, ki izhajajo iz univerzalnih etičnih načel in 
so neodvisni od avtoritet in zakonov. Dosežen stadij naj bi posamezniku omogočal 
svobodno, kritično in odgovorno moralno razsojanje, ki spoštuje pravice drugih 
posameznikov (prav tam). Novejša spoznanja, utemeljena na kompleksnejših 
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raziskovalnih tehnikah, so utemeljila, da so malčki že prej sposobni moralnega 
razsojanja, kot je predvidel Piaget (Batistič Zorec, 2003; Hoffman, 2000; Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2004). Kohlberg (1986) je menil, da na razvoj moralnosti vpliva 
raven kognitivnega razvoja (prav tako je menil Piaget), motivacija in volja 
posameznika, možnost prevzemanja socialnih vlog iz različnih socialnih okolij 
(identifikacija z drugimi in empatija), struktura pravic v socialnih skupinah in 
institucijah (pozitiven vpliv na razvoj moralnosti imajo skupine in institucije, ki 
otroka spodbujajo k odločanju in odgovornosti z upoštevanjem principov 
enakopravnosti in recipročnosti) (prav tam). Vživljanje v situacije in različne vloge 
ter možnost odločanja otrok v vrtcu je ključno, da otrok s pomočjo vzgojitelja 
(pojasnjevanje pravil, pomoč pri interpretaciji in refleksiji dogodkov) razvija svojo 
avtonomijo in moralno razsojanje. V Sloveniji je v Vrtcih Nova Gorica potekal 
razvojni projekt z namenom oblikovanja sodobnega modela moralne vzgoje. 
Spodbudni rezultati so objavljeni v knjigi Med poslušnostjo in odgovornostjo 
(Kroflič, 1997). Novejše teorije zagovarjajo, da so otroci določenega moralnega 
presojanja sposobni prej, kot sta predvidela Kohlberg in Piaget.  

Teorije moralnega razvoja (npr. Piaget) opisujejo otroka od rojstva do prvega leta kot 
amoralnega (brez moralnosti), saj teži predvsem k zadovoljevanju lastnih potreb (Zupančič, 
1991). Sodobne teorije na podlagi sposobnosti empatij in prepoznavanja čustev drugih ter 
povezovanja z lastnim emocionalnim stanjem dokazujejo, da lahko otroka že od drugega leta 
starosti obravnavamo kot moralno kompetentnega (Batistič Zorec, 2003; Hoffman, 2000). 
Že v predšolski dobi se oblikujejo osnove za nadaljnji moralni razvoj, saj je od čustvenega 
odnosa odraslih (ki zanj skrbijo) in njihovega odzivanja na otrokove potrebe v veliki meri 
odvisno, kakšen bo kasnejši odnos otroka do sveta (Zupančič, 1991). Začetek moralnega 
razvoja je v obdobju med prvim in tretjim letom otrokove starosti, ko so v ospredju njegove 
(egocentrične) potrebe, vendar že upošteva pravila in zahteve odraslih zaradi notranjih 
potreb (da bo ljubljen, pohvaljen, ni neprijetnih posledic). Med tretjim in petim letom 
otrokove starosti že govorimo o ponotranjenju moralnih norm, kjer je značilno, da otrok že 
občuti krivdo, če krši moralna pravila in norme. Otrok je vezan na konkretne izkušnje, ni še 
zmožen posplošitve moralnih pravil, uči se s posnemanjem odraslih, vrstnikov ter iz lastnih 
izkušenj, s pomočjo nagrajevanja ali neodobravanja okolice. Vzrok za nespoštovanje 
družbenih pravil je lahko nerazumevanje vseh vidikov situacij, nezmožnost predvidevanja 
posledic lastnega vedenja, nezmožnost vživljanja v položaj in stališča drugih. Ob koncu 
predšolske dobe so se otroci že zmožni odpovedati trenutni želji ali koristi za ceno doseganja 
dolgoročnejšega cilja. Začenjajo razumeti, da pri ravnanju ne šteje le posledica, temveč tudi 
namen, počasi začenjajo razumeti motive drugih in se zavedati, da so lahko drugačni od 
njihovih, upoštevati začnejo tudi olajševalne okoliščine nekega vedenja (prav tam). Za 
razvoj empatije pri otroku in njegov (čustveni) razvoj je zelo pomembno tudi varno, 
čustveno stabilno in spodbudno okolje (pristni, skrbni, ljubeči odnosi) (Štirn, 2005). 
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Hoffman23 (2000) opiše razvoj empatije v štirih stopnjah (globalna empatija, egocentrična 
empatija, kvaziegocentrična empatija, prava empatija). Vse štiri stopnje empatije lahko 
opazimo že v predšolskem obdobju, če ima otrok spodbudno okolje z dovolj priložnostmi za 
emocionalne izmenjave, če ga spodbujamo k uspešnemu reševanju konfliktov preko načel 
sprejemanja in upoštevanja drugega kot drugačnega (Štirn, 2005).  

Ljudje se rodimo odvisni od odraslih. Nekateri avtorji (Beasley, 1996; Kamii in DeVries, 
1993) to pojmujejo kot heteronomni. Ob rojstvu smo nemočni in odvisni od odraslih za svoje 
preživetje. Vendar, ali bo otrok v prihodnosti še naprej odvisen od odraslih (heteronomen), 
ali bo postajal bolj avtonomen, je odvisno od odnosa odraslih do otroka in kako odrasli 
vplivajo na otroka, še posebej v zgodnjih letih (Kamii in DeVries, 1993). Heteronomni 
odrasli porodijo več heteronomije in bolj avtonomni odrasli porodijo bolj avtonomne otroke. 
Razvoj moralne avtonomije ni mogoč brez kognitivnega razvoja oz. kognitivne avtonomije 
(prav tam). Če otroku postavimo pravilo in mu ne dovolimo, da sprašuje o njem odraslega, 
mu izkušnja ne zagotavlja dovolj priložnosti za razvoj kritične evalvacije pravila. Prav tako, 
če se otrok mora naučiti določene informacije, da bo podal pravilen odgovor, brez 
spraševanja, otrok ne razvije svobode v mišljenju in presojanju moralnih pravil. Moralna 
pravila otrok konstruira skozi interakcijo z okoljem (Piaget, 1965). Otroci so že zelo zgodaj 
na podlagi koncepta empatije ter čustvenih izmenjav zmožni zaznati stisko drugega in se z 
določeno stopnjo kognitivnih zmožnosti nanjo odzvati. Seveda ga morajo odrasli 
(vzgojitelji, starši) obravnavati kot moralno kompetentnega in mu poleg varnega, ljubečega 
okolja nuditi priložnosti za interakcije, kjer lahko izrazi svoja notranja doživljanja, svoje 
občutke in se poveže z občutki drugih (Štirn, 2005).  

M. Kuhar (2010) ugotavlja, da je v slovenskih družinah temeljni trend podeljevanje 
avtonomije otrokom. Avtonomija, ki so je deležni otroci, se s starostjo otrok po navadi 
povečuje (prav tam). Sposobnost otrok, da izrazijo svoje mnenje in poglede, je odvisno od 
socialnega konteksta, narave odločitev, življenjskih izkušenj otrok in stopnje podpore 
odraslih (Lansdown, 2001). Moore (2007) ugotavlja, da proti koncu drugega leta malčki že 
dosežejo stopnjo socialnega razumevanja, ko prepoznavajo sebe in druge kot podobne in 
obenem različne posameznike, ki imajo različno psihološko orientacijo do objektov ali 
situacij v svetu. Na razvoj prosocialnega vedenja ter razumevanja situacij pa vsekakor 
pomembno vpliva vzor odraslega ter pojasnjevanje situacij, v katerih sta soudeležena otrok 
in odrasel (Zupančič, 2004). Dvome v zvezi z otrokovo zgodnjo kompetentnostjo so zavrgla 

23 Razvojne stopnje empatije po Hoffmanu (2000) so štiri: 
1. Globalna empatija – otrok še ni sposoben razločevati med sabo in drugimi, stres drugega občuti kot lasten 
stres (posnemanje, klasično pogojevanje). 2. Egocentrična empatija – otrok še ni zmožen prevzeti perspektive 
drugega in ne razume še, kdo je v resnici v stiski, zato se odziva na način, kot če bi stisko doživljal on sam. 
Gre za egocentrični odziv otroka, a že gre za predhodno motivacijo za moralno ravnanje. 3. Kvaziegocentrična 
empatija – otrok ločuje sebe in druge, zaveda se, da stres doživlja druga oseba, kar v njem sproži željo po 
pomoči osebi v stiski. Po navadi skuša otrok žrtvi pomagati s fizičnim stikom (božanje, ljubkovanje), a ta način 
pomoči ustreza njegovim lastnim potrebam v stiski. 4. Prava empatija – otrok se zaveda, da se notranja stanja 
drugih razlikujejo od njegovih, sposoben je prevzeti vlogo drugega, prepoznati njegove potrebe in pričakovanja 
ter oblikovati ustrezno obliko pomoči (prav tam).  
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spoznanja o razvoju empatije, zmožnosti otrokovega prosocialnega delovanja, teorija uma 
(Kroflič, 2008; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008; Zupančič, 2004). 

6.7 UGOTOVITVE RAZISKOVALCEV O UČINKIH AVTONOMIJE 
VZGOJITELJEV IN SPODBUJANJA AVTONOMIJE OTROK 

Roth, Kanat-Maymon in Bibi (2011) so v empirični raziskavi ugotovili, da je verjetnost 
nasilja v šoli manjša, če učitelji spodbujajo avtonomijo otrok (vključno s premislekom o 
posledicah, družbenih vrednotah, odnosih z drugimi). Vedenje, ki je bolj avtonomno, je 
povezano z bolj kreativnim učenjem in zavzetostjo (Roth idr., 2007), večjo energijo in 
vitalnostjo (Ryan in Frederick, 1997), manj stresa in boljšim počutjem (Weinstein in Ryan, 
2011), z bolj prijaznimi odnosi in socializacijo (Knee, Lonsbary, Canevello in Patrick, 2005; 
Niemiec idr., 2006). Spodbujanje avtonomije učenca rešuje težavo učenčeve motivacije: 
avtonomni učenci imajo notranjo motivacijo in sprejmejo odgovornost za lastno učenje in si 
prizadevajo za razvoj veščin samoreflektivnega učenja in upravljanja z učenjem. Uspeh pri 
učenju okrepi njihovo notranjo motivacijo. Avtonomni učenci so motivirani in znajo 
reflektirati, zato je njihovo učenje učinkovito in uspešno. Učinkovitost in uspešnost učenja 
pomeni, da znajo znanje in veščine, pridobljene v učilnici, prenesti v situacije zunaj nje 
(Little, 2002). Avtonomija otroka – učenca je ključ za vseživljenjsko učenje (Pekkanli Egel, 
2009).  

Otroci – učenci so sposobni razvijati kognitivne spretnosti, ki so potrebne za avtonomno 
učenje, če imajo zagotovljene priložnosti za sprejemanje odločitev znotraj učilnice (prav 
tam). Deci idr. (1991) navajajo, da so učenci, ki so zelo motivirani in avtonomni, pogosteje 
dobili več podpore za avtonomijo s strani učiteljev. Nasprotno pa so pri motečih in 
nemotiviranih učencih bili učitelji nadzorujoči (več nadzora) (prav tam). V empirični 
raziskavi ugotavljajo, da tudi starši, ki pri vzgoji že predšolskih otrok podpirajo avtonomijo 
otrok, prispevajo k temu, da imajo otroci boljše učne dosežke v srednji šoli (Bindman, 
Pomerantz in Roisman, 2015). Vzgoja staršev, ki podpira oz. spodbuja avtonomijo otrok, se 
nanaša na upoštevanje otrokovih potreb in želja, upošteva otrokovo iniciativnost, v 
določenem kontekstu imajo otroci možnosti reševanja težav na svoj način ter možnost 
odločanja (Grolnick in Pomerantz, 2009). 

Patall, Dent, Oyer in Wynn (2013) v izvedeni raziskavi poudarjajo pomen možnosti izbire v 
konceptih avtonomije vzgojiteljev in spodbujanja avtonomije, saj so od tega odvisni rezultati 
otrok ali učencev. Raziskave so pokazale, da kadar pomembni drugi (na vodilnih položajih), 
kot so vzgojitelji, učitelji in menedžerji, podpirajo avtonomijo svojih učencev ali podrejenih, 
slednji izkazujejo višjo stopnjo avtonomije pri svojih nalogah in imajo več vztrajnosti, 
predanosti, bolj uživajo in se zelo dobro počutijo (Black in Deci, 2000; Deci idr., 1991; 
Gagne´, Ryan in Bargmann, 2003; Hagger idr., 2003; Mageau in Vallerand, 2003; Reeve 
idr., 1999; Williams, Freedman in Deci, 1998). Zakaj je treba spodbujati otroke k avtonomiji 
in lastnemu moralnemu razsojanju? Pretirano uveljavljanje zunanje avtoritete, ki v prvih 
obdobjih otroku pomaga preseči začetno egoistično stališče, nato povečini ovira 
ponotranjanje moralnih pravil in aktivno lastno reflektivno razmišljanje pri otroku. Tako 
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otrok v nadaljnjem obdobju ne more doseči stopnje postkonvencionalne morale po 
Kohlbergu (Kroflič, 1997). Eden od namenov procesno-razvojnega modela načrtovanja je 
spodbujanje moralnega razsojanja otrok, ki je na prehodu med predkonvencionalno 
(individualistično) in konvencionalno stopnjo. Vzgojitelji pri tem ne ocenjujejo otrokovega 
moralnega argumenta kot napako v razsojanju, ampak kot trenutno stopnjo moralne sodbe, 
ki jo poskušajo dvigniti na višjo stopnjo. Prevelik razkorak med otrokovo in vzgojiteljevo 
stopnjo moralnega razsojanja otroku onemogoča razumevanje stališč odrasle osebe. 
Zavedati se je treba, da je v medosebni komunikaciji vzgojitelj v vlogi osebe, vredne 
zaupanja, ki zagotavlja osnovno mero pravičnosti, zato vzgojitelj mora sprejeti vodilno 
vlogo, obenem pa v čim večji meri zagotoviti otrokovo udeležbo v procesih dogovarjanja 
moralnih pravil. Kroflič (prav tam) meni, da je razvoj avtonomne in odgovorne morale in 
kritično mišljenje ključni cilj večine demokratičnih sistemov. Ključnega pomena je dejstvo, 
da s primerno vzgojo lahko razvoj avtonomnega moralnega razsojanja spodbujamo ali 
zaviramo. Ob tem pa Kroflič (prav tam) opozori, da se je treba zavedati splošnih zakonitosti 
razvoja kognitivnih sposobnosti in da moramo biti pri postavljanju vzgojnih ciljev realni in 
strpni. 

Avtonomija vzgojiteljev je po navadi povezana z večjo notranjo motivacijo, večjim 
interesom, manj pritiska, več kreativnosti, več kognitivne fleksibilnosti, boljšim konceptnim 
učenjem, pozitivnejšim emocionalnim tonom, višjo samopodobo, večjim zaupanjem, 
boljšimi rezultati pri spremembah vedenja, boljšim fizičnim in duševnim zdravjem (Deci in 
Ryan, 1987). Vse to je bolje kot pri nadzorujočem modelu (prav tam). Večja avtonomija na 
državni ravni je povezana z vrsto pozitivnih rezultatov, od izboljšane učinkovitosti do 
boljšega (dobrega) počutja (Vansteenkiste, Ryan in Deci, 2008). Dokazano je, da je 
avtonomno (ponotranjeno) vedenje povezano s široko paleto pozitivnih rezultatov, kot so 
šolski in športni dosežki, hujšanje, razpoloženje in dobro počutje, doseganje osebnih ciljev 
(Deci in Ryan, 2002. Leflot, Onghena in Colpin (2010) so v svoji študiji ugotovili, da 
spodbujanje avtonomije pri otrocih napoveduje višjo akademsko samopodobo. Ni pa 
prispevalo k vedenjski in globalni samopodobi (prav tam). Reeve in Tseng (2011) sta v svoji 
študiji ugotovila, da so otroci, ki so imeli vzgojitelje, ki spodbujajo avtonomijo, imeli znatno 
manjše izločanje kortizola (stresni hormon) kot otroci v kontrolni skupini (vzgojiteljev stil 
je bil nevtralen – ni bil represiven, ni pa pretirano spodbujal avtonomije otrok) (prav tam). 
Dolgoročna izpostavljenost kortizolu ni dobra, vodi v kronično povišan kortizol, celo do 
poškodovanja hipokampusa (sestavni del možganov oz. limbičnega sistema, igra vlogo pri 
prenašanju informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin in pri prostorski orientaciji) 
(Cicchetti in Rogosch, 2001). 

Načrtno razvijanje metakognitivnih strategij načrtovanja, spremljanja in evalviranja svojega 
učenja vodi v postopno prevzemanje odgovornosti za svoje učenje ter v bolj kakovostno 
učenje, boljše učne uspehe (Boekaerts idr., 2005). Meece, Herman in McCombs (2003) so 
demonstrirali, da so dekleta in fantje bolj zagnani in bolj ciljno orientirani pri učenju, kadar 
njihovi učitelji vključujejo načela avtonomije v pouk. Pomembnost zveze med avtonomijo 
in motivacijo ali prepričanji so empirično dokazali Reeve idr. (1999). Potrdili so povezavo 
med avtonomijo in zanimanjem, Garcia in Pintrich (1996) pa povezavo med avtonomijo in 

115 



ciljnim orientiranjem pri učenju med šolskimi otroki, dečki in deklicami. Greene, Miller, 
Crowson, Duke in Akey (2004) pa dokazujejo, da avtonomija služi kot dober napovednik 
samoučinkovitosti pri učenju. V učnih okoljih, ki podpirajo avtonomijo, kažejo otroci ali 
učenci globlje razumevanje vsebine (Grolnick in Ryan, 1987), boljšo organizacijo časa 
(Vansteenkiste, Zhou, Lens in Soenens, 2005), višjo stopnjo zavzetosti in več notranje 
motivacije za učne cilje (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon in Deci, 2004). Da je 
spodbujanje avtonomije pri otrocih v učilnici povezano z večjim zanimanjem otrok, se 
sklada s teoretičnimi predpostavkami (npr. Ames, 1992; Deci in Ryan, 2002) in empiričnimi 
rezultati (Garcia in Pintrich, 1996; Greene idr., 2004; Lüftenegger idr., 2012; Reeve idr., 
1999). Lüftenegger idr. (2012) so raziskovali stopnjo spodbujanja avtonomije v učilnici s 
sedmimi postavkami vprašalnika, ki so jih sestavili sami. Vključeval je dva vidika 
avtonomije: avtonomija med učenjem v učilnici (npr. učenci imajo možnost izbire med 
različnimi nalogami) in družbena odgovornost, ki se nanaša na sprejemanje odločitev v 
učilnici (Ames, 1992; Deci in Ryan, 2002; McCombs in Miller, 2007). Pomanjkljivost 
omenjene študije je, da so se izključno vzgojitelji samoocenjevali glede spodbujanja 
avtonomije pri otrocih (Lüftenegger idr., 2012). Ta raziskovalni pristop samoocenjevanja 
lahko meri pomembne vidike subjektivnega akcijskega prostora, ki je zagotovo kombinacija 
objektivne komponente in eden odločilnih dejavnikov za uresničevanje učenja oz. neučenja 
(prav tam). Lüftenegger idr. (2012) ugotavljajo, da je spodbujanje avtonomije, 
samorefleksije in dosežkov otrok obetavno izhodišče za vseživljenjsko učenje. 

Poučevanje, ki spodbuja avtonomijo otrok, prispeva k motivaciji otrok za učenje, kakovosti 
udejstvovanja pri šolskih dejavnostih in nalogah, dobremu počutju (Assor idr., 2002; 
Grolnick idr., 1991; Reeve idr., 2004b; Roth idr., 2009; Sierens idr., 2009; Soenens in 
Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996). Izkušnja avtonomije je pomemben 
napovednik dobrega počutja v zahodnih kulturah, v vzhodnih kulturah pa je njeni člani ne 
vrednotijo tako visoko (Heine, 2003; Markus in Kitayama, 2003; Oishi, 2000). Raziskave 
navajajo pozitivne učinke spodbujanja avtonomije otrok v izobraževanju (Hagger, 
Chatzisarantis, Barkoukis, Wang in Baranowski, 2005; Reeve, 2002). Lim in Wang (2009) 
ter Tessier idr. (2008) raziskujejo spodbujanje avtonomije s strani učiteljev športne vzgoje. 
Lim in Wang (2009) v raziskavi ugotavljata, da je spodbujanje avtonomije otrok pomembno 
za spodbujanje samostojnega odločanja otrok glede športne aktivnosti tudi zunaj šole (prav 
tam). 

Vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije otrok pri učenju prispeva k notranji motivaciji otrok 
in k aktivni participaciji otrok pri učenju (Oğuz, 2013b). Vzgojitelji, ki spodbujajo 
avtonomijo, zagotavljajo otrokom možnost izbire in priložnosti za prevzemanje iniciative in 
samostojno delo (Tessier idr., 2008). V empirični raziskavi je bilo ugotovljeno, da učenci 
bolj ponotranjijo učiteljeve cilje (cilje poučevanja), kadar njihovi učitelji uporabljajo način 
poučevanja, ki spodbuja avtonomijo učencev (Benita, Roth in Deci, 2014). Otroci, učenci in 
študenti, ki so imeli učitelje, ki so spodbujali njihovo avtonomijo, kažejo več kompetenc 
(Deci idr., 1981; Ryan in Grolnick, 1986; Trouilloud idr., 2006), notranje motivacije (Deci 
idr., 1981a), kreativnosti (Amabile, 1979; Koestner, Ryan, Bemeri in Holt, 1984), 
konceptualnega razumevanja (Benware in Deci, 1984; Boggiano, Flink, Shields, Seelbach 
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in Barrett, 1993; Flink, Boggiano in Barret, 1990), pozitivnih čustev (Ryan in Connell, 
1989), višje akademske dosežke (Boggiano idr., 1993; Flink idr., 1990), in manj verjetno je, 
da bi pustili šolanje (Vallerand, Fortier in Guay, 1997). Vzgojiteljev stil poučevanja je zelo 
pomemben, saj otroci vzgojiteljev, ki spodbujajo avtonomijo, dosegajo boljše izobraževalne 
rezultate in bolje funkcionirajo v igralnici-učilnici kot otroci nadzorujočih vzgojiteljev (Deci 
in Ryan, 1985; Reeve in Jang, 2006; Ryan in Deci, 2000a). Reeve (2009) na podlagi 44 
raziskav (teoretičnih in empiričnih) prikaže koristi za otroke, če vzgojitelji – učitelji 
spodbujajo oz. podpirajo otrokovo avtonomijo: 

- na področju motivacije (notranja motivacija, kompetentnost, avtonomnost, 
navezanost, večja motiviranost otroka in notranji nadzor, radovednost, ponotranjene 
vrednote);  

- na področju odgovornosti (delovna zavzetost, pozitivna čustva, manj negativnih 
čustev, obiskovanje učnih ur, vztrajnost, prisotnost v izobraževanju, v nasprotju s 
šolskim osipom);  

- na osebnem področju (samozavest, cenjenje samega sebe, kreativnost, dajanje 
prednosti optimalnim izzivom;  

- na področju učenja (razumevanje konceptov, poglobljenega učenja, aktivno iskanje 
informacij, strategije samoregulativnega učenja);  

- na področju dosežkov (ocene, izpolnjevanje nalog, točke na standardiziranih testih); 
na področju psihičnega dobrega počutja (dobro počutje, zadovoljstvo s šolo in 
življenjem, vitalnost).  

Te koristi so bile raziskane na širšem vzorcu, vključno z otroki v vrtcu (Koestner idr., 1984), 
osnovnošolci na razredni stopnji (Deci idr., 1981b), osnovnošolci na predmetni stopnji 
(Vansteenkiste idr., 2004), srednješolci (Reeve idr., 2004), študenti višjih šol (Vansteenkiste 
idr., 2004), študenti (Sheldon in Krieger, 2004), otroci in študenti s posebnimi potrebami 
(Deci, Hodges, Pierson in Tomassone, 1992), udeleženci večernih izobraževalnih 
programov (Grolnick, Farkas, Sohmer, Michaels in Valsiner, 2007), udeleženci 
izobraževanja širom po svetu (Levesque, Zuehlke, Stanek in Ryan, 2004; Vansteenkiste idr., 
2005). 

Kljub nekaterim teoretičnim trditvam, da najstniki potrebujejo spodbujanje avtonomije v 
večji meri kot otroci, ugotovitve raziskav jasno kažejo, da imajo otroci in najstniki enako 
korist. In oboji trpijo, če so preveč nadzorovani (Assor idr., 2002). Pri sprejemanju in 
dopuščanju otrokovega načina mišljenja, občutenja in obnašanja vzgojitelji priznavajo in 
cenijo naravni motivacijski potencial otrok v njihovih mislih, čustvih in vedenjskih namerah. 
Pri priznavanju otrokove sposobnosti za avtonomno samokontrolo se odnosi med vzgojitelji 
in otroci ne vrtijo le okrog dnevne podpore za otrokove učne dosežke, temveč tudi 
doprinašajo k dolgoročnemu razvoju in podpori za ustvarjanje otrokove akademske 
motivacije (Reeve, 2009). Nadzorujoči stil poučevanja spodkopava pozitivno delovanje 
otrok, saj zmanjšuje otrokovo zavzetost pri nalogi in negativno vpliva na pozornost, trud in 
vztrajnost (Reeve in Tseng, 2009). Raziskovalci (Ciani, Middleton, Summers in Sheldon, 
2010) so ugotovili, da podpora otrokovi avtonomiji in povezanost v razredu (dobra razredna 
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klima) izbriše negativni učinek spodbujanja le k dosežkom oz. storilnosti. Spodbujanje 
avtonomije otrok prispeva k notranjemu samoreguliranemu obnašanju, zato je pričakovati 
večjo vztrajnost (manjši osip) študentov pri izbrani smeri študija. To so z raziskavo potrdili 
Bonneville-Roussy idr. (2013). Ugotovitve kažejo, da socialni kontekst vpliva na kognitivne 
funkcije, kot je notranji samogovor. Obenem so ugotovili, da v socialnem okolju, ki podpira 
avtonomijo otrok, le ti uporabljajo bolj pozitivni samogovor in manj negativno obarvanih 
čustvenih besed ter kletvic (Oliver, Markland, Hardy in Petherick, 2008). Raven 
demokratične participacije med študenti in zaposlenimi je ključni dejavnik za višje dosežke 
in zadovoljstvo obojih (Gray, Young in Barnekow, 2006). Samdal, Wold, Klepp in Kannas 
(2000) so ugotovili, da je nizka stopnja avtonomije pri učencih napovedovalec zlorabe 
alkohola in kajenja. Ko so bili učenci vključeni v odločanje na ravni šole kot skupnosti in so 
učitelji spodbujali njihovo avtonomijo, je bilo manj težavnih vedenj, kot sta zloraba drog in 
delikventnost (Basstistich in Hom, 1997). Dolgčas pri pouku je povezan s pomanjkanjem 
avtonomne regulacije učenja zaradi nesposobnosti prepoznavanja in ponotranjenja vrednosti 
pouka – dejavnosti (Niemiec in Ryan, 2009). Spodbujanje avtonomije otrok – učencev je 
negativno povezano z dolgčasom pri pouku (Daschmann, Goetz in Stupnisky, 2011; Tze, 
Klassen in Daniels, 2014). Spodbujanje avtonomije študentov ima pozitivni vpliv na učenje 
študentov (Jang, Reeve in Deci, 2010) in bolj kot so učitelji spodbujali avtonomijo učencev 
pri pogovorih z njimi, manj so imeli učenci negativnih občutkov (Kaplan in Assor, 2012). 

Učenci, ki dojemajo svoje učitelje kot spodbujajoče k avtonomiji, so bolj samozavestni in 
bolj zadovoljni s svojim življenjem (Deci idr., 1981; Ryan in Grolnick, 1986; Sheldon idr., 
2009). Drugi pozitivni učinki v šolskem okolju so še, da imajo študentje več pozitivnih 
čustev do akademskih institucij na splošno in manj negativnih občutkov do svojega šolskega 
dela – obveznosti, če verjamejo, da imajo avtonomijo (Assor idr., 2002; Williams idr., 2006). 
Podpora avtonomiji se pri študentih izraža kot večji samonadzor, psihološka prilagoditev, 
boljše učenje, dosežki in vztrajnost (Black in Deci, 2000; Vansteenkiste idr., 2004). Otroci 
– učenci, ki imajo občutek, da vzgojitelj – učitelj podpira njihovo avtonomijo pri 
izobraževanju, so pogosteje angažirani za učne naloge iz lastnih razlogov, imajo več 
pozitivnih izkušenj v vrtcu – šoli, uporabljajo učinkovitejše učne strategije, kažejo višjo 
stopnjo dosežkov in vztrajnosti (Bonneville-Roussy idr., 2013). Otrok, ki je avtonomen v 
učnem procesu, zna določati svoje potrebe, sprejemati odločitve o svojem učenju in se uči 
samoevalvacije (Oğuz, 2013b). Ting (2015) v svoji raziskavi ugotavlja, da učenci razvijajo 
avtonomijo pri učenju s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ključno pa je, 
da jih učitelji usmerjajo h kritični presoji vseh dostopnih informacij na spletu. 

Deci idr. (1981) so dokazali, da so učitelje, ki so bili avtonomnejši, tudi njihovi učenci 
ocenjevali kot bolj avtonomne. 

Pomembnejše pa je, da so otroci učiteljev, ki so bili bolj avtonomni, bili bolj notranje 
motivirani in imeli boljšo samopodobo kot otroci pri učiteljih, ki so bili bolj nadzorovalni 
(prav tam). Reeve idr. (2004b) dokazujejo, da je vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije 
povezano z otrokovim avtonomnejšim ravnanjem, spodbujanjem kompetentnosti in višjimi 
dosežki (Hardre in Reeve, 2003; Su in Reeve, 2011). Tej tezi so pritrdili raziskovalci (Guay 
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idr., 2013) z uporabo vprašalnika LCQ. Learning Climate Questionnaire (krajše vprašalnik 
LCQ) (Black in Deci, 2000) je pri svoji raziskavi uporabil tudi Reeve (2009). Avtonomnejši 
otroci zavzamejo aktivno vlogo v učnem procesu, iščejo ideje, izkoristijo priložnost za 
učenje in se ne odzivajo zgolj na različne dražljaje vzgojitelja (Boud, 1988; Knowles, 1975). 
Učenje spodbujanja avtonomije prinaša koristi tako učiteljem kot dijakom in študentom. 
Primerjava med študenti, ki so menili, da imajo učitelje, ki spodbujajo avtonomijo, in tistimi, 
ki so menili, da učitelji ne spodbujajo njihove avtonomije, je pokazala večjo motivacijo, 
nižjo stopnjo frustracij in nemotiviranosti pri študentih, ki so menili, da učitelji spodbujajo 
njihovo avtonomijo. Ti študentje so imeli tudi bolje izobraževalne rezultate, kot so 
angažiranost v učilnici, razvijanje veščin, boljši učni dosežki in psihično dobro počutje 
(Assor idr., 2002; Reeve in Cheon, 2016). Tudi učitelji, ki so bili deležni tečaja spodbujanja 
avtonomije otrok, so imeli boljše rezultate pri motivaciji za poučevanje (stopnja 
zadovoljstva, samomotivacija in doseganje lastnih ciljev), pri spretnostih poučevanja 
(učinkovitosti) in zadovoljstvu s svojim delom (vitalnost, zadovoljstvo s poklicem, manjša 
čustvena in fizična izčrpanost (Cheon, Reeve, Yu in Jang, 2014). S tega vidika bi bilo 
smiselno za vzgojitelje, učitelje in pedagoške delavce organizirati dodatna izobraževanja za 
spodbujanje avtonomije otrok, učencev, dijakov, študentov. 

Nekateri raziskovalci opozorijo tudi na negativni vidik spodbujanja avtonomije otrok. 
Pennycook (1997) navaja, da so individualizem, na učenca osredotočeno poučevanje, 
spodbujanje avtonomije koncepti, ki izvirajo iz določenega kulturnega konteksta in se v 
različnih kulturah drugače izražajo in vrednotijo. Avtor opozori, da je poudarjanje 
spodbujanja avtonomije brez oziranja na socialni, kulturni in politični kontekst neprimerno 
in lahko vodi k neustreznim pedagoškim in kulturnim impozicijam (prav tam). Na področju 
vzhodne Azije je ideja avtonomije učitelja, ki je ključna za spodbujanje avtonomije učencev, 
relativno neznana in zelo malo raziskana (Phan, 2012). Skrbno je treba premisliti, kako bi v 
vzhodni Aziji uporabili koncept avtonomije učiteljev, saj so učenci navajeni na pristop, kjer 
je učitelj v središču pozornosti. Nekateri bi celo lahko napačno razumeli učiteljevo 
spodbujanje k samostojnemu učenju kot zanemarjanje odgovornosti dobrega učitelja (prav 
tam). 

V neki študiji so ugotovili, da so ameriški otroci z evropskimi koreninami vztrajali dlje pri 
anagramskih nalogah, če so si jih izbrali sami, kot pa če so jih izbrali eksperimentatorji ali 
njihove matere. Ameriški otroci z azijskimi koreninami so vztrajali dlje pri anagramskih 
nalogah, ki so jih izbrale njihove matere kot pri tistih, ki so jih izbrali sami (Iyengar in 
Lepper, 1999). Tako so pokazali, da je individualna izbira manj pomembna za otroke iz 
kolektivističnih kultur. Nasprotno meni Lap (2005), da otroke lahko spodbujamo k 
avtonomiji tudi v nezahodnih območjih. Izkušnja avtonomije je manj skladna s pričakovanji 
vzhodne kulture, ki je bolj kolektivistično naravnana (ne individualistično kot zahodna 
družba) (Triandis, 1995). 

Leflot idr. (2010) so v svoji študiji ugotovili, da spodbujanje avtonomije pri otrocih 
napoveduje višjo akademsko samopodobo, ni pa prispevalo k vedenjski in globalni 
samopodobi. Pomembnejšo odločitev, ki pa ni popolnoma avtonomna, saj se morajo starši 
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strinjati, izberejo slovenski učenci pri izbiranju izbirnih predmetov v zadnji triadi. Hanushek, 
Link in Woessmann (2013) so ugotovili, da avtonomija šole negativno vpliva na dosežke 
učencev v državah v razvoju in v manj uspešnih državah, obenem pa pozitivno vpliva v 
razvitih in zelo uspešnih državah. Različni raziskovalci so pokazali, kako je vlada izvedla 
procese za nadzor nad tem, kaj se dela v šolah (Crawford, 2001; Kane in Lauricella, 2001; 
Mullen, Stover in Corley, 2001; Wells in Scott, 2001). To pojasnjuje, zakaj je bilo več 
denarja porabljenega za nadzor nad šolami kot za zagotavljanje profesionalnega razvoja 
učiteljev (Webb, 2002). Biti avtonomen kot strokovnjak ne pomaga nujno vzgojiteljem, da 
bi spodbujali avtonomijo pri otrocih (Nakata, 2011). Razlog za neavtonomno obnašanje, kot 
je »odvisnost od učitelja in razreda«, prenos odgovornosti za lastno organizacijo učenja na 
učitelja, je posledica neseznanjenosti z avtonomijo in nespodbujanje avtonomije pri učencih 
(Karababa idr., 2010). 

Spodbujanje avtonomije otrok ima mnogo koristnih učinkov, nekateri se izrazijo pri otrocih 
in mladostnikih šele čez nekaj let. Vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok, če so zadovoljeni 
pogoji (poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, zagotavljanje povratnih informacij, ki 
imajo smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, odgovarjanje na vprašanja in 
dajanje realnih izjav, ustrezna zakonodaja …). Ključna je vloga vzgojiteljev, njihova osebna 
prepričanja, strokovno znanje, prizadevanje za obojesmerno komunikacijo … Spodbujanje 
avtonomije otrok se v različnih kulturah drugače izraža. Spodbujanje avtonomije otrok ima 
prednosti, podobno kot avtonomija vzgojiteljev. Tudi na ravni šolskega sistema avtonomija 
predstavlja povečanje demokratične participacije, bolj učinkovito upravljanje in financiranje 
šol in vrtcev, dvig kakovosti v izobraževanju. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

7 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE  

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Na področju spodbujanja avtonomije otrok, učencev in študentov v tujini je bilo kar nekaj 
raziskav (Guay idr., 2013; Hardre in Reeve, 2003; Manzi idr., 2012; Reeve idr., 2004b; 
Soenens in Vansteenkiste, 2005; Su in Reeve, 2011; Trawick-Smith in Dziurgot, 2011; 
Vansteenkiste idr., 2012; Yang, 1998), ki se nanašajo na spodbujanje avtonomije pri učenju 
tujega jezika (Little, 2007; Najeeb, 2013; Yang, 1998). V Sloveniji so narejene le sorodne 
raziskave, ki se nanašajo na participacijo otrok v vrtcu (Batistič Zorec, 2010; Rutar, 2012; 
Šimenc, 2009; Turnšek idr., 2009), na aktivnejše učenje otrok (Batistič Zorec in Krnel, 2009; 
Devjak in Berčnik, 2012; Devjak idr., 2012; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008; 
Zupančič, 2001), na razvoj avtonomne morale (Kroflič, 1999), ne pa toliko na spodbujanje 
avtonomije otrok. Za kakovost predšolske vzgoje ni pomembna samo avtonomija 
vzgojiteljev, temveč tudi spodbujanje avtonomije pri otrocih. Raziskovalci dokazujejo, da je 
vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije povezano z otrokovim avtonomnejšim ravnanjem, 
spodbujanjem kompetentnosti in višjimi dosežki (Guay idr., 2013; Hardre in Reeve, 2003; 
Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011). Želeli smo prispevati h kakovosti predšolske vzgoje, 
zato smo analizirali literaturo o avtonomiji vzgojiteljev ter raziskali, ali obstaja povezanost 
med odnosom vzgojiteljev do svoje avtonomije in spodbujanjem avtonomije pri otrocih. 
Spoznanja in ugotovitve že opravljenih raziskav kažejo, da je avtonomija vzgojiteljev pogoj 
za spodbujanje avtonomije pri otrocih. Avtonomija vzgojiteljev je zakonsko omogočena 
vsem vzgojiteljem v Sloveniji, vendar je avtonomnost vzgojitelja odvisna od 
posameznikovega odnosa do avtonomije, kako jo doživlja in izvaja. Dejavnikov spodbujanja 
avtonomije pri otrocih je več. V raziskavi se bomo osredotočili na enega od dejavnikov, in 
sicer na odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije in njegov vpliv na dejavnosti v vzgojno-
izobraževalnem procesu, ki spodbujajo razvoj avtonomnega odločanja pri otroku. 
Spodbujanje avtonomije otrok v vrtcih nas bo zanimalo iz odnosnega (Hoffman, 2000; 
Kroflič, 2010c; Novak, 2003) in didaktičnega vidika (Novak, 2003), saj bomo vzgojitelje 
povprašali o njihovem mnenju o spodbujanju avtonomije pri otrocih (npr. ali otrokom 
zagotavljajo možnost več izbir in odločitev, ali razumejo otroke v skupini, ali spodbujajo 
otroke k postavljanju vprašanj …) (Benson, 2008; Williams in Deci, 1996). Namen raziskave 
je z uporabo prilagojenega vprašalnika (Williams in Deci, 1996) poiskati morebitno 
povezanost med odnosom vzgojiteljev do lastne strokovne avtonomije in večjim 
spodbujanjem avtonomije pri otrocih, preveriti mnenje vzgojiteljev o pomembnosti 
spodbujanja avtonomije pri otrocih in pripraviti nabor predlogov za spodbujanje avtonomije 
pri otrocih v vrtcu.  
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7.2 CILJI RAZISKAVE 

Osnovni cilj raziskave je ugotoviti odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije in 
povezanost med odnosom do lastne avtonomije in večjim oz. manjšim spodbujanjem 
avtonomije pri otrocih. Za preverjanje osnovnega cilja so bili oblikovani naslednji delni cilji: 

- Ugotoviti, kakšen je odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije. 
- Ugotoviti, ali prihaja med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno 

delovno dobo do statistično pomembnih razlik v njihovem odnosu do lastne 
strokovne avtonomije in njihovim mnenjem o pomenu spodbujanja avtonomije pri 
otrocih. 

- Raziskati zaznavanje dejavnikov, ki vplivajo na avtonomijo vzgojiteljev in na 
odnosni in didaktični vidik spodbujanja avtonomije pri otrocih. 

- Ugotoviti morebitno povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne 
avtonomije in njihovim mnenjem o didaktičnem vidiku spodbujanja avtonomije pri 
otrocih. 

- Ugotoviti morebitno povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne 
avtonomije in njihovim mnenjem o morebitni večji stopnji spodbujanja avtonomije 
pri otrocih. 

- Analizirati vrednotenje vzgojiteljev glede pogojev, prednosti in pomanjkljivosti iz 
odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE  

8.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Glede na osnovni cilj in delne cilje raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna 
vprašanja:  

RV 1: Kakšen je odnos vzgojiteljev do njihove lastne strokovne avtonomije? 

RV 2: Ali so med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo 
statistično pomembne razlike v njihovem odnosu do svoje strokovne avtonomije? 

RV 3: Ali so med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo 
statistično pomembne razlike v njihovem mnenju o pomenu spodbujanja avtonomije otrok? 

RV 4: Kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na njihovo lastno avtonomijo? 

RV 5: Kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije pri otrocih? 

RV 6: Kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije pri otrocih? 

RV 7: Kakšna je povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in 
njihovim mnenjem o didaktičnem vidiku spodbujanja avtonomije pri otrocih? 

RV 8: Kakšna je povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in 
njihovim mnenjem o večji stopnji spodbujanja avtonomije pri otrocih? 

RV 9: Kateri so po mnenju vzgojiteljev pogoji odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok? 

RV 10: Kaj so po mnenju vzgojiteljev prednosti odnosnega in didaktičnega vidika 
spodbujanja avtonomije otrok? 

RV 11: Kaj so po mnenju vzgojiteljev slabosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok? 

8.2 HIPOTEZE 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednje hipoteze:  

H1: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
odnosu do njihove lastne strokovne avtonomije. 

H2: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do 
njihove lastne strokovne avtonomije. 
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H3: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. 

H4: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. 

H5: Vzgojitelji se z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. 

H6: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije pri otrocih. 

H7: Obstaja statistično pomembna povezanost med pozitivnim odnosom vzgojiteljev do 
njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem o večji pomembnosti didaktičnega vidika 
spodbujanja avtonomije otrok. 

H8: Obstaja statistično pomembna povezanost med odnosom vzgojiteljev do svoje strokovne 
avtonomije in spodbujanjem avtonomije otrok. 

H9: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem pogojev 
spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije otrok.  

H10: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti 
spodbujanja avtonomije otrok in njihovim dejanskim spodbujanjem avtonomije otrok.  

H11: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim boljšim poznavanjem 
slabosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok in njihovim 
mnenjem o večji stopnji spodbujanja avtonomije otrok 

H12: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
njihovem spodbujanju avtonomije pri otrocih. 

H13: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v njihovem 
spodbujanju avtonomije pri otrocih.  

H14: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem 
dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije otrok. 

H15: Otroci imajo manj avtonomije oz. možnosti odločanja o življenju in delu znotraj 
igralnice kot vzgojitelji. 
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9 METODOLOGIJA 

9.1 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno-neeksperimentalno 
metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin, 2003). Metodi nam 
bosta omogočili ugotavljanje mnenja o odnosu vzgojiteljev do svoje avtonomije in do 
spodbujanja avtonomije otrok ter iskanje vzročnih povezav med vzgojitelji z različnimi 
strokovnimi nazivi in različno dolžino delovne dobe ter njihovim mnenjem o (večjem ali 
manjšem) spodbujanju avtonomije otrok in odnosom do lastne avtonomije.  

9.2 OPIS VZORCA  

V raziskavo smo vključili 163 (16,7 %) slučajnostno izbranih slovenskih javnih vrtcev. V 
17 vrtcev smo po pošti poslali 360 natisnjenih anketnih vprašalnikov. V 146 vrtcev smo 
poslali e-poštno sporočilo z bližnjico do spletne ankete, ki so jo ravnatelji posredovali 
vzgojiteljem večinoma preko spletne učilnice ali elektronske pošte. Ciljna populacija 
raziskave so bili predšolski vzgojitelji v Republiki Sloveniji. Vzorec je zajemal slučajnostni 
izbor vzgojiteljev v vrtcih po celi Sloveniji. Proporcionalni delež javnih vrtcev je zajemal 
različne organizacijske enote vrtcev (samostojne in pri osnovnih šolah) iz vsake od 12 
statističnih regij (Goriška, Pomurska, Podravska, Posavska, Savinjska, Osrednjeslovenska, 
Gorenjska, Primorsko-notranjska, Koroška, Zasavska, Jugovzhodna, Obalno-kraška) v 
Sloveniji. Z anketnimi vprašalniki smo pridobili mnenje 524 (10,13 %) vzgojiteljev. Večina 
vzgojiteljev v RS je žensk, saj je od vseh 5174 zaposlenih vzgojiteljev (Statistični urad RS) 
le 54 (1 %) moških. Zato smo vzgojitelje anketirali le o dolžini delovne dobe in doseženem 
strokovnem nazivu.  

Preglednica 1: Delovna doba vzgojiteljev v vzorcu 

Delovna doba vzgojiteljev f Odstotki 

(f %) 

1 leto ali manj 22 4,2 

1–5 let 54 10,3 

5–10 let 91 17,4 

Več kot 10 let 106 20,2 

Več kot 20 let 251 47,9 

Skupaj 524 100,0 
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Slaba polovica (47,9 %) vzgojiteljev v vzorcu ima več kot 20 let delovne dobe, drugi pa manj 
kot 20 let. V najmanjši meri so zastopani vzgojitelji začetniki, ki imajo 1 leto delovne dobe 
ali manj (4,1 %). Tudi v realnosti (osnovni množici) predstavljajo najmanjši delež 
vzgojiteljev, ker gre za kratko časovno obdobje do 1 leta delovne dobe. 10,3 % vzgojiteljev 
ima 1 do 5 let delovnih izkušenj, 17,4 % vzgojiteljev ima 5 do 10 let delovne dobe, 20,2 % 
vzgojiteljev pa ima več kot 10 let delovne dobe. Vseh vzgojiteljev skupaj, ki imajo manj kot 
20 let delovne dobe, je 52,1 %.  

Zavedamo se, da delovna doba in strokovni naziv nista edini merili, ki vplivata na 
vzgojiteljev profesionalni razvoj in s tem na njegovo avtonomijo. Vsi vzgojitelji ne dosežejo 
najvišje stopnje avtonomnosti, ne glede na strokovni naziv in delovno dobo. Tudi vzgojitelji, 
ki dosežejo najvišjo stopnjo avtonomije, ne delujejo na tej stopnji v vsaki situaciji pri 
strokovnem pedagoškem delu (Berliner, 1992). Delovna doba vzgojiteljev se nam zdi eden 
pomembnejših dejavnikov, ki usmerja vzgojiteljevo odločanje in ravnanje pri pedagoškem 
delu. Zato smo delovno dobo vzgojiteljev razdelili glede na model profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, avtorja D. C. Berliner (1989; 2001). Avtor razvrsti vzgojiteljevo profesionalno 
rast v pet stopenj. Prvo stopnjo predstavlja vzgojitelj novinec, ki strogo upošteva postavljena 
pravila pri pedagoškem delu in pravila uporablja kot recepte. Drugo stopnjo predstavlja 
vzgojitelj začetnik, ki se že odloča, kdaj in v katerih okoliščinah so kakšna pravila uporabna. 
Tretjo stopnjo predstavlja usposobljen vzgojitelj, ki mu postaja jasna povezanost med 
sredstvi in cilji. Četrto stopnjo predstavlja vzgojitelj, ki že bolj celovito dojema svoj položaj 
v skupini otrok in zna predvidevati dogodke. Peto stopnjo predstavlja vzgojitelj izvedenec, 
ki intuitivno in celovito dojema pedagoško delo ter se zna samostojno, pravilno in hitro 
odločati (prav tam). 

Delovna doba vzgojiteljev ob uspešnem delu, dodatnih izobraževanjih in zbranih točkah za 
napredovanje pripomore k napredovanju v nazive.  

Preglednica 2: Strokovni naziv vzgojiteljev v vzorcu 

Strokovni naziv vzgojiteljev f Odstotki 

(f %) 

Brez naziva 139 26,5 

Mentor 137 26,1 

Svetovalec 221 42,2 

Svetnik 27 5,2 

Skupaj 524 100,0 

 
V vzorcu je bilo 524 vzgojiteljev (N = 524). Četrtino (42,2 %) vzgojiteljev predstavljajo 
svetovalci. Vzgojitelji brez strokovnega naziva in vzgojitelji s strokovnim nazivom mentor 
so zastopani skoraj enakomerno. Vzgojiteljev brez strokovnega naziva je 26,5 %, mentorjev 
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pa 26,2 %. V najmanjši meri so zastopani vzgojitelji s pridobljenim najvišjim strokovnim 
nazivom svetnik, ki jih je le 5,2 %.  

Vzgojitelji lahko napredujejo v naziv mentor po treh letih delovne dobre, če so uspešni pri 
delu in imajo dovolj točk (dodatna usposabljanja in izobraževanja, različna dodatna 
strokovna dela …) (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, 
2010). V naziv svetovalec lahko vzgojitelji napredujejo, ko so mentorji najmanj 3 leta, so 
uspešni pri delu in zberejo dovolj točk. V naziv svetnik lahko napredujejo vzgojitelji, ko so 
najmanj 3 leta svetovalci, uspešni pri delu in zberejo dovolj točk (prav tam). Možna so tudi 
hitrejša napredovanja ob nadpovprečni uspešnosti, a so v praksi redkejša. Ker je bilo v 
vzorcu zajetih manj mlajših vzgojiteljev (do 32 %) do 10 let delovne dobe, je tudi manj 
vzgojiteljev z nižjim strokovnim nazivom (26,2 % mentorjev) ali celo brez naziva (26,5 %). 

9.3 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE  

Najprej smo s pilotsko raziskavo preverili ustreznost anketnega vprašalnika o avtonomiji 
vzgojiteljev. Na osnovi pilotne raziskave smo anketni vprašalnik dopolnili. Preverili smo 
tudi merske karakteristike vprašalnika (veljavnost, zanesljivost). Postopek zbiranja podatkov 
smo opravili z anketnim vprašalnikom za vzgojitelje in vzgojiteljice, ki je vseboval vprašanja 
o odnosu vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja 
avtonomije predšolskih otrok. 

Anketiranje je bilo anonimno in je potekalo od marca 2016 do 5. junija 2016. Anketne 
vprašalnike smo po predhodnem dogovoru z vodstvom vrtcev poslali po pošti, večinoma pa 
smo ravnateljem po predhodnem telefonskem dogovoru poslali e-poštno sporočilo z 
bližnjico do spletne ankete, ki so jo ravnatelji posredovali vzgojiteljem preko njihove interne 
spletne učilnice. Večina ravnateljev in ravnateljic je izrazila željo po spletnih anketnih 
vprašalnikih. Natisnjene in spletne anketne vprašalnike so reševali vzgojitelji in vzgojiteljice 
slučajno izbranih vrtcev iz dvanajstih statističnih regij. Če se kateri od izbranih vrtcev ni 
odzval na povabilo k sodelovanju v raziskavi, smo v stratificirani vzorec po metodi 
naključnega izbora zajeli drugi vrtec iz iste statistične regije Republike Slovenije. Natisnjene 
anketne vprašalnike smo na začetku marca 2016 poslali 17 vrtcem in jih prosili, da jih 
izpolnijo do 30. 4. 2016. Rešene anketne vprašalnike so zbrali svetovalni delavci v vrtcu ali 
drugi zadolženi zaposleni s strani ravnatelja ter jih v priloženih ovojnicah poslali nazaj. Iz 
13 vrtcev smo izpolnjene vprašalnike prejeli v maju in juniju 2016. Bližnjica do spletne 
ankete je bila poslana ravnateljem 146 vrtcev, aktivna pa je bila 90 dni, do 4. 6. 2016. 
Rezultate spletnih vprašalnikov pa smo pridobili ob izteku anketnega vprašalnika, in sicer 5. 
6. 2016 na spletnem mestu 1ka.  

V slučajnostni vzorec smo zajeli 16,7 % slovenskih javnih vrtcev (163). V vrtce (17) smo 
pošiljali toliko natisnjenih anketnih vprašalnikov, kot so jih želeli ravnatelji, glede na število 
zaposlenih vzgojiteljev v matičnih in dislociranih enotah. 360 natisnjenih vprašalnikov smo 
poslali v vrtce po pošti, vrnjenih smo prejeli 209 anketnih vprašalnikov, od tega jih je bilo 
168 ustrezno izpolnjenih. V 146 vrtcev smo poslali bližnjico do spletnega anketnega 
vprašalnika, ki ga je izpolnilo 622 vzgojiteljev, od tega je bilo 356 ustrezno izpolnjenih. 
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Skupaj smo tako prejeli 524 ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 
mnenje 10,13 % vseh vzgojiteljev javnih vrtcev v RS, saj je bilo v šolskem letu 2015/16 
zaposlenih 5174 vzgojiteljev (Statistični urad RS).  

9.4 MERSKI INSTRUMENTARIJ  

Pri sestavi anketnega vprašalnika smo si pomagali z literaturo (Friedman, 1999; Hmelak, 
2012; Kalin, 2002; Marentič Požarnik, 2004; Marentič Požarnik idr., 2005; Morris, 1990; 
Williams in Deci, 1996). Del vprašalnika bo tudi skrajšani in prilagojeni vprašalnik The 
Learning Climate Questionnaire (LCQ) (Williams in Deci, 1996), ki se nanaša na 
ugotavljanje spodbujanja avtonomije otrok, ter prilagojena lestvica Autonomy Scale 
(Morris, 1990), ki se nanaša na ugotavljanje avtonomije vzgojiteljev. Vprašalnik The 
Learning Climate Questionnaire (LCQ) (Williams in Deci, 1996) in lestvica Autonomy 
Scale (Morris, 1990) sta prosto dostopna na svetovnem spletu. V anketnem vprašalniku je 
lestvica stališč, ki se nanaša na delo vzgojiteljev oz. spodbujanje avtonomije pri otrocih. 
Vzgojitelji so podali svojo stopnjo strinjanja po 5-stopenjski lestvici strinjanja o načinu dela. 
Anketni vprašalnik so izpolnjevali vzgojitelji. Točkovanje: višja stopnja strinjanja (višja 
ocena) predstavlja večjo stopnjo spodbujanja avtonomije pri otrocih.  

Del vprašalnika sta tudi dve modificirani 5-stopenjski lestvici stališč o avtonomiji oz. vplivu 
na odločanje vzgojiteljev in otrok znotraj igralnice, ki so jih uporabili v evalvacijski 
raziskavi slovenskih vrtcev (Kroflič idr., 2002). Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev 
predšolskih otrok do kurikuluma za vrtce ter njihova usposobljenost za uvajanje sprememb). 
Odgovore so zase in za otroke podali vzgojitelji. Rezultate smo lahko primerjali tudi z letom 
2002. Pri drugih vprašanjih so vzgojitelji podali odgovore, ocenili stopnjo strinjanja s 
trditvami. 

Občutljivost anketnega vprašalnika je zagotavljala 5-stopenjska ocenjevalna lestvica. 
Objektivnost so zagotavljale jasno oblikovane kategorije ocenjevalnih lestvic. Vsi vzgojitelji 
so reševali enake anketne vprašalnike. 

Zanesljivost anketnega vprašalnika in lestvic stališč smo preverili s Cronbachovim 
koeficientom alfa. Konstruktno veljavnost smo preverili s faktorsko analizo. 

VELJAVNOST 

Vsebinsko veljavnost anketnih vprašalnikov smo zagotovili s predhodno analizo dejavnikov, 
pogojev, teoretičnih okvirov spodbujanja avtonomije otrok in avtonomije vzgojiteljev, na 
podlagi katerih smo oblikovali vprašanja in zapisali odgovore pri vprašanjih zaprtega in 
kombiniranega tipa. Del vprašanj smo prilagodili iz drugih vprašalnikov, kot je The Learning 
Climate Questionnaire (LCQ) (Williams in Deci, 1996). Konstruktno veljavnost smo 
preverili s faktorsko analizo. Ta je pokazala, da je z ocenjevalnimi lestvicami o avtonomiji 
vzgojiteljev s prvim faktorjem pojasnjene 19,9 % celotne variance (glej prilogo c). Pri 
ocenjevalni lestvici o spodbujanju avtonomije otrok pa je s prvim faktorjem pojasnjene 35 % 
celotne variance (glej prilogo d). Bili smo pozorni na delež pojasnjene variance s prvim 
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faktorjem, pri čemer naj bi ocena, višja od 20 %, odražala veljavnost instrumenta (Čagran, 
2004).  

OBJEKTIVNOST 

Objektivnost anketnih vprašalnikov smo zagotovili z anonimnostjo vprašalnikov, jasno 
oblikovanimi kategorijami ocenjevalnih lestvic, enakimi navodili in enakimi vprašalniki za 
vse vzgojitelje. Objektivnost anketiranja zagotavljajo jasna in nedvoumna navodila 
(Sagadin, 1993; Sagadin 2003). Čas izpolnjevanja vprašalnikov ni bil strogo omejen. 
Ravnatelje vrtcev smo prosili, da nam izpolnjene vprašalnike vrnejo v roku 1,5 meseca. 
Reševanje anketnega vprašalnika preko spleta je bilo možno 90 dni. 

ZANESLJIVOST 

Zanesljivost anketnih vprašalnikov smo zagotovili z natančno izraženimi navodili in 
enopomenskimi vprašanji. Zanesljivost anketnega vprašalnika in lestvic stališč smo preverili 
s Cronbachovim koeficientom alfa (α), ki je po Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek (1995) in 
po Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna (2011) pokazal zgledno zanesljivost instrumenta, in 
sicer α = 0,913. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa 
ter lestvic stališč Likertovega tipa. Z zastavljenimi vprašanji smo ugotavljali tudi stopnjo 
avtonomije vzgojiteljev in stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. 
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9.5 STATISTIČNA OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 

V empiričnem delu doktorske disertacije smo podatke analizirali z računalniškim 
programom za statistično obdelavo, SPSS. Uporabili smo statistični paket IBM SPSS 
Statistics 20 na ravni deskriptivne in inferenčne statistike, pri čemer smo uporabili statistične 
metode, omenjene v nadaljevanju.  

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficinetom alfa (α), veljavnost pa 
s faktorsko analizo.  

Uporabljene so statistične metode opisne statistike: frekvenčna porazdelitev (absolutna in 
relativna frekvenca), srednje vrednosti (aritmetična sredina), mere variabilnosti (standardni 
odklon), metode inferenčne statistike (χ2-preizkus oz. Kullbackov preizkus – hipoteza 
neodvisnosti), Levenov F-preizkus homogenosti varianc, t-preizkus za neodvisne vzorce (oz. 
analiza kovariance za neodvisne spremenljivke), t-preizkus »one sample«, Pearsonov 
koeficient korelacije. 

Podatke, ki bodo pridobljeni z vprašalnikom, smo kvalitativno ovrednotili, tako da so 
odgovori na vprašanja odprtega tipa kodirani in vsebinsko logično kategorizirani. 

Pri preizkusu hi-kvadrat smo upoštevali 2 pogoja, in sicer, da nobena teoretična frekvenca 
ne sme biti manjša od 1 in da ne sme biti več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših od 5. 
Pri posploševanju na osnovno množico tveganje ne presega 5 %. Če pogoji za hi-kvadrat 
niso bili izpolnjeni, smo računali Kullbackov 2Î preizkus (Sagadin, 2003).  

Oznake v preglednicah pomenijo naslednje: 

N = numerus KA = koeficient asimetrije 

M = aritmetična sredina     KS = koeficient sploščenosti 

Me = mediana Min = minimalna vrednost 

Mo = modus    Max = maksimalna vrednost 

SD = standardni odklon                R – rang; rang ena (R = 1) predstavlja največjo vrednost 
M 

Rangi nam kažejo vrstni red enot v ranžirni vrsti. Mi smo ranžirno vrsto prikazali le v 
obsežnejših preglednicah za vrednosti aritmetične sredine.  

Predstavljamo nekaj splošnih rezultatov (odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije, 
dejavnike in pogoje za spodbujanje avtonomije otrok …) iz anketnega vprašalnika. Preverili 
smo, ali imajo vzgojitelji negativen odnos do svoje strokovne avtonomije. 

Spremenljivka odnos vzgojiteljev nam predstavlja splošna občutja vzgojiteljev glede svoje 
strokovne avtonomije, ki so lahko pozitivna ali negativna. Odnos vzgojiteljev do svoje 
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strokovne avtonomije sestavljajo mnenja, prepričanja, sodbe, predstave, stališča vzgojiteljev 
(Kobolt, 2001). Odnos nam pomeni opisno spremenljivko med obnašanji in vrednotami 
vzgojiteljev (Choi, Lee in Kim, 2005; McCarty in Shrum, 1993). Pozitiven odnos 
vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije predstavlja pripravljenost za sprejemanje novih 
informacij in nadgradnjo znanja, odzivanje na nove ideje, motiviranost za učne aktivnosti in 
strokovni razvoj, osebno zadovoljstvo z lastnim delom, prepričanja o možnosti izražanja, 
zmožnosti odločanja, sodelovanja, prepričanost o svoji strokovnosti. Negativen odnos 
vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije predstavlja odpor do sprememb, nepripravljenost 
za izboljševanje učnih metod, postopkov, strokovnega razvoja, samoevalvacije, 
nezaželenost ali nezmožnost prevzemanja odgovornosti, iskanja strokovnih rešitev, 
sodelovanja z okoljem ter osebno nezadovoljstvo s procesom dela, z rezultati lastnega dela, 
s timskim delom. 

Preglednica 3: Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije 

Vzgojitelji imajo negativen odnos do svoje strokovne avtonomije 

 f Odstotki 

(f %) 

N M Me Mo SD Min–Max 

Sploh se ne strinjam 472 90,1 

524 1,20 1 1 0,724 1–5 

Malo se strinjam 28 5,3 

Srednje se strinjam 8 1,5 

Precej se strinjam 3 0,6 

Popolnoma se strinjam 13 2,5 

Skupaj 524 100,0 

Več kot 90 % vzgojiteljev nima negativnega odnosa do svoje strokovne avtonomije. Glede 
na odgovore, kaj jim predstavlja avtonomija (preglednica 4), imajo do svoje strokovne 
avtonomije vzgojitelji povečini pozitiven odnos. Le 2,5 % vzgojiteljev meni, da ima 
negativen odnos do svoje strokovne avtonomije. Vzgojitelji so na trditev, da je njihov odnos 
do svoje strokovne avtonomije negativen, odgovarjali po lestvici od 1 do 5, kjer je 1 
pomenilo, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 je pomenilo, da se s trditvijo popolnoma 
strinjajo. Večina vzgojiteljev se je opredelila za odgovor 1, da se s trditvijo sploh ne strinjajo. 
Aritmetična sredina je 1,20, standardni odklon odgovorov pa 0,7. 

Vzgojitelji predšolskih otrok v slovenskih vrtcih imajo povečini pozitiven odnos do svoje 
strokovne avtonomije. Preverili smo, kaj jim možnost za avtonomijo in njeno uresničevanje 
pri delu predstavlja. 
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Preglednica 4: Predstave vzgojiteljev o svoji strokovni avtonomiji 

Avtonomija vzgojiteljem predstavlja… 

 M R Me Mo SD N Min–Max 

Odgovornost 4,81 1 5 5 0,487 

524 1–5 

Načrtovanje (dela v skupini, ciljev po 
kurikulumu …) 

4,66 2 5 5 0,577 

Strokovnost, usposobljenost 4,62 3 5 5 0,589 

Kreativnost  4,60 4 5 5 0,645 

Možnost odločanja in izbiranja (npr. učnih 
ciljev, oblik dela, učnih metod …) 

4,57 5 5 5 0,628 

Zagovarjanje svojih stališč 4,55 6 5 5 0,648 

Razvijanje znanja in izobraževanje 4,52 7 5 5 0,673 

Samostojnost in neodvisnost 4,35 8 4 4 0,678 

Kot vidimo iz preglednice 4, imajo vzgojitelji pozitiven odnos do svoje strokovne 
avtonomije, veliki večini predstavlja odgovornost (M = 4,81), strokovnost in usposobljenost, 
možnost odločanja in izbiranja, načrtovanje (dela v skupini, ciljev …), kreativnost, možnost 
odločanja in izbiranja, zagovarjanje svojih stališč, razvijanje znanja in izobraževanje, 
samostojnost in neodvisnost (M = 4,35). Najvišji standardni odklon (SD = 0,678) je pri 
odgovoru, da vzgojiteljem avtonomija predstavlja samostojnost in neodvisnost. Vzgojitelji 
so samostojni, a veliko odločitev ne sprejemajo neodvisno, ampak v sodelovanju s 
pomočnikom vzgojitelja in drugimi (s starši, otroki, vodstvom vrtca …). Po 5-stopenjski 
lestvici, od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam, so se vzgojitelji opredelili, 
kako se strinjajo s posameznimi trditvami. Mediana in modus sta pri vseh odgovorih 5, razen 
pri zadnjem odgovoru, ki se nanaša na samostojnost in neodvisnost, sta 4. Pod drugo so 
vzgojitelji navajali, da jim avtonomije predstavlja aktivnost, celovitost, samozavest, 
uspešnost pri delu, sodelovanje s starši, fleksibilnost, evalvacijo načrtovanja, zadovoljstvo 
pri delu, spodbujanje otrokovih močnih področij, možnost za uresničevanje vrednot.  

Na avtonomijo vzgojiteljev vplivajo različni dejavniki. Preverili smo, kako dejavnike 
zaznavajo in ocenjujejo njihov vpliv vzgojitelji sami.  
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Preglednica 5: Dejavniki avtonomije vzgojiteljev 

Dejavniki avtonomije N M R SD KA KS Min–
Max 

Vzg. poz. odnos do dela 524 4,76 1 0,619 –3,727 17,421 

1–5 

Zadovoljstvo z delom 524 4,63 2 0,701 –2,515 8,113 

Usposobljenost 
vzgojiteljev 

524 4,62 3 0,688 –2,401 7,800 

Klima  524 4,45 4 0,723 –1,067 0,269 

Delovni pogoji 524 4,43 5 0,832 –1,572 2,540 

Sodelovanje s starši 524 4,14 6 0,938 –1,198 1,433 

Dinamika  524 4,07 7,5 1,000 –1,010 0,475 

Upravljanje vrtca 524 4,07 7,5 0,855 –0,707 0,176 

Subjektivne teorije 524 3,71 9,5 1,106 –0,775 0,051 

Predpisi  524 3,71 9,5 0,963 –0,368 –0,252 

Nacionalna kultura 524 3,12 11 1,156 –0,359 –0,594 

Neodv. vzg. od podpore 524 2,22 12 1,093 0,818 0,220 

Vseh 524 vzgojiteljev se je precej strinjalo, da našteti dejavniki vplivajo na avtonomijo 
vzgojiteljev. Po 5-stopenjski lestvici, od 1 do 5, so se vzgojitelji najbolj strinjali, da je 
dejavnik avtonomije vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (M = 4,76). Tudi najmanjši 
standardni odklon je bil pri dejavniku avtonomije vzgojiteljev, ki se nanaša na vzgojiteljev 
pozitivni odnos do dela (SD = 0,619). Koeficient asimetrije, večji od 0,20, kaže na veliko 
asimetrijo podatkov. S koeficientom asimetrije preverjamo porazdelitev spremenljivke, ki je 
lahko asimetrična v desno oz. pozitivna asimetrija (če je vrednost koeficienta večja od nič), 
simetrična oz. normalna porazdelitev (če je vrednost koeficienta enaka nič) ali asimetrična 
v levo oz. negativna asimetrija (če je vrednost koeficienta manjša od nič). S koeficientom 
sploščenosti preverjamo, ali je spremenljivka koničasta (če je vrednost koeficienta večja od 
0), normalna (če je vrednost koeficienta enaka 0) ali sploščena (če je vrednost koeficienta 
manjša od 0). Vrednosti koeficientov več kot 0,8 kažejo na veliko oz. nenormalno 
sploščenost.  
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Vzgojitelje smo prosili, da sami napišejo, kaj je po njihovem mnenju ključni dejavnik za čim 
višjo stopnjo njihove strokovne avtonomije.  

Preglednica 5a: Ključni dejavnik avtonomije vzgojiteljev po njihovem mnenju 

Ključni dejavnik avtonomije vzgojiteljev 
f Odstotki 

(f %) 

Več različnih dejavnikov 135 25,76 

Strokovna usposobljenost in profesionalni razvoj 113 21,56 

Brez odgovora 73 13,93 

Vzgojiteljeva osebnost 54 10,31 

Delovne izkušnje 33 6,30 

Podpora in zaupanje vodstva 22 4,20 

Stalno strokovno izobraževanje in vseživljenjsko učenje 21 4,01 

Odnos vzgojitelja (pozitivni odnos do dela, otrok …) 19 3,63 

Samopodoba vzgojitelja, zaupanje vase 19 3,63 

Delovni pogoji in klima vrtca 8 1,53 

Zadovoljstvo (z delom, poklicem, sam s seboj) 7 1,33 

Možnost odločanja 7 1,33 

Odgovornost vzgojitelja 7 1,33 

Vzgojitelj 6 1,15 

Skupaj 524 100,0 

 
Vzgojitelji so se pri vprašanju odprtega tipa težko opredelili za en ključni dejavnik, ki 
prispeva k njihovi avtonomiji. Največji delež vzgojiteljev (25,76 %) je menil, da gre za 
skupek več dejavnikov (stalno strokovno izobraževanje, samozavest, sprejemanje odločitev 
in prevzemanje odgovornosti, odnos do dela, delovni pogoji …). Vzgojitelji menijo, da je 
ključni dejavnik za njihovo strokovno avtonomijo njihova strokovna usposobljenost in 
profesionalni razvoj (21,56 %), vzgojiteljeva osebnost (10,31 %), delovne izkušnje (6,30 %). 
V manjših deležih so navedli tudi podporo vodstva, stalno strokovno izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje vzgojiteljev, pozitivni odnos vzgojiteljev (do dela, otrok …), dobro 
samopodobo vzgojiteljev, delovne pogoje in dobro klimo v vrtcu, zadovoljstvo vzgojiteljev (z 
delom, poklicem, s seboj), možnost odločanja vzgojiteljev, prevzemanje odgovornosti. 
1,15 % vzgojiteljem se zdi ključno, da vzgojitelji sami lahko prispevajo k svoji strokovni 
avtonomiji.  

Za spodbujanje avtonomije otrok je potrebnih več dejavnikov, ključen pa je vzgojitelj in 
njegov način dela. Predstavljamo vrednotenje slovenskih vzgojiteljev dejavnikov, ki 
vplivajo na spodbujanje avtonomije predšolskih otrok.  
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Preglednica 6: Dejavniki spodbujanja avtonomije otrok po mnenju vzgojiteljev 

 N Min Max M R SD KA KS 

Pozitivni odnos vzgojitelja do 
spodbujanja samostojnosti otrok  

524 3 5 4,82 1 0,425 –2,224 4,298 

Možnost, da otroci izrazijo čustva 524 1 5 4,76 2 0,471 –2,181 7,825 

Možnost, da otroci razmišljajo po svoje 524 2 5 4,75 3 0,481 –1,790 3,038 

Vzgojitelj sprejema perspektivo otrok 524 3 5 4,63 4 0,561 –1,202 0,465 

Spodbujanje otrok k samokontroli 524 2 5 4,47 5 0,714 –1,348 1,661 

Osebnost vzgojitelja 524 2 5 4,42 6 0,659 –0,819 0,105 

Možnost, da otroci izbirajo (npr. igrače, 
materiale, sedežni red …) 

524 2 5 4,41 7,5 0,709 –1,130 1,177 

Strokovnost, usposobljenost vzgojitelja 524 1 5 4,41 7,5 0,738 –1,078 0,720 

Možnost, da otroci participirajo pri 
učenju 

524 2 5 4,40 9 0,769 –1,174 0,828 

Vrednote in prepričanja vzgojitelja 524 2 5 4,37 10 0,672 –0,720 –0,101 

Večja stopnja vzgojiteljeve lastne 
avtonomije 

524 2 5 4,35 11 0,791 –0,893 –0,242 

Število otrok v skupini 524 1 5 4,00 12 1,167 –1,037 0,167 

Podporna struktura v vrtcu, ki je 
občutljiva na težave in želje otrok 

524 1 5 3,90 13 0,895 –0,415 –0,406 

Kulturna pravila 524 1 5 3,81 14 0,869 –0,369 –0,422 

Dosežena izobrazba otrok 524 1 5 3,76 15 0,983 –0,569 –0,006 

Družbena pričakovanja 524 1 5 3,45 16 0,954 –0,456 0,088 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 N Min Max M R SD KA KS 

Možnost, da otroci odločajo (npr. kaj 
bodo jedli, ali bodo spali …) 

524 1 5 3,25 17 1,130 –0,023 –0,804 

Vzgojiteljev nenadzorujoči stil 
poučevanja 

524 1 5 2,96 18 1,209 –0,128 –0,847 

524 vzgojiteljev je ovrednotilo, kako se strinjajo z naštetimi dejavniki spodbujanja 
avtonomije otrok tako, da so izrazili svoje strinjanje po 5-stopenjski lestvici, od 1 do 5. 1 je 
pomenilo, da se sploh ne strinjajo, 5, da se popolnoma strinjajo. Najbolj so se vzgojitelji 
strinjali s trditvijo, da je vzgojiteljev pozitivni odnos do spodbujanja samostojnosti otrok (M 
= 4,82) dejavnik spodbujanja avtonomije otrok. Najmanj so se strinjali s trditvijo, da je 
nenadzorujoči stil poučevanja (M = 2,96) dejavnik spodbujanja avtonomije otrok. Pri tej 
trditvi je bilo največje odstopanje v odgovorih vzgojiteljev (SD = 1,21). Menimo, da je bila 
trditev (vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja) za vzgojitelje manj razumljivo zapisana, 
zato je bil standardni odklon pri tej trditvi največji. Bolje bi bilo namesto vzgojiteljev 
nenadzorujoči stil poučevanja zapisati vzgojiteljev demokratični stil poučevanja. Vzgojitelji 
so se z večino dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok precej strinjali. Poznavanje 
dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok je ključ, preko katerega lahko avtonomni 
vzgojitelji spodbujajo, izboljšujejo, implementirajo teorijo spodbujanja avtonomije otrok v 
prakso. Za uresničevanje spodbujanja avtonomije otrok je pomemben vzgojiteljev pozitivni 
odnos in sprejetje te teorije (Walsh in Gardner, 2006) ter posedovanje strokovnega znanja, 
veščin, metod, izkušenj (Morrow in Richards, 1996).  

Povečini se vzgojitelji le srednje strinjajo, da je dejavnik spodbujanja avtonomije otrok 
možnost, da otroci odločajo, kaj bodo jedli, ali bodo spali (M = 3,25). Za spodbujanje 
avtonomije otrok bi bilo potrebno, da imajo otroci več možnosti odločanja o tem, ali so lačni 
ali ne, ali so zaspani ali ne. S koeficientom asimetrije preverjamo porazdelitev 
spremenljivke, ki je lahko asimetrična v desno oz. pozitivna asimetrija (če je vrednost 
koeficienta večja od nič), simetrična oz. normalna porazdelitev (če je vrednost koeficienta 
enaka nič) ali asimetrična v levo oz. negativna asimetrija (če je vrednost koeficienta manjša 
od nič). S koeficientom sploščenosti preverjamo, ali je spremenljivka koničasta (če je 
vrednost koeficienta večja od 0), normalna (če je vrednost koeficienta enaka 0) ali sploščena 
(če je vrednost koeficienta manjša od 0). Vrednost koeficienta več kot 0,8 kaže na veliko oz. 
nenormalno sploščenost. Kjer so negativne vrednosti KA manjše od 0, gre za asimetričnost 
v levo oz. negativno asimetrijo. Negativne vrednosti KS pod –0,80 kažejo na veliko oz. 
nenormalno sploščenost (porazdelitev je manj ostra, vrh je ravnejši in ima krajše repe).  
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Vzgojitelje smo prosili, da sami napišejo, kaj je po njihovem mnenju ključni dejavnik za 
spodbujanje avtonomije otrok.  

Preglednica 6a: Ključni dejavnik spodbujanja avtonomije otrok po mnenju vzgojiteljev 

Ključni dejavnik spodbujanja avtonomije otrok 
f Odstotki 

(f %) 

Več različnih dejavnikov  196 37,4 

Brez odgovora 81 15,46 
Otrokom zagotavljati možnost za izbiro, soodločanje, 
participacijo, izražanje čustev, razmišljanje … 58 11,07 

Strokovnost in usposobljenost vzgojitelja 30 5,73 

Avtonomija vzgojitelja 24 4,59 

Osebnost vzgojitelja 21 4,01 
Pozitiven odnos vzgojitelja (do otrok, samostojnosti, 
spodbujanja avtonomije otrok) 21 4,01 

Empatija vzgojitelja 17 3,24 

Spoštovanje in sprejemanje otrok 17 3,24 

Vzgled vzgojitelja in ravnanja vzgojitelja 17 3,24 

Jasne meje in pravila, dnevna rutina 14 2,67 

Vzgojitelj 13 2,48 

Zaupanje v otroka 6 1,15 

Izobrazba vzgojitelja 5 0,95 

Manjše število otrok v skupini 4 0,76 

Skupaj 524 100,0 

 
Večina vzgojiteljev (37,4 %) se ni opredelila za en ključni dejavnik spodbujanja avtonomije 
otrok, ampak so napisali več različnih dejavnikov (poznavanje otrokovega razvoja, 
fleksibilnost in razgledanost vzgojitelja, sodelovanje staršev in vzgojiteljev …). 11,07 % 
vzgojiteljev meni, da je za spodbujanje avtonomije otrok ključni dejavnik vzgojiteljevo 
zagotavljanje možnosti izbire, soodločanja, participacije, izražanja čustev, razmišljanja za 
otroke. Ključni dejavnik spodbujanja avtonomije otrok je po mnenju 5,73 % vzgojiteljev 
strokovnost in usposobljenost vzgojiteljev. Kot ključne dejavnike so navajali tudi avtonomijo 
vzgojitelja (4,59 %), pozitiven odnos vzgojitelja do otrok in njihove samostojnosti (4,01 %), 
osebnost vzgojitelja (4,01 %), zmožnost empatije vzgojitelja (3,24 %), spoštovanje in 
sprejemanje otrok (3,24 %), vzgled vzgojitelja in njegova ravnanja (3,24 %) ter v manj kot 
3 % jasno postavljene meje in pravila ter dnevna rutina, vzgojitelj sam, zaupanje v otroka, 
izobrazba vzgojitelja, manjše število otrok v skupini.  

Za spodbujanje avtonomije otrok morajo biti zadoščeni pogoji. Predstavljamo vrednotenje 
slovenskih vzgojiteljev o pogojih spodbujanja avtonomije otrok.  
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Preglednica 7: Pogoji za spodbujanje avtonomije otrok po mnenju vzgojiteljev 

 N Min Max M R SD KA KS 

b) Dovoljenje in spodbujanje otr. 
razmišljanja  

524 1 5 4,70 1 0,545 –1,671 1,857 

i) Otroci imajo možnost za reševanje težav 524 1 5 4,65 2 0,564 –1,399 0,982 

c) Dovoljenje in spodbujanje otr. čustev 524 1 5 4,64 3,5 0,592 –1,462 1,362 

l) Nudenje spodbude otrokom 524 1 5 4,64 3,5 0,603 –1,587 1,894 

g) Podpiranje samoiniciativnosti otrok 524 1 5 4,56 5 0,720 –1,643 2,175 

m) Odgovarjanje na vprašanja otrok 524 1 5 4,51 6 0,756 –1,845 4,302 

n) Dajanje realnih izjav otrokom 524 1 5 4,47 7 0,714 –1,197 0,984 

k) Avtonomija vzgojiteljev 524 1 5 4,45 8 0,696 –1,356 2,733 

j) Vzgojitelji zagotavljajo povratne 
informacije in utemeljitve otrokom 

524 1 5 4,42 9 0,721 –0,837 –0,633 

h) Otroci imajo možnost odločitve 524 1 5 4,41 10 0,725 –0,966 0,090 

a) Sprejemanje perspektive otrok 524 1 5 4,22 11 0,773 –0,682 –0,191 

e) Spodbujanje otrok k samokontroli 524 1 5 4,19 12 0,929 –1,339 2,062 

d) Dovoljenje in spodbujanje otr. 
obnašanja 

524 1 5 3,90 13 0,900 –0,286 –0,739 

f) Vzgojiteljeva ukazovalna komunikacija 524 1 5 1,97 14 1,012 0,831 0,047 

 
Vzgojitelji (N = 524) so ovrednotili, kako se strinjajo z naštetimi pogoji spodbujanja 
avtonomije otrok tako, da so izrazili svoje strinjanje po 5-stopenjski lestvici, od 1 do 5, pri 
čemer je 1 pomenilo, da se sploh ne strinjajo, 5, da se popolnoma strinjajo. Vzgojitelji so se 
najbolj strinjali, da je pogoj spodbujanja avtonomije otrok dovoljenje in spodbujanje 
otrokovega razmišljanja (M = 4,70). Hkrati pa so se vzgojitelji najmanj strinjali, da je pogoj 
za spodbujanje avtonomije otrok dovoljenje in spodbujanje, da se otrok obnaša na svoj način 
(M = 3,90). Seveda obnašanje ne sme biti škodljivo za otroka samega ali druge v skupini. 
Pogoj za spodbujanje avtonomije otrok je, da otroku dovolimo (neškodljivo) obnašanje, ga 
spodbujamo, da najde svoj način ali pot za rešitev neke težave (Reeve, 2009). Vzgojiteljeva 
ukazovalna komunikacija ni pogoj za spodbujanje avtonomije otrok. Komunikacija 
vzgojitelja z otrokom mora biti neukazovalna, takšna, da ima otrok čim pogosteje možnost 
odločitve, izbire, premisleka (Assor idr., 2002; Reeve 2009, 2015a). Največje odstopanje 
med odgovori se je pojavilo pri možnosti f) vzgojiteljeva ukazovalna komunikacija, saj je 
SD = 1,012. S koeficientom asimetrije preverjamo porazdelitev spremenljivke, in ker so 
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vrednosti KA večje od 0,20, pomeni veliko asimetrijo. Negativne vrednosti KA kažejo na 
veliko asimetrijo v levo. Koeficient sploščenosti nam pove, ali je spremenljivka koničasta 
(če je vrednost koeficienta večja od 0), normalna (če je vrednost koeficienta enaka 0) ali 
sploščena (če je vrednost koeficienta manjša od 0). Vrednosti KS nad 0,80 kažejo na veliko 
oz. nenormalno sploščenost. 

Zanimalo nas je tudi, koliko se koncept spodbujanja avtonomije otrok že izvaja v praksi. 
Vzgojitelje smo prosili, da so ovrednotili trditve o svojem delu, ki se nanašajo na 
spodbujanje avtonomije otrok.  

Preglednica 8: Mnenje vzgojiteljev o svojem delu v skupini in spodbujanju avtonomije otrok 

 N Min Max M R SD KA KS 

d) Otroke spodbujam, da postavljajo 
vprašanja 

524 1 5 4,61 1 0,638 –1,621 2,578 

c) Zaupam v sposobnosti otrok, da bodo 
dobro opravili neko nalogo 

524 2 5 4,49 2 0,620 –0,865 –0,026 

f) Skušam razumeti, kako otroci vidijo stvari 
in pojave, preden jim ponudim nov način 

524 2 5 4,47 3,5 0,646 –1,123 1,417 

e) Otrokom prisluhnem, kako bi oni radi 
naredili oz. izvedli (npr. dramsko predstavo, 
igranje na instrumente, vsebine po 
kurikulumu …) 

524 2 5 4,47 3,5 0,687 –1,035 0,233 

b) Menim, da razumem otroke v skupini 524 3 5 4,46 5 0,573 –0,469 –0,734 

a) Menim, da otrokom zagotavljam možnost 
več izbir in odločitev 

524 2 5 4,31 6 0,676 –0,698 0,299 

Zapisane trditve od a do f (preglednica 8) spodbujajo avtonomijo otrok. Vzgojitelji, ki pri 
svojem delu otrokom a) zagotavljajo možnost več izbir in odločitev, b) razumejo otroke v 
skupini, c) zaupajo v sposobnosti otrok, da bodo dobro opravili neko nalogo, d) otroke 
spodbujajo, da postavljajo vprašanja, e) prisluhnejo otrokom, kako bi oni radi izvedli kakšno 
vsebino, predstavo, f) skušajo razumeti, kako otroci vidijo stvari in pojave, preden jim 
ponudijo nov način, prispevajo k spodbujanju avtonomije otrok. Vzgojitelji (N = 524) so se 
z večino trditev popolnoma strinjali, da tako ravnajo pri svojem pedagoškem delu z otroki. 
Strinjanje so izrazili po 5-stopenjski lestvici, od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da se sploh 
ne strinjajo, 5, da se popolnoma strinjajo. V povprečju so se najbolj strinjali s trditvijo d) 
otroke spodbujam, da postavljajo vprašanja (M = 4,49), najmanj pa s trditvijo a) menim, da 
otrokom zagotavljam možnost več izbir in odločitev (M = 4,31). Razen trditve d) otroke 
spodbujam, da postavljajo vprašanja, se nihče od vzgojiteljev ni opredelil, da se s trditvijo 
ne strinja (Min ≥ 2). Največji standardni odklon pri odgovorih je pri trditvi e) otrokom 
prisluhnem, kako bi oni radi naredili oz. izvedli (npr. dramsko predstavo, igranje na 
instrumente, vsebine po kurikulumu ...) (SD = 0,687). Negativne vrednosti KA so manjše od 
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–0,20, kar pomeni veliko asimetrijo v levo. Koeficient sploščenosti nam pove, ali je 
spremenljivka koničasta (če je vrednost koeficienta večja od 0), normalna (če je vrednost 
koeficienta enaka 0) ali sploščena (če je vrednost koeficienta manjša od 0). Vrednosti KS 
nad 0,80 kažejo na veliko oz. nenormalno sploščenost. Sicer so se vzgojitelji v veliki meri 
popolnoma strinjali z vsemi trditvami v preglednici 8, kar pomeni, da zelo spodbujajo 
avtonomijo otrok.  

Vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok, če se jim ta koncept zdi smiseln. Preverili smo 
mnenje, kako pomembno se jim zdi spodbujanje avtonomije otrok. 

Preglednica 9: Mnenje vzgojiteljev o pomembnosti spodbujanja avtonomije otrok 

 N Min Max Me Mo M SD KA KS 

Pomembnost spodbujanja 
avtonomije otrok 

524 5 10 10 10 9,55 0,850 –2,201 5,240 

 
Vzgojiteljem (N = 524) se zdi spodbujanje avtonomije otrok zelo pomembno, saj so na 10-
stopenjski lestvici, od 1 do 10, v povprečju izrazili pomembnost spodbujanja avtonomije 
otrok z oceno 9,55 (M = 9,55). Ocena 1 je pomenila, da je spodbujanje avtonomije otrok 
nepomembno, 5, da je srednje pomembno in 10, da je zelo pomembno. Najnižja ocena 
pomembnosti spodbujanja avtonomije otrok (Min = 5) je bila 5 kot srednje pomembno. 
Mediana in modus sta 10. Standardni odklon pri odgovorih je 0,85 (SD = 0,85). Negativne 
vrednosti KA so manjše od –0,20, kar pomeni veliko asimetrijo v levo. Vrednosti KS nad 
0,80 kažejo na veliko oz. nenormalno sploščenost. Predšolskim vzgojiteljem se zdi zelo 
pomembno otroke spodbujati k samostojnosti oz. njihovi avtonomiji.  
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Analizirati smo želeli poznavanje prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok. 
Prednosti koncepta se nanašajo le na njegove pozitivne značilnosti ali koristi. Zato smo 
predšolske vzgojitelje prosili, da ovrednotijo prednosti koncepta. 

Preglednica 10: Mnenje vzgojiteljev o prednostih koncepta spodbujanja avtonomije otrok 

 N Min Max Me Mo M R SD KA KS 

c) Večja notranja motivacija 
otrok za učenje 

524 3 5 5 5 4,48 1 0,679 –0,944 –0,322 

a) Bolj kreativno učenje otrok 524 3 5 5 5 4,44 2 0,620 –0,630 –0,550 

d) Boljše počutje otrok 524 1 5 5 5 4,38 3 1,145 –3,167 11,732 

b) Bolj prijazni odnosi in 
socializacija 

524 1 5 4 5 4,33 4,5 0,813 –1,950 8,904 

e) Večja vztrajnost otrok za 
učenje 

524 1 5 5 5 4,33 4,5 0,883 –1,817 5,635 

Vzgojitelji (N = 524) so se povečini strinjali, da ima koncept spodbujanja avtonomije otrok 
prednosti. Strinjanje so ocenjevali po lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne 
strinjajo, 5, da se popolnoma strinjajo. Pri prednosti a) bolj kreativno učenje otrok in c) večja 
notranja motivacija otrok za učenje so se vzgojitelji vsaj srednje strinjali (Min = 3) s 
trditvama, nihče manj. Najbolj so se vzgojitelji strinjali, da koncept spodbujanja avtonomije 
otrok pomeni večjo notranjo motivacijo otrok za učenje (M = 4,48). Za odtenek manj so se 
strinjali s trditvijo b) bolj prijazni odnosi in socializacija in e) večja vztrajnost otrok za 
učenje (M = 4,33). Največje odstopanje med odgovori je bilo pri možnosti d) boljše počutje 
otrok (SD = 1,145). Negativne vrednosti KA so manjše od –0,20, kar pomeni veliko 
asimetrijo v levo. Vrednosti KS nad 0,80 kažejo na veliko oz. nenormalno sploščenost. KS, 
manjši od 0, kaže na sploščenost spremenljivk. Vzgojitelji se niso strinjali, da ne bi bilo 
prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok. Pod možnost drugo so vzgojitelji navajali 
prednosti spodbujanja avtonomije otrok; večjo ustvarjalnost otrok, boljšo samopodobo 
otrok, večjo samozavest otrok, večjo samostojnost otrok, boljšo družbo v prihodnosti, večjo 
odzivnost otrok.  
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Zanimalo nas je mnenje vzgojiteljev o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. Pomen 
koncepta spodbujanja avtonomije otrok predstavlja bistvene značilnosti (lahko so pozitivne 
in negativne) koncepta. Zato smo predšolske vzgojitelje prosili, da po svoji presoji 
ovrednotijo pomen spodbujanja avtonomije otrok. 

Preglednica 11: Mnenje vzgojiteljev o pomenu spodbujanja avtonomije otrok 

 N Min Max M R SD KA KS 

b) Dobro počutje otrok 524 3 5 4,52 1 0,629 –0,945 –0,164 

c) Kakovostnejše udejstvovanje otrok pri 
dejavnostih in nalogah 

524 3 5 4,42 2 0,651 –0,694 –0,553 

a) Večja motivacija otrok za učenje 524 3 5 4,40 3,5 0,662 –0,641 –0,633 

e) Razvoj odgovornosti in samokontrole 
pri otrocih 

524 3 5 4,40 3,5 0,688 –0,710 –0,656 

d) Samostojno odločanje otrok 524 3 5 4,33 5 0,648 –0,443 –0,709 

f) Nezmanjšana vloga vzg. 524 1 5 3,72 6 1,252 –0,584 –0,775 

Vzgojitelji (N = 524) so se povečini strinjali, da koncept spodbujanja avtonomije otrok 
prispeva k vsem šestim možnostim, navedenimi v preglednici 11, in sicer a) večja motivacija 
otrok za učenje, b) boljše počutje otrok, c) kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih 
in nalogah, d) samostojno odločanje otrok, e) razvoj odgovornosti in samokontrole pri 
otrocih, f) nezmanjšana vloga vzgojitelja. Strinjanje so ocenjevali po lestvici od 1 do 5, pri 
čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjajo, 5, da se popolnoma strinjajo. Najbolj so se strinjali, 
da koncept spodbujanja avtonomije otrok prispeva k dobremu počutju otrok (M = 4,52). 
Srednje pa so se strinjali, da koncept spodbujanja avtonomije otrok ne zmanjšuje vloge 
vzgojitelja (M = 3,72). Vloga vzgojitelja pri konceptu spodbujanja avtonomije otrok ni 
zmanjšana, je odločilna za izvajanje le tega koncepta. Še vedno ima vzgojitelj dominantno 
vlogo, da spodbuja otroke k razmišljanju, izbiranju, odločanju v okvirih, ki jih določi 
vzgojitelj. Največje odstopanje pri odgovorih je bilo prav pri možnosti f) nezmanjšana vloga 
vzgojitelja (SD = 1,25). Za uveljavljanje koncepta spodbujanje avtonomije otrok bi bilo treba 
še veliko vzgojiteljev ozavestiti, da njihova vloga pri tem ni zmanjšana, in jih naučiti metod 
in načinov, s katerimi lahko spodbujajo avtonomijo otrok. Pri možnostih, urejenih po 
abecednem vrstnem redu, od a) večja motivacija otrok za učenje do e) razvoj odgovornosti 
in samokontrole pri otrocih (glej preglednico 11) so se vzgojitelji vsaj srednje strinjali s 
pomenom koncepta spodbujanja avtonomije otrok, saj nihče ni podal odgovora pod 2 ali 1, 
da se ne strinja. Negativne vrednosti KA so manjše od –0,20, kar pomeni veliko asimetrijo 
v levo. Vrednosti KS, manjše od 0, kažejo na sploščenost spremenljivk.  

Analizirati smo želeli poznavanje pomanjkljivosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok. 
Zato smo predšolske vzgojitelje prosili, da ovrednotijo pomanjkljivosti koncepta. 
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Preglednica 12: Mnenje vzgojiteljev o pomanjkljivostih koncepta spodbujanja avtonomije 
otrok 

 N Min Max M R Me Mo SD KA KS 

b) Različne vrednote otrokove 
družine, kulture 

524 1 5 2,89 1 3 4 1,244 –0,398 –0,400 

a) Individualizem otrok 524 1 5 2,81 2 3 3 1,196 –0,042 –0,863 

c) Ni pomanjkljivosti 524 1 5 2,23 3 2 1 1,417 –0,446 –0,700 

Koncept spodbujanja avtonomije otrok ima pomanjkljivosti, vendar pa vzgojitelji (N = 524) 
niso bili pretirano kritični do njegovih pomanjkljivosti, saj so se povečini malo strinjali 
(M =2,23), da koncept spodbujanja avtonomije otrok nima pomanjkljivosti. Malo oz. srednje 
so se strinjali z možnostjo b) različne vrednote otrokove družine in kulture (M = 2,89), prav 
tako z možnostjo a) individualizem otrok (M = 2,81). Strinjanje so ocenjevali po lestvici od 
1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjajo, 5, da se popolnoma strinjajo. Največje 
razlike pri odgovorih so bile pri možnosti c) ni pomanjkljivosti (SD = 1,417). Negativne 
vrednosti KA, ki so manjše od –0,20, pomenijo veliko asimetrijo v levo. Vrednosti KS, 
manjše od 0, kažejo na sploščenost spremenljivk. Pod druge slabosti koncepta spodbujanja 
avtonomije otrok so vzgojitelji navedli preštevilčne skupine, nemotiviranost vzgojitelja, 
zaščitniške starše, egoizem, nesamostojnost otrok. Strinjamo se, da so za koncept 
spodbujanja avtonomije otrok potrebne manjše skupine otrok, da mora biti vzgojitelj 
motiviran za ta način dela (kjer ne izgublja avtoritete, le njegova vloga je bolj mentorska, 
usmerjevalna, spodbujevalna). Odgovor zaščitniški starši bi lahko uvrstili pod možnost b) 
različne vrednote otrokove družine, kulture. Namen koncepta spodbujanja avtonomije otrok 
ni spodbujanje egoizma otrok, ampak učenje samostojnosti, odločanja, izbiranja znotraj 
okvirjev skupnosti – skupine, kjer pravila postavi vzgojitelj in skrbi za ohranjanje pozitivne 
klime. Mnenje nekaterih vzgojiteljev je, da so otroci nesamostojni, vendar jih s konceptom 
spodbujanja avtonomije otrok lahko spodbujamo k večji samostojnosti. 

Zanimala so nas tudi prepričanja vzgojiteljev, ki jih imajo o konceptu spodbujanja 
avtonomije otrok. Zato smo predšolske vzgojitelje prosili, da ovrednotijo svoja prepričanja 
o konceptu.  
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Preglednica 13: Prepričanja vzgojiteljev o konceptu spodbujanja avtonomije otrok 

 N Min Max M R SD KA KS 

Predšolski otroci so zreli za ta koncept 524 1 5 4,48 1 0,871 –1,716 2,493 

To je učinkovita pot za motiviranje in 
sodelovanje otrok 

524 1 5 4,33 2 0,763 –1,087 1,208 

Otroci 1. star. obd. so primerni za ta koncept 524 1 5 4,23 3 0,963 –1,123 0,552 

To že izvajam pri pedagoškem procesu 524 1 5 4,14 4 0,753 –1,240 4,220 

Družba pričakuje spodbujanje avtonomije 
otrok 

524 1 5 3,50 5 1,015 –0,676 0,512 

Preprosto je to izpeljati v pedagoškem 
procesu 

524 1 5 2,60 6 1,065 –0,016 –0,192 

Prepričanja vzgojiteljev (N = 524) so, da so predšolski otroci zreli za koncept spodbujanja 
avtonomije otrok (M = 4,48), da je to učinkovita pot za motiviranje in sodelovanje otrok 
(M = 4,33), da že izvajajo to pri pedagoškem procesu (M = 4,14), da so tudi najmlajši otroci 
v vrtcu primerni za ta koncept (M = 4,23). Najmanj so se vzgojitelji strinjali, da je koncept 
spodbujanja avtonomije otrok preprosto izpeljati v pedagoškem procesu (M = 2,60). 
Strinjanje so ocenjevali po lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh niso strinjali, 
5, da se popolnoma strinjajo. Največje odstopanje pri odgovorih se je pojavilo pri odgovoru 
preprosto je to izpeljati v pedagoškem procesu (SD = 1,065). Negativne vrednosti KA 
pomenijo veliko asimetrijo v levo. Vrednosti KS nad 0,80 kažejo na veliko oz. nenormalno 
sploščenost. Vrednosti KS blizu 0 kažejo na normalno sploščenost, negativne vrednosti KS 
pa kažejo sploščenosti spremenljivk. Razen odgovora preprosto je to izpeljati v pedagoškem 
procesu, so prepričanja vzgojiteljev na dobri poti za uresničevanje koncepta spodbujanja 
avtonomije otrok.  

Zanimala nas je primerjava med zaznano večjo ali manjšo avtonomijo anketiranih 
vzgojiteljev. Zato smo določili stopnjo njihove avtonomije. Stopnja avtonomije 
vzgojiteljev je izračunana na podlagi vrednotenj vzgojiteljev o trditvah pri vprašanju št. 5 v 
anketnem vprašalniku, ki so se nanašala na njihovo avtonomijo ali samostojnosti pri 
pedagoškem delu (npr. odločam o razporeditvi časa v igralnici, izbiram svoje učne metode, 
cilje poučevanja …). Na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 4 (popolnoma se 
strinjam) so vzgojitelji ovrednotili trditve, ki so se nanašale na njihovo strokovno 
avtonomijo. Trditve smo ovrednotili in določili stopnjo avtonomije vzgojiteljev tako, da je 
50 točk in manj pomenilo nizko stopnjo avtonomije vzgojiteljev, 51 do 61 točk je pomenilo 
srednjo stopnjo avtonomije vzgojiteljev, 62 do 72 točk pa je pomenilo zelo visoko stopnjo 
avtonomije vzgojiteljev. Za visoko stopnjo avtonomije smo določili dosežek vsaj 62 točk, 
kar je pomenilo, da so se morali vzgojitelji s trditvami o lastni avtonomiji večinoma 
popolnoma strinjati. Za nekaj trditev, npr. imam malo vpliva na izbiro vsebin in izbiro 
spretnosti pri poučevanju, smo uporabili obratno točkovanje pri vseh stopnjah avtonomije. 
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Za srednjo stopnjo avtonomije vzgojiteljev smo določili vsaj 51 točk, kar pomeni, da so se 
v večji meri vzgojitelji s trditvami srednje strinjali. Nizko stopnjo avtonomije predstavlja 50 
točk ali manj, če so se vzgojitelji s trditvami večinoma malo strinjali ali pa se sploh niso 
strinjali. Zanesljivost stopnje avtonomije vzgojiteljev smo preverili s Cronbachovim 
koeficientom alfa (α), ki je pokazal zelo dobro zanesljivost (α = 0,75). Po A. Ferligoj, K. 
Leskošek in T. Kogovšek (1995) vrednosti nad 0,80 (α > 0,80) predstavljajo zgledno 
zanesljivost, vrednosti med 0,80 in 0,70 (0,70 < α < 0,80) zelo dobro zanesljivost, vrednosti 
med 0,70 in 0,60 (0,60 < α < 0,70) zmerno zanesljivost, vrednosti pod 0,60 (α < 0,60) kažejo 
na komaj sprejemljivo zanesljivost (prav tam). 

Stopnjo avtonomije vzgojiteljev bi lahko izračunali tudi na osnovi vrednotenj vzgojiteljev o 
trditvah pri vprašanju 7 v anketnem vprašalniku, a je izračunana zanesljivost le zmerna 
(α = 0,68). Zato bomo upoštevali le stopnjo avtonomije vzgojiteljev, ki smo jo pridobili iz 
podatkov pri vprašanju št. 5 v anketnem vprašalniku.  

Graf 1: Izračunana stopnja avtonomije vzgojiteljev 

 

Glede na ovrednotene trditve vzgojiteljev o svojem delu smo izračunali, da 32 % vzgojiteljev 
dosega visoko stopnjo avtonomije, 57 % srednjo stopnjo avtonomije in slabih 11 % 
vzgojiteljev dosega nizko stopnjo avtonomije.  

Želeli smo primerjati tudi spodbujanje avtonomije otrok med vzgojitelji. Stopnja 
spodbujanja avtonomije otrok je bila izračunana na podlagi mnenja oz. vrednotenj 
vzgojiteljev o lastnem delu z otroki pri vprašanju št. 14. Vprašanja iz vprašalnika The 
Learning Climate Questionnaire (LCQ) (Williams in Deci, 1996) smo povzeli in nekoliko 
prilagodili. Na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) 
so vzgojitelji ovrednotili trditve, ki so se nanašale na njihovo pedagoško delo oz. na 
spodbujanje avtonomije otrok. Višje število točk so dosegli, večja je stopnja spodbujanja 
avtonomije otrok. Trditve vzgojiteljev smo ovrednotili in tako je bilo možno doseči največ 
30 točk. 30 do 27 točk je pomenilo najvišjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok, 26 do 23 
točk je pomenilo visoko stopnjo spodbujanja avtonomije otrok, 22 točk in manj pa je 
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pomenilo majhno ali srednjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Za najvišjo stopnjo so 
se vzgojitelji morali vsaj pri polovici trditev popolnoma strinjati (meja je bila 27 točk). Za 
visoko stopnjo spodbujanja avtonomije otrok so se morali vzgojitelji v povprečju strinjati z 
zapisanimi trditvami (meja je bila vsaj 23 točk). Majhno ali srednjo stopnjo spodbujanja 
avtonomije otrok so vzgojitelji dosegli, če so se v večji meri srednje strinjali s trditvami. 
Zanesljivost stopnje spodbujanja avtonomije otrok smo preverili s Cronbachovim 
koeficientom alfa (α), ki je pokazal zelo dobro oz. celo zgledno zanesljivost (α = 0,811). 

Graf 2: Stopnja spodbujanja avtonomije otrok glede na samooceno vzgojiteljev 

 

Vzgojitelji so se pri večini trditev o delu z otroki popolnoma strinjali s pritrdilnimi trditvami, 
kar je pomenilo, da spodbujajo njihovo avtonomijo. Več kot polovica vzgojiteljev (58,2 %) 
je dosegla najvišjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok, skoraj 34 % vzgojiteljev pa visoko 
stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Le manjši delež (7,8 %) vzgojiteljev je dosegel 
majhno ali srednjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Čeprav je iz preglednice 38 (v 
nadaljevanju) razvidno, da 18 % otrok nikoli ne vpliva na prireditve v vrtcu, večina 
vzgojiteljev meni, da pri svojem delu otrokom zagotavljajo možnost izbire in odločitev, 
razumejo otroke v skupini, zaupajo v sposobnosti otrok za uspešno uresničitev nalog, 
spodbujajo otroke k postavljanju vprašanj, prisluhnejo predlogom otrok npr. za izvedbo 
dramske igrice ter skušajo razumeti, kako otroci vidijo stvari in pojave, preden jim ponudijo 
nov način. Tudi Deci idr., 1996; Reeve in Jang (2006) pojasnjujejo, da vzgojitelji z opisanim 
vedenjem (npr. poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, zagotavljanje povratnih 
informacij, ki imajo smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, odgovarjanje na 
vprašanja in dajanje realnih izjav) zagotavljajo spodbujanje avtonomije otrok (prav tam). 
Ker so se vzgojitelji ocenjevali sami, nas ni presenetilo, da jih je več kot polovica dosegla 
najvišjo stopnjo avtonomije. Objektivnejšo oceno bi dobili z opazovanjem pedagoškega 
procesa, a bi v tem primeru število zajetih vzgojiteljev v raziskavo bilo najverjetneje manjše.   
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empiričnega bomo predstavili v tem obsežnejšem poglavju. Zaradi boljše 
preglednosti rezultatov raziskave bomo sorodne odgovore na raziskovalna vprašanja in 
preizkus hipotez združili po tematskih poglavjih. Oblikovali bomo pet poglavij in pri vsakem 
odgovorili na določena raziskovalna vprašanja in preverili vsaj eno od hipotez. V prvem 
poglavju, ki se nanaša na odnos vzgojiteljev do svoje avtonomije, bomo preverili hipoteze 
H1, H2, H7 in H8. Drugo poglavje predstavljajo dejavniki, ki vplivajo na avtonomijo 
vzgojiteljev ter preverjanje hipoteze H4. V tretjem poglavju se bomo ukvarjali z dejavniki, 
ki vplivajo na spodbujanje avtonomije predšolskih otrok. V njem bomo preverili hipoteze 
H5, H6, H12, H13 in H14. Četrto poglavje predstavljajo mnenja vzgojiteljev o pomenu, 
prednostih, slabostih ter praksi spodbujanja avtonomije otrok. V četrtem poglavju bomo 
preverili hipoteze H3, H10, H11 in H15. V petem poglavju, ki se nanaša na vzgojiteljeva 
vrednotenja pogojev spodbujanja avtonomije otrok, bomo preverili hipotezo H9. Na koncu 
vsakega poglavja bomo na kratko povzeli rezultate.  

10.1 ODNOS VZGOJITELJEV DO SVOJE STROKOVNE AVTONOMIJE 

V tem poglavju bomo raziskali odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije in 
odgovorili na prvo, drugo, sedmo in osmo raziskovalno vprašanje. Najprej nas je zanimalo, 
kakšen je odnos vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije ter ali so med vzgojitelji z 
različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo statistično pomembne razlike v 
njihovem odnosu do svoje strokovne avtonomije. Obenem smo preverili hipotezo ena in dve 
(H1, H2), ki se nanašata na prvi dve raziskovalni vprašanji. Prepodstavljali smo, da se odnos 
vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije lahko spreminja tekom profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, različnega števila let delovnih izkušenj ter pridobljenega strokovnega znanja in 
nazivov.  

V sklopu iskanja odgovorov na sedmo in osmo raziskovalno vprašanje smo preverili 
statistični hipotezi H7 in H8. Zanimala nas je povezanost med odnosom vzgojiteljev do 
njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem ob didaktičnem vidiku spodbujanja 
avtonomije pri otrocih ter ali obstaja povezanost med odnosom vzgojiteljev do svoje 
strokovne avtonomije in njihovim mnenjem o večji stopnji spodbujanja avtonomije otrok. 
Predpostavljali smo, da pozitivni odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije 
pripomore k višji stopnji spodbujanja avtonomije predšolskih otrok.  

Preverjanje H1 

Preverili smo prvo hipotezo (H1): Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično 
pomembno razlikujejo v odnosu do njihove lastne strokovne avtonomije. 
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Preglednica 14: Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije glede na strokovni naziv 

                        Odnos vzg. 

 

 

Strok. naziv 

Moj odnos do s. a. je negativen  

χ2 g p 
Se ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 

Brez naziva 
118 

84,9 % 

17 

12,2 % 

4 

2,9 % 

 

 

24,351 

 

 

6 

 

0,000 

Mentor 
121 

88,3 % 

8 

5,8 % 

8 

5,8 % 

Svetovalec 
206 

93,2 % 

3 

1,4 % 

12 

5,4 % 

Svetnik 
27 

100,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

Skupaj (N = 524) 
472 

90,1 % 

28 

5,3 % 

24 

4,6 % 

 
Ugotavljamo, da se velika večina vzgojiteljev (90,1 %) ne strinja, da bi imela negativen 
odnos do svoje strokovne avtonomije. Predpostavljamo, da ima večina vzgojiteljev pozitiven 
odnos do svoje strokovne avtonomije. Čeprav ima večina vzgojiteljev pozitiven odnos do 
svoje strokovne avtonomije, pa se znotraj strokovnih nazivov statistično pomembno 
razlikujejo glede odnosa do svoje strokovne avtonomije (χ2 = 24,351; g = 6; p = 0,000). Iz 
vzorca lahko razberemo (preglednica 16), da se več vzgojiteljev brez naziva malo ali srednje 
strinja, da imajo negativen odnos do svoje strokovne avtonomije. Vzgojitelji z najvišjim 
strokovnim nazivom so se 100-% opredelili, da nimajo negativnega odnosa do svoje 
avtonomije. Nižji je strokovni naziv vzgojiteljev, bolj narašča odstotek tistih, ki so se malo 
ali srednje strinjali z negativnim odnosom do svoje strokovne avtonomije. Tako se 12,2 % 
vzgojiteljev brez naziva strinja, da ima malo negativen odnos do svoje strokovne avtonomije, 
medtem ko se z malo negativnim odnosom do svoje strokovne avtonomije vzgojitelji 
svetovalci strinjajo le v 1,4 %. Hipotezo H1: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom 
se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do njihove lastne strokovne avtonomije, 
potrdimo. Menimo, da do razlik med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom prihaja 
zaradi dodatno pridobljenega strokovnega znanja in različne dolžine profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev (Šteh in Marentič Požarnik, 2005). Vzgojitelji lahko višji strokovni naziv 
pridobijo postopoma, prav tako poteka profesionalni razvoj postopoma in lahko traja daljše 
časovno obdobje. Tudi izgradnja odnosa, mnenj, prepričanj, stališč do svoje strokovne 
avtonomije lahko traja in se sčasoma spreminja.  
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Odnos do svoje strokovne avtonomije sestavljajo posameznikova mnenja, prepričanja, 
sodbe, predstave, opisi in stališča (Kobolt, 2001), ki jih imajo posamezniki v zvezi s svojo 
strokovno avtonomijo. Slovenski vzgojitelji so ne glede na svoj naziv zadovoljni s stopnjo 
svoje strokovne avtonomije, saj menijo, da so popolnoma ali precej avtonomni pri 
načrtovanju dejavnosti za otroke, pri izbiri učnih metod in pripomočkov (Janžekovič Žmauc, 
2014a). Tudi Kroflič idr. (2002) so glede avtonomnosti vzgojiteljev ugotovili, da vzgojitelji 
relativno visoko vrednotijo svojo strokovno usposobljenost. Ugotavljamo, da se odnos 
vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije razlikuje glede na njihov strokovni naziv 
(preglednica 14).  

Kot dopolnitev hipoteze H1 smo preverili strinjanje vzgojiteljev s trditvami, kaj jim 
predstavlja njihova strokovna avtonomija. Zanimalo nas je, kako doživljajo svojo 
avtonomijo, ali jo večinoma vidijo kot priložnost za samostojnost in neodvisnost, 
strokovnost in usposobljenost, možnost odločanja in izbiranja (učnih ciljev, učnih metod in 
oblik dela …), odgovornost, načrtovanje (dela v skupini, ciljev po kurikulumu …), razvijanje 
znanja in izobraževanje, zagovarjanje svojih stališč, kreativnost. Kako dojemajo vzgojitelji 
svoj odnos do svoje strokovne avtonomije po posameznih področjih glede na naziv, 
predstavljamo v naslednji preglednici. 
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Preglednica 15: Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije po posameznih področjih 
(naziv) 

Avtonomija kot 

 

 

Strok. naziv 

Samostojnost in neodvisnost 

 

2Î = 25,494 

 

g = 9 p = 0,002 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

24 

17,3 % 

64 

46 % 

50 

36 % 

Mentor 
1 

0,7 % 

10 

7,3 % 

67 

48,9 % 

59 

43,1 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

15 

6,8 % 

90 

40,7 % 

116 

52,5 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

16 

59,3 % 

11 

40,7 % 

Avtonomija kot 

 

 

 

Strok. naziv 

Možnost odl. in izbiranja (uč. ciljev ...) 

2Î = 54,232 g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

18 

12,9 % 

60 

43,2 % 

60 

43,2 % 

Mentor 
0 

0 % 

5 

3,6 % 

46 

33,6 % 

86 

62,8 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

8 

3,7 % 

43 

19,5 % 

170 

76,9 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

8 

29,6 % 

19 

70,4 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Avtonomija kot 

  

 

Strok. naziv 

Strokovnost 

 

2Î = 65,764 

 

g = 9 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

20 

14,4 % 

54 

38,3 % 

64 

46 % 

Mentor 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

44 

32,1 % 

92 

67,2 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

2 

0,9 % 

47 

21,3 % 

172 

77,8 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

5 

18,5 % 

22 

81,5 % 

Avtonomija kot 

 

 

 

Strok. naziv 

Odgovornost 

2Î = 30,248 g = 9 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

10 

7,2 % 

26 

18,7 % 

102 

73,4 % 

Mentor 
0 

0 % 

3 

2,2 % 

23 

16,8 % 

111 

81 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

2 

0,9 % 

18 

8,1 % 

201 

91 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

3,7 % 

26 

96,3 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Avtonomija kot 

 

 

Strok. naziv 

Načrtovanje 

 

2Î = 28,302 

 

g = 9 p = 0,001 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

16 

11,5 % 

37 

26,6 % 

85 

61,2 % 

Mentor 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

36 

26,3 % 

100 

73 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

5 

2,3 % 

52 

23,5 % 

164 

74,2 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

6 

22,2 % 

21 

77,8 % 

Avtonomija kot 

 

 

 

Strok. naziv 

Zagovarjanje stališč 

2Î =22,752 g = 12 p = 0,030 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

12 

8,6 % 

52 

37,4 % 

74 

53,2 % 

Mentor 
0 

0 % 

11 

8,1 % 

49 

35,8 % 

77 

56,2 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

9 

4,1 % 

58 

26,2 % 

154 

69,7 % 

Svetnik 
0 

0 % 

1 

3,7 % 

4 

14,8 % 

22 

81,5 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Avtonomija kot 

 

 

 

Strok. naziv 

Izobraževanje 

 

2Î = 38,856 

 

g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

20 

14,4 % 

56 

40,3 % 

62 

44,6 % 

Mentor 
0 

0 % 

12 

8,8 % 

45 

32,8 % 

80 

58,4 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

8 

3,6 % 

53 

24 % 

160 

72,4 % 

Svetnik 
0 

0 % 

1 

3,7 % 

6 

22,2 % 

20 

74,1 % 

Avtonomija kot 

 

 

Strok. naziv 

Kreativnost 

 

2Î = 29,022 

 

g = 9 p = 0,001 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

20 

14,4 % 

45 

32,4 % 

73 

52,5 % 

Mentor 
0 

0 % 

5 

3,6 % 

33 

24,1 % 

99 

72,3 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

13 

5,9 % 

40 

18,1 % 

168 

76 % 

Svetnik 
0 

0 % 

2 

7,4 % 

8 

29,6 % 

17 

63 % 

 
Iz preglednice 15 lahko razberemo, koliko se vzgojitelji strinjajo s trditvami, kaj jim 
predstavlja avtonomija. Pri nekaterih kategorijah ni bilo odgovorov ali pa zelo malo, zato 
smo odgovore malo in srednje se strinjam večkrat združili. Možni odgovor malo se strinjam 
ni bil izbran pri trditvah, kjer avtonomija vzgojiteljem predstavlja strokovnost, kreativnost, 
možnost načrtovanja (dela v skupini, ciljev po kurikulumu), zato v tej preglednici ni 
predstavljen. Vzgojitelji so imeli tudi možnost navesti, kaj jim predstavlja njihova strokovna 
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avtonomija. Naštevali so same pozitivne stvari, kot so večja fleksibilnost, evalvacija 
načrtovanja, možnost sodelovanja v projektih, osebnostna rast, samozavest, uspešnejše delo, 
sodelovanje s starši in sodelavkami. Kakšen je njihov odnos do avtonomije oz. koliko se 
strinjajo z danimi pogledi na svojo strokovno avtonomijo, vidimo v preglednici 15. 
Opazimo, da imajo vzgojitelji pozitiven odnos do svoje strokovne avtonomije, saj se 
večinoma precej ali popolnoma strinjajo, da jim avtonomija predstavlja samostojnost in 
neodvisnost, možnost odločanja in izbiranja (učnih ciljev, oblik dela, učnih metod), 
strokovnost in usposobljenost, odgovornost, načrtovanje (dela v skupini, ciljev po 
kurikulumu), zagovarjanje svojih stališč, razvijanje znanja in izobraževanje, kreativnost. 
Vendar pa kljub temu prihaja do statistično pomembnih razlik glede odnosa do strokovne 
avtonomije, glede na strokovni naziv vzgojiteljev. Avtonomijo kot samostojnost in 
neodvisnost doživlja več svetnikov (52,2 %) kot vzgojiteljev brez strokovnega naziva (36 
%). Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
odnosu do avtonomije, kjer avtonomija predstavlja samostojnost in neodvisnost vzgojitelja, 
saj je vrednost Kullbackovega preizkusa statistično pomembna (2Î = 25,494; g = 9; p = 
0,000).  

Večini vzgojiteljev avtonomija predstavlja možnost odločanja in izbiranja (učnih ciljev, 
oblik dela, učnih metod). S to trditvijo se je popolnoma strinjalo več kot 70 % svetovalcev 
in svetnikov in manj kot polovica vzgojiteljev brez naziva (43,2 %). Vzgojitelji z različnim 
strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do avtonomije, kjer 
avtonomija predstavlja možnost odločanja in izbiranja za vzgojitelja, saj je vrednost 
Kullbackovega preizkusa statistično pomembna (2Î = 54,232; g = 12; p = 0,000). Da 
avtonomija predstavlja odgovornost, se je popolnoma strinjalo 81,5 % svetnikov in manj kot 
polovica vzgojiteljev brez strokovnega naziva (46 %). Vzgojitelji z različnim strokovnim 
nazivom se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do avtonomije, kjer avtonomija 
predstavlja odgovornost, saj je vrednost Kullbackovega preizkusa statistično pomembna 
(2Î = 30,248; g = 9; p = 0,000). Da avtonomija vzgojiteljem predstavlja tudi načrtovanje 
dela v skupini, ciljev po kurikulumu, se strinja več kot polovica vseh vzgojiteljev, ne glede 
na naziv. Vendar pa se nekoliko več svetnikov (77,8 %) in svetovalcev (74,2 %) kot 
vzgojiteljev brez naziva (61,2 %) popolnoma strinja s trditvijo, da jim avtonomija pomeni 
lastno načrtovanje. Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno 
razlikujejo v odnosu do avtonomije, kjer avtonomija predstavlja načrtovanje (dela v skupini, 
ciljev po kurikulumu), saj je vrednost Kullbackovega preizkusa statistično pomembna (2Î = 
28,302; g = 9; p = 0,001).  

V odnosu do različnih vidikov strokovne avtonomije vzgojiteljev, ki jo definiramo kot 
zagovarjanje svojih stališč, so se vzgojitelji glede na strokovni naziv popolnoma strinjali 
vsaj v 50 %. Popolnoma se je strinjalo 53,2 % vzgojiteljev brez naziva in 81,5 % vzgojiteljev 
svetnikov. Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo 
v odnosu do avtonomije, kjer avtonomija predstavlja zagovarjanje svojih stališč, saj je 
vrednost Kullbackovega preizkusa statistično pomembna (2Î = 22,752; g = 12; p = 0,030). 
Več kot 70 % svetnikov in svetovalcev ter manj kot polovica vzgojiteljev brez naziva 
(44,6 %) se popolnoma strinja, da jim avtonomija predstavlja razvijanje svojega znanja in 
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izobraževanje. Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno 
razlikujejo v odnosu do avtonomije, kjer avtonomija predstavlja razvijanje znanja in 
izobraževanje, saj je vrednost Kullbackovega preizkusa statistično pomembna (2Î = 38,856; 
g = 12; p = 0,000).  

Več kot polovica vseh vzgojiteljev se popolnoma strinja s trditvijo, da jim avtonomija 
predstavlja kreativnost za ustvarjanje. Več svetovalcev (76 %) se popolnoma strinja s 
slednjo trditvijo kot vzgojiteljev brez naziva (52,5 %). Precej vzgojiteljev brez naziva se s 
slednjo trditvijo malo ali srednje strinja. Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se 
statistično pomembno razlikujejo v odnosu do avtonomije, kjer avtonomija predstavlja 
kreativnost, saj je vrednost Kullbackovega preizkusa statistično pomembna (2Î = 38,856; g 
= 12; p = 0,000). Hipotezo ena, ki se glasi: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom 
se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do njihove lastne strokovne avtonomije, 
smo potrdili. Menimo, da do razlik med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom prihaja, 
ker imajo vzgojitelji z višjim nazivom daljšo dolžino pridobljenih izkušenj in dodatno 
pridobljenega strokovnega znanja. Öztürk (2012) meni, da vzgojitelji z veliko znanja, 
motivacije in dobrimi veščinami učinkoviteje uporabljajo nove učne metode (prav tam). Prav 
tako je profesionalni razvoj vzgojiteljev predpogoj za učinkovito izvajanje avtonomije 
vzgojiteljev (Šteh in Marentič Požarnik, 2005). Strinjamo se s priporočilom avtorja Xu 
(2015), da je treba vzgojiteljem začetnikom nuditi konkretno pomoč za njihov začetni 
profesionalni razvoj in razvoj njihove strokovne avtonomije.  

Avtonomija vzgojitelja kot možnost soodločanja ima osrednji pomen za notranjo motivacijo 
vzgojiteljev in vpliva na občutek odgovornosti za rezultate lastnega dela, ker rezultate 
pripisujejo svojim naporom (Marentič Požarnik idr., 2005). Motivacija je izrednega pomena 
za uresničevanje avtonomije vzgojiteljev. S tem ko vzgojiteljem povečamo avtonomijo, 
posredno povečamo tudi njihovo odgovornost za kakovostno izvajanje pedagoške prakse 
(Marentič Požarnik idr., 2005; Vogrinc in Podgornik, 2012). Na vzgojiteljev odnos do 
avtonomije pogosto vpliva obstoječi odnos nadrejenih in sodelavcev do avtonomije, proces 
mentorstva ali uvajanja v poklic, klima vrtca (Edgar in Brod, 1970). Dodamo lahko, da je za 
vzgojitelje tudi strokovni naziv pomemben pri dojemanju lastne strokovne avtonomije.  

Preverili smo tudi, ali se vzgojitelji z različno delovno dobo razlikujejo v odnosu do svoje 
strokovne avtonomije.  

Preverjanje H2 

H2: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do 
njihove lastne strokovne avtonomije. 
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Preglednica 16: Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije glede na delovno dobo 

 Negativni odnos 
vzgojiteljev 

Skupaj 

χ2 = 
39,455 

g = 4 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje se 
strinjam 

Leta del. 
dobe 

1 leto ali 
manj 

12 

54,5 % 

10 

45,5 % 

22 

100,0 % 

1–5 let 
48 

88,9 % 

6 

11,1 % 

54 

100,0 % 

5–10 let 
80 

87,9 % 

11 

12,1 % 

91 

100,0 % 

Več kot 
10 let 

104 

98,1 % 

2 

1,9 % 

106 

100,0 % 

Več kot 
20 let 

228 

90,8 % 

23 

9,2 % 

251 

100,0 % 

Skupaj 
472 

90,1 % 

52 

9,9 % 

524 

100,0 % 

 
Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije ni negativen. Če pogledamo vse 
vzgojitelje v vzorcu ne glede na delovno dobo, jih je 90 % menilo, da njihov odnos ni 
negativen do svoje strokovne avtonomije. Vzgojitelji, ki so se malo, srednje (precej, 
popolnoma) strinjali s trditvijo, da je njihov odnos do strokovne avtonomije negativen, smo 
združili v kategorijo malo ali srednje se strinjam. Če pogledamo razlike v strinjanju, da je 
odnos do strokovne avtonomije negativen, opazimo, da se je precej več vzgojiteljev, z 1 
letom delovne dobe ali manj, strinjalo s to trditvijo kot vzgojiteljev z daljšo delovno dobo. 
Vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe se statistično pomembno razlikujejo v odnosu 
do svoje strokovne avtonomije, saj je vrednost hi-kvadrat preizkusa statistično pomembna 
(χ2 = 39,455; g = 4; p = 0,000). Hipotezo 2, ki se glasi: Vzgojitelji z različno delovno dobo 
se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do njihove lastne strokovne avtonomije, 
smo potrdili.  

Glede na spoznanja (Berliner, 2001; Fleming, 1998; Marentič Požarnik, 2000b; Smyth, 
1995; Xu, 2015) razlike v odnosu do svoje strokovne avtonomije med vzgojitelji z različno 
delovno dobo pripisujemo zakonitostim profesionalnega razvoja in razvoju avtonomije 
vzgojiteljev začetnikov. Avtonomija vzgojiteljev je pogosto povezana z izobraževanjem 
vzgojiteljev (Little, 1995; Reeve, 1998; Smith, 2003; Tort-Moloney, 1997), s profesionalnim 
razvojem (Berliner, 2001; Fleming, 1998; Smyth, 1995).  
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V predhodno izvedeni raziskavi (Janžekovič Žmauc, 2014a) smo ugotovili, da si mlajši 
vzgojitelji (z do 20 let delovne dobe) želijo več avtonomije pri svojem delu kot vzgojitelji z 
več kot 21 let delovne dobe. To je povezano z zakonitostmi profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev (prav tam). Razvoj avtonomije vzgojiteljev začetnikov je pogojen s stopnjo 
vzgojiteljeve anksioznosti (tesnobe) v primerih, ko je zahtevano sodelovanje (Xu, 2015). 
Možno je, da večja anksioznost spodbuja avtonomijo vzgojiteljev (Lynch, 2013), saj 
motivira vzgojitelje začetnike za samostojno raziskovanje in prispeva k dolgoročnemu 
profesionalnemu razvoju, ki kasneje pomaga ublažiti anksioznost. Nasprotno pa nizka 
stopnja anksioznosti vzgojiteljev bistveno ne spodbuja k njihovi avtonomiji, do neke mere 
jih celo omejuje pri profesionalnem razvoju, omogoča pa jim lažji prestop iz izobraževalnega 
programa v realno pedagoško prakso (Xu, 2015). Če pogledamo model vzgojiteljeve 
profesionalne rasti po Berlinerju (1989), ki ima 5 stopenj, opazimo med vzgojitelji 
razlikovanje pri doživljanju lastnega dela, poučevanja in učenja. Prvo stopnjo modela 
predstavlja vzgojitelj novinec, ki strogo upošteva postavljena pravila pri pedagoškem delu 
in pravila uporablja kot recepte. Drugo stopnjo predstavlja vzgojitelj začetnik, ki se že 
odloča, kdaj in v katerih okoliščinah so kakšna pravila uporabna. Tretjo stopnjo predstavlja 
usposobljen vzgojitelj, ki mu postaja jasna povezanost med sredstvi in cilji. Četrto stopnjo 
predstavlja vzgojitelj, ki že bolj celovito dojema svoj položaj v skupini otrok in zna 
predvidevati dogodke. Peto stopnjo predstavlja vzgojitelj izvedenec, ki intuitivno in celovito 
dojema pedagoško delo ter se zna samostojno, pravilno in hitro odločati (prav tam).  

Kako dojemajo vzgojitelji svoj odnos do svoje strokovne avtonomije po posameznih 
področjih glede na dolžino delovne dobe, predstavljamo v preglednici 17.  
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Preglednica 17: Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije po posameznih področjih 
(delovna doba) 

   Avtonomija kot 

 

 

Del. doba 

Kreativnost 

 

2Î = 
113,296 

 

g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

16 

72,7 % 

1 

4,5 % 

4 

18,2 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

2 

3,7 % 

23 

42,6 % 

29 

53,7 % 

5–10 let 
0 

0 % 

2 

2,2 % 

33 

36,3 % 

56 

61,5 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

15 

14,2 % 

17 

16 % 

74 

69,8 % 

Več kot 20 let 
0 

0,0 % 

5 

2,0 % 

52 

20,7 % 

194 

77,3 % 

Avtonomija kot 

 

 

Del. doba 

Samostojnost in neodvisnost 

 

2Î = 55,621 

 

g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

9 

40,9 % 

8 

36,4 % 

4 

18,2 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

13 

24,1 % 

16 

29,6 % 

25 

46,3 % 

5–10 let 
1 

1,1 % 

6 

6,6 % 

56 

61,5 % 

28 

30,8 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

5 

4,7 % 

51 

48,1 % 

50 

47,2 % 

Več kot 20 let 
0 

0,0 % 

16 

6,4 % 

106 

42,2 % 

129 

51,4 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Avtonomija kot 

 

 

 

Del. doba 

Možnost odločanja in izbiranja (učnih ciljev, 
oblik dela …) 

 

2Î = 72,472 

 

g = 16 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

9 

40,9 % 

4 

18,2 % 

8 

36,4 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

3 

5,6 % 

30 

55,6 % 

21 

38,9 % 

5–10 let 
0 

0 % 

5 

5,5 % 

41 

45,1 % 

45 

49,5 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

6 

5,7 % 

25 

23,6 % 

75 

70,8 % 

Več kot 20 let 0 

0,0 % 

8 

3,2 % 

57 

22,7 % 

186 

74,1 % 

Avtonomija kot 

 

 

Del. doba 

Strokovnost, usposobljenost 

 

2Î = 90,452 

 

g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

9 

40,9 % 

8 

36,4 % 

4 

18,2 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

3 

5,6 % 

21 

38,9 % 

30 

55,6 % 

5–10 let 
0 

0 % 

8 

8,8 % 

36 

39,6 % 

47 

51,6 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

1 

0,9 % 

39 

36,8 % 

66 

62,3 % 

Več kot 20 let 0 

0,0 % 

2 

0,8 % 

46 

18,3 % 

203 

80,9 % 

Se nadaljuje … 

159 



… nadaljevanje 

Avtonomija kot 

 

 

Del. doba 

Odgovornost 

 

2Î = 66,556 

 

g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 1 

4,5 % 

9 

40,9 % 

1 

4,5 % 

11 

50 % 

1–5 let 0 

0,0 % 

0 

0 % 

9 

16,7 % 

45 

83,3 % 

5–10 let 0 

0 % 

1 

1,1 % 

23 

25,3 % 

67 

73,6 % 

Več kot 10 let 0 

0,0 % 

3 

2,8 % 

9 

8,5 % 

94 

88,7 % 

Več kot 20 let 0 

0,0 % 

2 

0,8 % 

26 

10,4 % 

223 

88,8 % 

Avtonomija kot 

 

 

Del. doba 

Načrtovanje (dela v skupini, ciljev po 
kurikulumu …) 

 

2Î = 55,283 

 

g = 12 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Srednje 
se 

strinjam 
Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

9 

40,9 % 

2 

9,1 % 

10 

45,5 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

2 

3,7 % 

20 

37 % 

32 

59,3 % 

5–10 let 
0 

0 % 

6 

6,6 % 

24 

26,4 % 

61 

67 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

24 

22,6 % 

82 

77,4 % 

Več kot 20 let 
0 

0,0 % 

5 

2 % 

61 

24,3 % 

185 

73,7 % 

Se nadaljuje … 

160 



… nadaljevanje 

Avtonomija kot 

 

 

Del. doba 

Zagovarjanje svojih stališč 

 

2Î = 37,041 

 

g = 16 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

3 

13,6 % 

12 

54,5 % 

6 

27,3 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

2 

3,7 % 

21 

38,9 % 

31 

57,4 % 

5–10 let 
0 

0 % 

8 

8,8 % 

34 

37,4 % 

49 

53,8 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

10 

9,4 % 

26 

24,5 % 

70 

66 % 

Več kot 20 let 
0 

0,0 % 

10 

4 % 

70 

27,9 % 

171 

68,1 % 

Avtonomija kot 

 

 

 

Del. doba 

Razvijanje znanja in izobraževanje 

 

2Î = 69,251 

 

g = 16 p = 0,000 

Se ne 
strinjam 

Malo ali 
srednje 

se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
1 

4,5 % 

9 

40,9 % 

5 

22,7 % 

7 

31,8 % 

1–5 let 
0 

0,0 % 

4 

7,4 % 

27 

50 % 

23 

42,6 % 

5–10 let 
0 

0 % 

10 

11 % 

35 

38,5 % 

46 

50,5 % 

Več kot 10 let 
0 

0,0 % 

4 

3,7 % 

34 

32,1 % 

68 

64,2 % 

Več kot 20 let 
0 

0,0 % 

14 

5,6 % 

59 

23,5 % 

178 

70,9 % 
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Med vzgojitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično pomembne razlike v odnosu 
do svoje strokovne avtonomije, kjer avtonomija predstavlja vzgojiteljem kreativnost 
(2Î = 113,296; g = 12, p = 0,000), samostojnost in neodvisnost (2Î = 55,621; g = 12, 
p = 0,000), možnost odločanja in izbiranja (učnih ciljev, učnih metod …) (2Î = 72,472; 
g = 16, p = 0,000); strokovnost in usposobljenost (2Î = 90,452; g = 12, p = 0,000), 
odgovornost (2Î = 66,556; g = 12, p = 0,000), načrtovanje dela v skupini (2Î = 55,283; g = 12, 
p = 0,000) ali ciljev po kurikulumu; zagovarjanje svojih stališč (2Î = 37,041; g = 16, 
p = 0,000), razvijanje znanja in izobraževanje (2Î = 69,251; g = 16, p = 0,000). V vzorcu je 
nakazano, da se vzgojitelji (z delovno dobo eno leto ali manj) manj strinjajo z navedenimi 
pozitivnimi trditvami o odnosu do lastne avtonomije kot vzgojitelji z daljšo delovno dobo. 
Glede na spoznanja (Fleming, 1998; Smyth, 1995; Xu, 2015) razlike v odnosu do svoje 
strokovne avtonomije med vzgojitelji z različno delovno dobo pripisujemo zakonitostim 
profesionalnega razvoja in razvoju avtonomije vzgojiteljev začetnikov. 

Pogoj za avtonomno delo vzgojitelja kot strokovnjaka je ustrezna strokovna izobrazba, 
usposobljenost, materialni pogoji, strokovna svetovalna pomoč (Resman, 1990). 
Avtonomija vzgojiteljev je pogosto povezana z izobraževanjem vzgojiteljev (Little, 1995; 
Reeve, 1998; Smith, 2003; Tort-Moloney, 1997) in s profesionalnim razvojem (Fleming, 
1998; Smyth, 1995).   
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Preverjanje H7 

H7: Obstaja statistično pomembna povezanost med pozitivnim odnosom vzgojiteljev do 
njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem o večji pomembnosti didaktičnega vidika 
spodbujanja avtonomije otrok. 

Preglednica 18: Povezanost odnosa vzgojiteljev do lastne avtonomije in njihovim mnenjem 
o večji pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok 

 
M SD N 

Spearmanov kor. 
koef. (ρ) 

Negativni odnos do avtonomije 1,10 0,299 524 –0,184** 

Didaktični vidik spodb. avt. otr. 8,81 1,300 524 

** Povezanost je statistično pomembna (p ≤ 0,01). 

Večina vzgojiteljev se je opredelila, da nima negativnega odnosa do svoje strokovne 
avtonomije (M = 1,10), saj je na ocenjevalni lestvici 1 pomenilo, da se ne strinjajo s trditvijo, 
5 pa je pomenilo, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. Po lestvici ocen od 1 do 10 (1 je 
nepomembno, 10 zelo pomembno) pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok so vzgojitelji precej visoko ocenili pomembnost didaktičnega vidika (M = 
8,81). Odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije je v večji meri pozitiven (glej preglednico 
16), prav tako večinoma vzgojitelji dokaj visoko ocenjujejo pomembnost didaktičnega 
vidika spodbujanja avtonomije otrok. Povezanost med odnosom vzgojiteljev do lastne 
avtonomije in mnenjem o večji pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije 
otrok je statistično pomembna na ravni p ≤ 0,01, vendar pa je vrednost Spearmanovega 
korelacijskega koeficienta (ρ = –0,184) negativna in gre za zanemarljivo povezanost. 
Korelacija je negativna, saj višje, kot so bile vrednosti za didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije otrok, manjše je bilo strinjanje vzgojiteljev, da bi imeli negativni odnos do svoje 
strokovne avtonomije.  

Hipotezo H7: Obstaja statistično pomembna povezanost med pozitivnim odnosom 
vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem o večji pomembnosti 
didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok, smo potrdili, saj je korelacija 
statistično značilna. Moč korelacije je zelo nizka, saj gre za zanemarljivo povezanost. 
Nakazana pa je povezanost med pozitivnim odnosom vzgojiteljev do njihove lastne 
avtonomije in njihovim mnenjem o večji pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok.  

Alderson in Morrow (2011) menita, da morajo vzgojitelji razviti ustrezen odnos do svojega 
znanja in statusa, da lahko realizirajo participacijo otrok v predšolski vzgoji. Če vzgojitelji 
dajejo pomen večji pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok, naj bi 
pretežno uporabljali nedirektivni stil vzgajanja in poučevanja (le ta temelji na oblikovanju 
vzgojno-izobraževalnega procesa, ki spodbuja možnosti za otrokovo aktivno in odgovorno 
iskanje resnic, ustreznih moralnih načel, izražanje lastnih občutkov, bogatenje domišljijskih 
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predstav, dajanje možnosti otrokom za (so)vplivanje na izbiro vsebin in metod poučevanja 
v skladu z otrokovimi interesi in zmožnostjo dojemanja …) (Kroflič, 1997). Odnos 
vzgojiteljev do lastne avtonomije je le eden od elementov, ki je malo povezan z večjo 
pomembnostjo didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok. Menimo, da je za 
zavedanje pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok ključnejše 
strokovno znanje vzgojitelja o pomembnosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok in 
načinih spodbujanja avtonomije otrok (Cavallaro idr., 1993; Kroflič, 1997; Reeve in Jang, 
2006; Rutar, 2013), ustrezna komunikacija z otrokom (Cavallaro idr., 1993; Bruner, 1999), 
možnost participacije otrok (Rogoff, 1990), izkušnje vzgojitelja in njegov stil vodenja 
(Newby, 1991).  

Preverjanje hipoteze H8 

H8: Obstaja statistično pomembna povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove 
strokovne avtonomije in spodbujanjem avtonomije otrok. 

Vzgojitelji so opredelili svoje strinjanje glede njihovega negativnega odnosa do svoje 
strokovne avtonomije. Povečini so se opredelili, da nimajo negativnega odnosa do svoje 
avtonomije. Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna povezanost med odnosom 
vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem o večji stopnji spodbujanja 
avtonomije otrok. 

Preglednica 19: Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije glede na stopnjo 
spodbujanja avtonomije otrok (odstotki) 

Odnos vzgojiteljev do avtonomije in stopnja spodbujanja avtonomije otrok 

 

 

Negativni odnos 
do avtonomije 

Stopnja spodbujanja avtonomije otrok  

 

 

Skupaj 

Majhna ali srednja 
stopnja spodbujanja 

avtonomije otrok 

Visoka stopnja 
spodbujanja 
avtonomije 

otrok 

Najvišja stopnja 
spodbujanja 

avtonomije otrok 

Se ne strinjam 
35 153 284 472 

7,4 % 32,4 % 60,2 % 100,0 % 

Malo se strinjam 
6 25 21 52 

11,5 % 48,1 % 40,4 % 100,0 % 

Skupaj 41 178 305 524 

7,8 % 34,0 % 58,2 % 100,0 % 

 
40,4 % vzgojiteljev, ki imajo vsaj malo negativen odnos do svoje strokovne avtonomije, je 
doseglo najvišjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Vendar pa je večji delež vzgojiteljev 
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(60,2 %), ki se ne strinjajo z negativnim odnosom do svoje strokovne avtonomije 
(predpostavljamo, da je njihov odnos pozitiven), doseglo najvišjo stopnjo spodbujanja 
avtonomije otrok. Manj vzgojiteljev (7,4 %), ki nimajo negativnega odnosa do svoje 
avtonomije, je doseglo majhno ali srednjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok kot 
vzgojitelji, ki imajo vsaj malo negativni odnos do svoje strokovne avtonomije (11,5 %). 

Preglednica 20: Povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in 
stopnjo spodbujanja avtonomije otrok 

 
M SD N 

Spearmanov kor. 
koef. 

Negativni odnos vzg. do avt. 1,10 0,299 524 
–0,118** 

Stopnja spodbujanja avt. otrok 3,50 0,638 524 

** Povezanost je statistično pomembna (p ≤ 0,01). 

Večina vzgojiteljev se je opredelila, da nima negativnega odnosa do svoje strokovne 
avtonomije (M = 1,10), saj ocena 1 pomeni, da se vzgojitelji ne strinjajo s trditvijo o 
negativnem odnosu do svoje strokovne avtonomije. Vzgojitelji so dokaj visoko ocenili svojo 
stopnjo spodbujanja avtonomije otrok (M = 3,496), saj ocena 4 pomeni najvišjo stopnjo 
spodbujanja avtonomije otrok, 1 pa najnižjo. Odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije je v 
večji meri pozitiven (glej preglednico 16), prav tako večina vzgojiteljev meni, da zelo 
spodbujajo avtonomijo otrok. Povezanost med odnosom vzgojiteljem do svoje strokovne 
avtonomije in spodbujanjem avtonomije otrok je statistično pomembna na ravni p ≤ 0,01, 
vendar pa je vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta (ρ = –0,118) negativno 
zanemarljiva. Višja je bila stopnja spodbujanja avtonomije otrok, manj je bil odnos 
vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije negativen. 

Potrdili smo hipotezo H8: Obstaja statistično pomembna povezanost med odnosom 
vzgojiteljev do njihove strokovne avtonomije in spodbujanjem avtonomije otrok, saj je 
korelacija statistično značilna. Moč korelacije je zelo nizka, saj gre za zanemarljivo 
povezanost. Nakazana pa je povezanost med odnosom vzgojiteljev do njihove lastne 
avtonomije in stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Raziskovalci ugotavljajo, da se zgodi 
implementacija teorije (npr. spodbujanje avtonomije otrok) v prakso, ko je zagotovljen 
vzgojiteljev pozitivni odnos in sprejetje te teorije (Walsh in Gardner, 2006). Če bi želeli 
popolnoma realizirati otrokove pravice do participacije v predšolski vzgoji, bi morali 
vzgojitelji razviti »nov odnos do svojega znanja in statusa«, kot pravita Alderson in Morrow 
(2011). V raziskavi Burgess idr. (2010) pokažejo, da je ključna težava odnos vzgojiteljev, 
saj negativni odnos vzgojiteljev ne pripomore k uresničevanju novih pedagoških idej, kljub 
izobraževanju, podpori vodstva.  

Avtorica K. Castle (2004, 2006), ki je preučevala avtonomijo vzgojiteljev in spodbujanje 
avtonomije otrok, je ugotovila, da bolj spodbujajo avtonomijo otrok tisti vzgojitelji, ki se pri 
delu čutijo bolj avtonomne in so tekom izobraževanja že pridobili izkušnje avtonomije ter 
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več znanja o učenju otrok. Spremembo oz. večjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok lahko 
vzgojitelji dosežejo tako, da začnejo ceniti prednosti spodbujanja avtonomije otrok in 
prednosti lastne strokovne avtonomije, naučijo se lahko praktičnih načinov, kako lahko 
spodbujajo avtonomijo otrok (Reeve, 2009). Strinjamo se tudi z Nakata (2011), da biti 
avtonomen kot strokovnjak, ne pomaga nujno vzgojiteljem, da bi spodbujali avtonomijo pri 
otrocih. Menimo, da je za spodbujanje avtonomije otrok potrebno strokovno znanje in 
odlično poznavanje tega koncepta ter njegovega smisla in pozitivnih učinkov na otroke, 
pozitiven odnos vzgojiteljev in zmožnost empatije, izkušnje vzgojiteljev o spodbujanju 
avtonomije otrok (tekom izobraževanja in kasneje) ter dovolj manevrskega prostora ali 
avtonomije za vzgojitelje, da lahko sprejemajo avtonomne odločitve, ki se lahko, glede na 
značilnosti posamezne skupine otrok, razlikujejo.  

10.1.1 Sklepne ugotovitve  

V tem poglavju, ki se nanaša na odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije, smo 
dobili odgovore na prvo, drugo, sedmo in osmo raziskovalno vprašanje. Ugotavljamo, da 
90,1 % vzgojiteljev nima negativnega odnosa do svoje strokovne avtonomije. Vzgojitelji 
imajo povečini pozitivni odnos do svoje strokovne avtonomije, saj jo doživljajo kot 
priložnost za samostojnost in neodvisnost, lastno strokovnost in usposobljenost, možnost 
odločanja in izbiranja (učnih ciljev, učnih metod in oblik dela …), odgovornost, možnost 
načrtovanja (dela v skupini, ciljev po kurikulumu …), razvijanje znanja in izobraževanje, 
zagovarjanje svojih stališč, kreativnost. Čeprav ima večina vzgojiteljev pozitiven odnos do 
svoje strokovne avtonomije, se znotraj različnih strokovnih nazivov in različne dolžine 
delovne dobe vzgojiteljev njihov odnos do svoje strokovne avtonomije statistično 
pomembno razlikuje. Zato smo potrdili prvi dve hipotezi (H1: Vzgojitelji z različnim 
strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v odnosu do njihove lastne 
strokovne avtonomije; H2: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno 
razlikujejo v odnosu do njihove lastne strokovne avtonomije). Odnos do svoje strokovne 
avtonomije sestavljajo posameznikova mnenja, prepričanja, sodbe, predstave, opisi in 
stališča (Kobolt, 2001), ki jih imajo posamezniki v zvezi s svojo strokovno avtonomijo. 
Avtonomija vzgojiteljev je tesno povezana z izobraževanjem vzgojiteljev (Little, 1995; 
Reeve, 1998; Smith, 2003; Tort-Moloney, 1997) in s profesionalnim razvojem (Berliner, 
2001; Fleming, 1998; Smyth, 1995), zato razlike v odnosu do svoje strokovne avtonomije 
med vzgojitelji z različno delovno dobo in različnim strokovnim nazivom pripisujemo 
zakonitostim profesionalnega razvoja in razvoju avtonomije vzgojiteljev začetnikov. 
Strinjamo se z Resman (1990), da je za avtonomno delo vzgojitelja kot strokovnjaka 
potrebna ustrezna strokovna izobrazba, usposobljenost, materialni pogoji, strokovna 
svetovalna pomoč.  

Odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije je pomemben tudi za spodbujanje avtonomije otrok. 
S potrditvijo hipotez H7 (Obstaja statistično pomembna povezanost med pozitivnim 
odnosom vzgojiteljev do njihove lastne avtonomije in njihovim mnenjem o večji 
pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok) in H8 (Obstaja statistično 
pomembna povezanost med odnosom vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije in 
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spodbujanjem avtonomije otrok) smo odgovorili na sedmo in osmo raziskovalno vprašanje. 
Povezanost med odnosom vzgojiteljev do lastne avtonomije in mnenjem o večji 
pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok je statistično pomembna 
(H7). Dejavniki in strategije, ki podpirajo didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok, se 
po Cavallaro idr. (1993) nanašajo na okolje, ki ga vzgojitelji lahko pripravijo tako, da 
izbirajo materiale, ki spodbujajo sodelovanje in interakcijo; vključujejo aktivnosti, ki 
spodbujajo interakcijo; zagotavljajo otrokom odločitve (za aktivnosti, igrače, materiale ...); 
zagotavljajo pravšnjo mero vzgojiteljeve bližine in pomoči; spodbujajo sodelovanje med 
otroki in vključuje vzgojiteljev nedirektivni stil vodenja. Strinjamo se z Alderson in Morrow 
(2011), ki menita, da morajo vzgojitelji razviti ustrezen odnos do svojega znanja in statusa, 
da lahko realizirajo participacijo otrok v predšolski vzgoji. Poleg tega pa je potrebno tudi 
zavedanje vzgojiteljev o pomembnosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok in načinih 
spodbujanja avtonomije otrok (Cavallaro idr., 1993; Kroflič, 1997; Reeve in Jang, 2006; 
Rutar, 2013), ustrezna komunikacija z otrokom (Cavallaro idr., 1993; Bruner, 1999), 
možnost participacije otrok (Rogoff, 1990), izkušnje vzgojitelja in njegov stil vodenja 
(Newby, 1991). Našli smo tudi potrditev (H8), da je odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije 
povezan z večjim spodbujanjem avtonomije otrok. Višja je bila stopnja spodbujanja 
avtonomije otrok, manj je bil odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije negativen. 
Prenos in uresničenje teorije (npr. spodbujanje avtonomije otrok) v prakso se zgodi, ko je 
zagotovljen vzgojiteljev pozitivni odnos in sprejetje te teorije (Walsh in Gardner, 2006). 
Negativni odnos vzgojiteljev ne pripomore k uresničevanju novih pedagoških idej, kljub 
izobraževanju, podpori vodstva (Burgess idr., 2010).  

Odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije se glede na dolžino delovne dobe in 
dosežen strokovni naziv nekoliko razlikuje, kar je lahko posledica profesionalnega razvoja 
in razvoja avtonomije vzgojiteljev (začetniki imajo lahko nekoliko bolj negativen odnos). 
Povečini imajo vzgojitelji pozitiven odnos do svoje strokovne avtonomije, kar ugodno vpliva 
na višjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in zavedanje o pomembnosti didaktičnega 
vidika spodbujanja avtonomije otrok. Poleg potrebnega strokovnega znanja, izkušenj, 
ustreznega stila vodenja, pridobljene izobrazbe, ustreznih predpisov (pravilniki, zakoni, 
kurikulum), profesionalnega razvoja, podpore sodelavcev in vodstva je za spodbujanje 
avtonomije otrok ključnega pomena ustrezen vzgojiteljev odnos do svoje strokovne 
avtonomije in do koncepta spodbujanja avtonomije otrok.  
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10.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA AVTONOMIJO VZGOJITELJEV 

V tem poglavju so nas zanimali dejavniki, ki vplivajo na avtonomijo vzgojiteljev. Na 
avtonomijo vzgojiteljev vpliva veliko dejavnikov, kot so: vzgojiteljeva strokovna 
usposobljenost, njihov odnos do dela in njihove subjektivne teorije, delovni pogoji, kultura 
družbe, klima vrtca, pravila in predpisi, ravnatelj s svojim upravljanjem, sodelavci (Benson, 
2001; Ramos, 2006; Reeve, 2009; Öztürk, 2012; Kroflič idr., 2002; Usma Wilches, 2009). 
Osredotočili smo se na najpogostejše dejavnike, ki jih omenjajo avtorji. Odgovorili bomo na 
četrto raziskovalno vprašanje, in sicer kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na 
njihovo lastno avtonomijo. Preverili smo hipotezo H4.  

Preverjanje H4 

H4: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. 

Ker hipoteza H4 vsebuje dve neodvisni spremenljivki (strokovni naziv, delovna doba 
vzgojiteljev), smo jo razdelili na H4a in H4b: 

H4a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. 

H4b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v mnenju o 
vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo.  
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Preverjanje H4a: 

Preglednica 21: Strokovni naziv vzgojiteljev in vrednotenje dejavnikov vzgojiteljeve 
avtonomije 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Nacionalna kultura 

 

χ2 = 26,251; 
g = 12; 

p = 0,010 

 

Sploh 
se ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
15 

10,8 % 

16 

11,5 % 

58 

41,7 % 

42 

30,2 % 

8 

5,8 % 

Mentor 
14 

10,2 % 

19 

13,9 % 

50 

36,5 % 

41 

29,9 % 

13 

9,5 % 

Svetovalec 
34 

15,4 % 

22 

10 % 

71 

31,2 % 

70 

31,7 % 

24 

10,9 % 

Svetnik 
6 

22,2 % 

6 

22,2 % 

2 

7,4 % 

6 

22,2 % 

7 

25,9 % 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Strokovna usposobljenost vzgojitelja 

2Î = 32,139; 
g = 12; 

p = 0,001 

Sploh 
se ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

5 

3,6 % 

46 

33,1 % 

87 

62,6 % 

Mentor 
0 

0 % 

0 

0 % 

10 

7,3 % 

36 

26,3 % 

91 

66,4 % 

Svetovalec 
6 

2,7 % 

0 

0 % 

8 

3,6 % 

44 

19,9 % 

163 

73,8 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

2 

7,4 % 

25 

92,6 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Subjektivne teorije in prepričanja vzgojitelja 

χ2 = 40,922; 
g = 12; 

p = 0,000 

 

Sploh 
se ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

7 

5 % 

33 

23,7 % 

65 

46,8 % 

33 

23,7 % 

Mentor 
4 

2,9 % 

17 

12,4 % 

24 

17,5 % 

57 

41,6 % 

35 

25,5 % 

Svetovalec 
19 

8,6 % 

16 

7,2 % 

56 

25,3 % 

69 

31,2 % 

61 

27,6 % 

Svetnik 
6 

22,2 % 

0 

0 % 

4 

14,8 % 

10 

37 % 

7 

25,9 % 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Zadovoljstvo z delom 

2Î = 46,601; 
g = 12; 

p = 0,000 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

0 

0 % 

6 

4,3 % 

52 

37,4 % 

81 

58,3 % 

Mentor 
0 

0 % 

3 

2,2 % 

7 

5,1 % 

25 

18,2 % 

102 

74,5 % 

Svetovalec 
6 

2,7 % 

0 

0 % 

6 

2,7 % 

36 

16,3 % 

173 

78,3 % 

Svetnik 
0 

0 % 

1 

3,7 % 

0 

0 % 

9 

33,3 % 

17 

63 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Delovni pogoji 

2Î = 30,450; 
g = 12; 

p = 0,002 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 0 

0 % 

0 

0 % 

12 

8,6 % 

47 

33,8 % 

80 

57,6 % 

Mentor 0 

0 % 

5 

3,6 % 

15 

10,9 % 

35 

25,5 % 

82 

59,9 % 

Svetovalec 6 

2,7 % 

2 

0,9 % 

23 

10,4 % 

49 

22,2 % 

141 

63,8 % 

Svetnik 0 

0 % 

1 

3,7 % 

7 

25,9 % 

8 

29,6 % 

11 

40,7 % 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela 

2Î = 19,806; 
g = 12; 

p = 0,071 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

0 

0 % 

25 

18 % 

113 

81,3 % 

Mentor 
1 

0,7 % 

0 

0 % 

5 

3,6 % 

22 

16,1 % 

109 

79,6 % 

Svetovalec 
6 

2,7 % 

0 

0 % 

2 

0,9 % 

30 

13,6 % 

183 

82,8 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

5 

18,5 % 

22 

81,5 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Dinamika otrok v igralnici 

2Î = 18,965; 
g = 12; 

p = 0,089 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

12 

8,6 % 

24 

17,3 % 

44 

31,7 % 

59 

42,4 % 

Mentor 
1 

0,7 % 

7 

5,1 % 

17 

12,4 % 

54 

39,4 % 

58 

42,3 % 

Svetovalec 
8 

3,6 % 

17 

7,7 % 

32 

14,5 % 

81 

36,7 % 

83 

37,6 % 

Svetnik 
1 

3,7 % 

0 

0 % 

4 

14,8 % 

8 

29,6 % 

14 

51,9 % 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Strokovni naziv 

Klima vrtca 

2Î = 13,110; 
g = 9; 

p = 0,158 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

17 

12,2 % 

49 

35,3 % 

72 

51,8 % 

Mentor 
0 

0 % 

2 

1,5 % 

12 

8,8 % 

36 

26,3 % 

87 

63,5 % 

Svetovalec 
0 

0 % 

2 

0,9 % 

26 

11,8 % 

72 

32,6 % 

121 

54,8 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

2 

7,4 % 

3 

11,1 % 

22 

81,5 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Predpisi in zakonodaja 

2Î = 60,454; 
g = 12; 

p = 0,000 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

6 

4,3 % 

72 

51,8 % 

36 

25,9 % 

25 

18 % 

Mentor 
2 

1,5 % 

3 

2,2 % 

39 

28,5 % 

62 

45,3 % 

31 

22,6 % 

Svetovalec 
8 

3,6 % 

26 

11,8 % 

53 

24 % 

77 

34,8 % 

57 

25,8 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

10 

37 % 

6 

22,2 % 

11 

40,7 % 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Upravljanje vrtca 

2Î = 29,956; 
g = 12; 

p = 0,003 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

6 

4,3 % 

41 

29,5 % 

53 

38,1 % 

38 

27,3 % 

Mentor 
1 

0,7 % 

4 

2,9 % 

18 

13,1 % 

75 

54,7 % 

39 

28,5 % 

Svetovalec 
1 

0,5 % 

9 

4,1 % 

35 

15,8 % 

84 

38 % 

92 

41,6 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

5 

18,5 % 

8 

29,6 % 

14 

51,9 % 

Se nadaljuje … 

 

 

173 



… nadaljevanje 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Sodelovanje s starši 

2Î = 28,834; 
g = 12; 

p = 0,004 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

21 

15,1 % 

62 

44,6 % 

55 

39,6 % 

Mentor 
3 

2,2 % 

6 

4,4 % 

10 

7,3 % 

51 

37,2 % 

67 

48,9 % 

Svetovalec 
9 

4,1 % 

10 

4,5 % 

37 

16,7 % 

84 

38 % 

81 

36,7 % 

Svetnik 
0 

0 % 

1 

3,7 % 

5 

18,5 % 

7 

25,9 % 

14 

51,9 % 

Dejavniki avt. vzg. 

 

 

 

Strokovni naziv 

Neodvisnost vzgojitelja od podpore sodelavcev 

χ2 = 32,572; 
g = 12; 

p = 0,001 

 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
37 

26,6 % 

40 

28,8 % 

54 

38,8 % 

2 

1,4 % 

6 

4,3 % 

Mentor 
43 

31,4 % 

52 

38 % 

28 

20,4 % 

8 

5,8 % 

6 

4,4 % 

Svetovalec 
66 

29,9 % 

88 

39,8 % 

38 

17,2 % 

16 

7,2 % 

13 

5,9 % 

Svetnik 
6 

22,2 % 

9 

33,3 % 

6 

22,2 % 

2 

7,4 % 

4 

14,8 % 
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Vzgojitelji so se, ne glede na strokovni naziv, z večino dejavnikov avtonomije vzgojiteljev 
strinjali, razen pri dejavniku neodvisnosti vzgojitelja od podpore sodelavcev so se večinoma 
malo strinjali ali pa sploh ne. Vzgojitelji so se povečini srednje ali precej strinjali (ne pa 
popolnoma), da nacionalna kultura vpliva na njihovo strokovno avtonomijo.  

Vzgojitelji (80 %, ne glede na strokovni naziv) so se v največji meri popolnoma strinjali s 
trditvijo, da vzgojiteljev pozitivni odnos do dela predstavlja dejavnik avtonomije 
vzgojiteljev. Pri treh dejavnikih, in sicer vzgojiteljev pozitivni odnos do dela, dinamika otrok 
v igralnici, klima vrtca, ni prišlo do statistično pomembnih razlik med vzgojitelji z različnim 
nazivom. Za klimo vrtca se je vsaj polovica vzgojiteljev, ne glede na naziv, popolnoma 
strinjala, da je dejavnik avtonomije vzgojiteljev. Tudi za dinamiko otrok v igralnici se je vsaj 
slabi dve tretjini vzgojiteljev, ne glede na naziv, precej ali popolnoma strinjalo, da 
predstavlja dejavnik avtonomije vzgojiteljev. Tudi za klimo vrtca se je vsaj 50 % 
vzgojiteljev, ne glede na naziv, popolnoma strinjalo, da predstavlja dejavnik avtonomije 
vzgojiteljev. Vzgojitelji, ne glede na naziv, zelo dobro poznajo dejavnike avtonomije 
vzgojiteljev, ki se nanašajo na njihov pozitivni odnos do dela, dinamiko otrok v igralnici ter 
na klimo vrtca. 

Nacionalno kulturo kot dejavnik avtonomije vzgojiteljev je prepoznalo oziroma se 
popolnoma strinjalo s trditvijo le 5,8 % vzgojiteljev brez naziva, desetina mentorjev (9,5 %) 
in svetovalcev (10,9 %) in četrtina svetnikov (25,9 %). Čeprav so subjektivne teorije 
dejavnik avtonomije vzgojiteljev, se s tem ni strinjalo 22,2 % svetnikov in precej manj 
vzgojiteljev brez naziva (0,7 %). Neodvisnost vzgojitelja od podpore sodelavcev je kot 
dejavnik avtonomije vzgojiteljev prepoznalo le 4,3 % vzgojiteljev brez naziva, 4,4 % 
mentorjev, 5,9 % svetovalcev in več kot desetina svetnikov (14,8 %). Do statistično 
pomembnih razlik med vzgojitelji glede na njihov strokovni naziv in vrednotenjem 
dejavnikov avtonomije vzgojiteljev je prišlo pri dejavnikih: nacionalna kultura (χ2 = 26,251; 
g = 12; p = 0,010), subjektivne teorije in prepričanja vzgojitelja (χ2 = 40,922; g = 12; p = 
0,000), neodvisnost vzgojitelja od podpore sodelavcev (χ2 = 32,572; g = 12; p = 0,001). V 
primeru, ko pogoji za χ2-preizkus niso bili izpolnjeni, je vrednost 2Î-preizkusa prav tako 
statistično pomembna pri šestih dejavnikih avtonomije vzgojiteljev.  

Da je strokovna usposobljenost vzgojitelja dejavnik avtonomije, se je popolnoma strinjalo 
92,6 % vzgojiteljev svetnikov in 62,6 % vzgojiteljev brez naziva. Razlike med vzgojitelji z 
različnim strokovnim nazivom so statistično pomembne pri dejavniku strokovna 
usposobljenost vzgojiteljev (2Î = 32,139; g = 12; p = 0,001).  

Z dejavnikom avtonomije vzgojiteljev, ki se nanaša na zadovoljstvo z delom, se je precej 
strinjalo 37,4 % vzgojiteljev brez naziva in 33,3 % svetnikov ter 18,2 % mentorjev in 16,3 
% svetovalcev. Čeprav gre pri vseh vzgojiteljih za precejšnjo mero strinjanja, prihaja do 
statistično pomembnih razlik med vzgojitelji z različnimi strokovnimi nazivi (2Î = 46,601; 
g = 12; p = 0,000), saj so se mentorji in svetovalci v večji meri kot vzgojitelji brez naziva 
popolnoma strinjali z zadovoljstvom z delom kot dejavnikom avtonomije. 
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Z delovnimi pogoji kot dejavnikom avtonomije se je popolnoma strinjala več kot polovica 
vzgojiteljev brez naziva (57,6 %), mentorjev (59,9 %) in svetovalcev (63,8 %) ter manj kot 
polovica svetnikov (40,7 %). Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom so 
statistično pomembne pri dejavniku delovnih pogojev (2Î = 30,450; g = 12; p = 0,002).  

Predpisi in zakonodaja predstavljajo dejavnik avtonomije vzgojiteljev. S tem se popolnoma 
strinja 40,7 % svetnikov in manj svetovalcev (25,8 %), mentorjev (22,6 %) ter le 18 % 
vzgojiteljev brez naziva. Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom so 
statistično pomembne pri dejavniku, ki se nanaša na predpise in zakonodajo (2Î = 60,454; 
g = 12; p = 0,000). 

Upravljanje vrtca vpliva na avtonomijo vzgojiteljev. S tem dejavnikom se popolnoma strinja 
51,9 % svetnikov in le 27,3 % vzgojiteljev brez naziva ter 28,5 % vzgojiteljev mentorjev. 
Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom so statistično pomembne pri 
dejavniku, ki se nanaša na upravljanje vrtca (2Î = 29,956; g = 12; p = 0,003). 

Sodelovanje s starši prav tako predstavlja dejavnik avtonomije vzgojiteljev, čemur 
popolnoma pritrjuje polovica svetnikov (51,9 %) ter manj kot polovica svetovalcev (36,7 %) 
in vzgojiteljev brez naziva (39,6 %). Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim 
nazivom so statistično pomembne pri dejavniku sodelovanje s starši (2Î = 28,834; g = 12; p 
= 0,004). 

Pri devetih od dvanajstih naštetih dejavnikov avtonomije vzgojiteljev je prišlo do statistično 
pomembnih razlik med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom, zato potrdimo hipotezo 
H4a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo 
v mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. Vzgojitelji z različnim 
strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v mnenju o vplivu (devetih od 
dvanajstih) dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. Menimo, da do razlik med vzgojitelji 
z različnim nazivom prihaja zaradi oblikovanja mnenj in prepričanj tekom različnih dolžin 
strokovnih izkušenj, pridobljenega znanja, strokovnega razvoja, subjektivnih teorij (Jug, 
2008; Polak, 1996, Turnšek, 2013). 

Dejavnike avtonomije so ocenjevali vzgojitelji, zato so njihova mnenja lahko podvržena 
subjektivnim teorijam. Le te po mnenju N. Turnšek (2013) vzgojitelji oblikujejo v kontekstu 
pedagoškega dela, o različnih vidikih pedagoškega dela in za »potrebe« pedagoškega dela. 
Subjektivne teorije ne določajo vzgojiteljevega obnašanja neposredno, ampak ustvarjajo 
družbeno-kognitivni okvir prepričanj, iz katerih vzgojitelj dela zaključke in sodbe ter se 
odziva v skladu s tem okvirjem prepričanj (Dweck, Chiu in Hong, 1995; Turnšek, 2013). 
Proces ustvarjanja mnenja in subjektivnih teorij je glede na čas pridobivanja izkušenj in dela 
različno dolg, prav tako je različen glede na pridobljeno znanje in strokovni naziv vzgojitelja. 
Vse znanje in izkušnje pa prispevajo k različnim subjektivnim teorijam in pojmovanju vpliva 
dejavnikov na lastno avtonomijo. A. Jug (2008) pove, da se subjektivnim teorijam ni mogoče 
izogniti, a je potrebno, da jih vzgojitelji ustrezno reflektirajo in ustrezno vključijo v poklicno 
delovanje. Refleksija lastne prakse vzgojiteljev prispeva k razvijanju lastne avtonomije in 
neodvisnosti, večjemu zadovoljstvu pri delu in daje vzgojiteljem samozavest pri 
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participiranju načrtovanja institucionalne politike (Noormohammadi, 2014). Vzgojitelji 
poznajo večino dejavnikov. Dejavniki avtonomije vzgojiteljev se nanašajo na vzgojiteljevo 
osebnost in subjektivne teorije (Ramos, 2006; Reeve, 2009; Vasile, 2013), način poučevanja 
(Skinner in Belmont, 1993; Oğuz, 2013b; Trawick-Smith in Dziurgot, 2011), izkušenost in 
strokovni razvoj (Burden, 1981; Öztürk, 2012; Rosenholtz in Simpson, 1990), dinamiko 
skupine v igralnici (Reeve, 2009), kurikulum in upravljanje vrtca (Kroflič idr., 2002; Usma 
Wilches, 2009), nacionalno politiko in kulturo (Benson, 2001). Neodvisnost od podpore 
sodelavcev je za avtonomijo vzgojiteljev pomemben dejavnik, a se vzgojitelji večinoma niso 
precej ali popolnoma strinjali s to trditvijo. Menimo, da so osredotočeni na timsko delo, kjer 
pridejo do izraza spretnosti sodelovanja in odnosa med člani tima. Vzgojitelji skrbijo tudi za 
podporo članov tima pri sprejemanju odločitev.  

Preverjanje H4b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo 
v mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. 

Preglednica 22: Delovna doba vzgojiteljev in vrednotenje dejavnikov vzgojiteljeve 
avtonomije 

    Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Nacionalna kultura 

 

 

χ2 = 63,565; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

1 

4,5 % 

18 

81,8 % 

3 

13,6 % 

0 

0 % 

1–5 let 
4 

7,4 % 

8 

14,8 % 

26 

48,1 % 

14 

25,9 % 

2 

3,7 % 

5–10 let 
10 

11 % 

10 

11 % 

23 

25,3 % 

42 

46,2 % 

6 

6,6 % 

Več kot 10 let 
17 

16 % 

20 

18,9 % 

39 

36,8 % 

26 

24,5 % 

4 

3,8 % 

Več kot 20 let 
38 

15,1 % 

24 

9,6 % 

75 

29,9 % 

74 

29,5 % 

40 

15,9 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Strokovna usposobljenost vzgojitelja 

 

2Î = 50,940; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

4,5 % 

11 

50 % 

10 

45,5 % 

1–5 let 
0 

0 % 

1 

1,9 % 

0 

0 % 

23 

42,6 % 

30 

55,6 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

6 

6,6 % 

29 

31,9 % 

56 

61,5 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

2 

1,9 % 

27 

25,5 % 

77 

72,6 % 

Več kot 20 let 
6 

2,4 % 

0 

0 % 

14 

5,6 % 

38 

15,1 % 

193 

76,9 % 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Subjektivne teorije in prepričanja vzgojitelja 

 

 

χ2 = 48,812; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

1 

4,5 % 

2 

9,1 % 

18 

81,8 % 

1 

4,5 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

14 

25,9 % 

25 

46,3 % 

15 

27,8 % 

5–10 let 
1 

1,1 % 

10 

11 % 

20 

22 % 

40 

44 % 

20 

22 % 

Več kot 10 let 
4 

3,8 % 

7 

6,6 % 

25 

23,6 % 

32 

30,2 % 

38 

35,8 % 

Več kot 20 let 
25 

10 % 

22 

8,8 % 

56 

22,3 % 

86 

34,3 % 

62 

24,7 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

    Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Zadovoljstvo z delom 

 

2Î = 52,204; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

4,5 % 

12 

54,5 % 

9 

40,9 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

21 

38,9 % 

33 

61,1 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

8 

8,8 % 

26 

28,6 % 

57 

62,6 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

4 

3,8 % 

25 

23,6 % 

77 

72,6 % 

Več kot 20 let 
6 

2,4 % 

4 

1,6 % 

6 

2,4 % 

38 

15,1 % 

197 

78,5 % 

    Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Delovni pogoji 

 

2Î = 26,092; 

g = 16; 

p = 0,053 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

4,5 % 

2 

9,1 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

5 

9,3 % 

19 

35,2 % 

30 

55,6 % 

5–10 let 
0 

0 % 

1 

1,1 % 

11 

12,1 % 

32 

35,2 % 

47 

51,6 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

1 

0,9 % 

14 

13,2 % 

27 

25,5 % 

64 

60,4 % 

Več kot 20 let 
6 

2,4 % 

6 

2,4 % 

26 

10,4 % 

59 

23,5 % 

154 

61,4 % 

Se nadaljuje … 

 

179 



… nadaljevanje 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela 

 

 

2Î = 24,777; 

g = 16; 

p = 0,074 

 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

3 

13,6 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
0 

0 % 

1 

1,9 % 

0 

0 % 

10 

18,5 % 

43 

79,6 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

1,1 % 

21 

23,1 % 

69 

75,8 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

0,9 % 

19 

17,9 % 

86 

81,1 % 

Več kot 20 let 
7 

2,8 % 

0 

0 % 

5 

2 % 

29 

11,6 % 

210 

83,7 % 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Dinamika otrok v igralnici 

 

 

2Î = 49,776; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

7 

31,8 % 

3 

13,6 % 

6 

27,3 % 

6 

27,3 % 

1–5 let 
0 

0 % 

2 

3,7 % 

5 

9,3 % 

15 

27,8 % 

32 

59,3 % 

5–10 let 
0 

0 % 

2 

2,2 % 

21 

23,1 % 

39 

42,9 % 

29 

31,9 % 

Več kot 10 let 
2 

1,9 % 

9 

8,5 % 

24 

22,6 % 

34 

32,1 % 

37 

34,9 % 

Več kot 20 let 
8 

3,2 % 

16 

6,4 % 

24 

9,6 % 

93 

37,1 % 

110 

43,8 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Klima vrtca 

 

2Î = 26,246; 

g = 12; 

p = 0,010 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

1 

4,5 % 

1 

4,5 % 

10 

45,5 % 

10 

45,5 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

7 

13 % 

20 

37 % 

27 

50 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

9 

9,9 % 

31 

34,1 % 

51 

56 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

1 

0,9 % 

23 

21,7 % 

28 

26,4 % 

54 

50,9 % 

Več kot 20 let 
0 

0 % 

3 

1,2 % 

17 

6,8 % 

71 

28,3 % 

160 

63,7 % 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Predpisi in zakonodaja 

 

 

2Î = 86,259; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

19 

86,4 % 

3 

13,6 % 

0 

0 % 

1–5 let 
0 

0 % 

1 

1,9 % 

36 

66,7 % 

6 

11,1 % 

11 

20,4 % 

5–10 let 
0 

0 % 

5 

5,5 % 

27 

29,7 % 

44 

48,4 % 

15 

16,5 % 

Več kot 10 let 
1 

0,9 % 

7 

6,6 % 

28 

26,4 % 

41 

38,7 % 

29 

27,4 % 

Več kot 20 let 
9 

3,6 % 

22 

8,8 % 

64 

25,5 % 

87 

34,7 % 

69 

27,5 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

  Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Upravljanje vrtca 

 

2Î = 34,858; 

g = 16; 

p = 0,004 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

11 

50 % 

8 

36,4 % 

3 

13,6 % 

1–5 let 
0 

0 % 

2 

3,7 % 

18 

33,3 % 

23 

42,6 % 

11 

20,4 % 

5–10 let 
1 

1,1 % 

3 

3,3 % 

15 

16,5 % 

44 

48,4 % 

28 

30,8 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

3 

2,8 % 

18 

17 % 

50 

47,2 % 

35 

33 % 

Več kot 20 let 
2 

0,8 % 

11 

4,4 % 

37 

14,7 % 

95 

37,8 % 

106 

42,2 % 

   Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Sodelovanje s starši 

 

 

 

2Î = 37,796; 

g = 16; 

p = 0,002 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

4,5 % 

12 

54,5 % 

9 

40,9 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

12 

22,2 % 

18 

33,3 % 

24 

44,4 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

13 

14,3 % 

41 

45,1 % 

37 

40,7 % 

Več kot 10 let 
6 

5,7 % 

8 

7,5 % 

18 

17 % 

38 

35,8 % 

36 

34 % 

Več kot 20 let 
6 

2,4 % 

10 

4 % 

29 

11,6 % 

95 

37,8 % 

111 

44,2 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

    Dejavniki avt. vzg. 

 

 

Delovna doba 

Neodvisnost vzgojitelja od podpore sodelavcev 

 

χ2 = 88,706; 

g = 16; 

p = 0,000 

 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
3 

13,6 % 

1 

4,5 % 

18 

81,8 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1–5 let 
10 

18,5 % 

13 

24,1 % 

28 

51,9 % 

2 

3,7 % 

1 

1,9 % 

5–10 let 
25 

27,5 % 

41 

45,1 % 

20 

22 % 

3 

3,3 % 

2 

2,2 % 

Več kot 10 let 
29 

27,4 % 

33 

31,1 % 

26 

24,5 % 

9 

8,5 % 

9 

8,5 % 

Več kot 20 let 
85 

33,9 % 

101 

40,2 % 

34 

13,5 % 

14 

5,6 % 

17 

6,8 % 

 
Vzgojitelji se, ne glede na dolžino delovne dobe, večinoma precej ali popolnoma strinjajo, 
da navedeni dejavniki (strokovna usposobljenost vzgojitelja, subjektivne teorije in 
prepričanja vzgojiteljev, zadovoljstvo z delom, delovni pogoji, vzgojiteljev pozitivni odnos 
do dela, dinamika otrok v igralnici, klima vrtca, upravljanje vrtca, sodelovanje s starši) 
vplivajo na njihovo strokovno avtonomijo. Najmanj so se strinjali z dejavnikom 
vzgojiteljeve avtonomije, ki se je nanašal na neodvisnost vzgojitelja od podpore sodelavcev. 
Kar 33,9 % vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe se ni strinjalo, da je vzgojiteljeva 
neodvisnost od podpore sodelavcev dejavnik njihove avtonomije. Menimo, da dajejo velik 
poudarek na timskem delu (s pomočniki vzgojiteljev), saj je timsko delo v vrtcu zelo 
strukturirana oblika sodelovanja, ki zajema timsko načrtovanje, timsko izvajanje (timsko 
delo v skupini) in timsko evalvacijo (Polak, 2012). 81,8 % vzgojiteljev, z 1 letom delovne 
dobe ali manj, se je srednje strinjalo, da neodvisnost vzgojitelja od podpore sodelavcev 
predstavlja dejavnik avtonomije. Nacionalna kultura je dejavnik avtonomije vzgojiteljev, 
vendar se je popolnoma s tem strinjalo le 15,9 % vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe, 
6,6 % vzgojiteljev s 5 do 10 let delovnih izkušenj in 4 % vzgojiteljev z manj kot 5 let 
delovnih izkušenj. Tudi subjektivne teorije vzgojiteljev so dejavnik avtonomije vzgojiteljev, 
vendar se s to trditvijo ni strinjalo 10 % vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe, 3,8 % 
vzgojiteljev z več kot 10 let delovne dobe in 1,1 % vzgojiteljev s 5 do 10 let delovne dobe. 
Do statistično pomembnih razlik med vzgojitelji glede na dolžino delovne dobe in 
vrednotenjem dejavnikov avtonomije vzgojiteljev je prišlo pri dejavnikih: neodvisnost 
vzgojitelja od podpore sodelavcev (χ2 = 88,706; g = 16; p = 0,000), nacionalna kultura 
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(χ2 = 63,565; g = 16; p = 0,000), subjektivne teorije in prepričanja vzgojitelja (χ2 = 48,812; 
g = 16; p = 0,000). V primeru, ko pogoji za χ2-preizkus niso bili izpolnjeni, je vrednost 2Î-
preizkusa prav tako statistično pomembna pri sedmih dejavnikih avtonomije vzgojiteljev.  

Strokovna usposobljenost vzgojiteljev predstavlja dejavnik avtonomije vzgojiteljev. S tem se 
popolnoma strinja več kot polovica vzgojiteljev z delovno dobo, daljšo od 1 leta. Vzgojitelji 
z delovno dobo 1 leto ali manj se s tem popolnoma strinjajo v manj kot polovici primerov, 
in sicer 45,5 %. Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so statistično pomembne 
pri dejavniku strokovna usposobljenost vzgojiteljev (2Î = 50,940; g = 16; p = 0,000). 
Menimo, da do razlik prihaja, ker z daljšo delovno dobo in profesionalnim razvojem 
vzgojitelji pridobijo dodatno strokovno znanje in izkušnje ter se bolj zavedajo pomena 
strokovne usposobljenosti pri uresničevanju avtonomije vzgojiteljev.  

S trditvijo, da zadovoljstvo z delom predstavlja dejavnik avtonomije vzgojiteljev, se 
popolnoma strinja 40,9 % vzgojiteljev z 1 letom delovne dobe ali manj in več kot 61 % 
izkušenejših vzgojiteljev. Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so statistično 
pomembne pri dejavniku zadovoljstvo z delom (2Î = 52,204; g = 16; p = 0,000). Vzgojitelji 
z daljšo delovno dobo imajo več izkušenj pri uresničevanju avtonomije. Menimo, da se bolj 
zavedajo, da zadovoljstvo z delom vpliva na njihovo strokovno avtonomijo. Zadovoljstvo z 
delom, skupaj s strokovnim razvojem, ne prispeva le k avtonomiji vzgojiteljev, ampak 
predstavlja tudi kazalec kakovosti v vrtcu (Marjanovič Umek idr., 2002).  

Z dinamiko otrok v igralnici kot dejavnikom avtonomije se je popolnoma strinjala več kot 
polovica vzgojiteljev z 1 do 5 let delovnih izkušenj (59,3 %) ter le 27,3 % vzgojitelji z 1 
letom ali manj delovnih izkušenj. Razlike med vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe 
so statistično pomembne pri dejavniku dinamika otrok v igralnici (2Î = 49,776; g = 16; 
p = 0,000). Menimo, da so razlike lahko posledica različne dolžine delovne dobe, 
pridobljenih izkušenj tekom pedagoškega dela. Dinamika skupine določa tudi obnašanje, 
način dela in stil vodenja za vzgojitelje (Reeve, 2009).   

Dejavnik avtonomije vzgojiteljev je tudi klima vrtca, s čimer se popolnoma strinja 63,7 % 
vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe in manj kot polovica vzgojiteljev z 1 letom ali 
manj delovne dobe (45,5 %). Razlike med vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe so 
statistično pomembne pri dejavniku avtonomije vzgojiteljev, ki se nanaša na klimo vrtca (2Î 
= 26,246; g = 12; p = 0,010). Razlike se lahko pojavijo zaradi različne dolžine delovnih 
izkušenj, saj klima vrtca s svojimi značilnostmi lahko bolj ali manj podpira avtonomijo 
vzgojiteljev. 

Malo več kot 27 % vzgojiteljev z več kot 10 in 20 let delovne dobe se je popolnoma strinjalo, 
da so predpisi in zakonodaja dejavnik avtonomije vzgojiteljev. Vzgojiteljev z 1 letom ali 
manj delovne dobe se s tem niso popolnoma strinjali, ampak se je 86,4 % s tem le srednje 
strinjalo. Razlike med vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe so statistično pomembne 
pri dejavniku avtonomije vzgojiteljev, ki se nanaša na predpise in zakonodajo (2Î = 86,259; 
g = 16; p = 0,000). Razlika v različni dolžini delovne dobe lahko prispeva k različnemu 
pojmovanju predpisov kot dejavnika avtonomije vzgojiteljev. Večja verjetnost je, da 
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vzgojitelji z daljšo delovno dobo doživijo spremembe zakonodaj in pravilnikov ter občutijo, 
kako to vpliva na njihovo avtonomijo.  

Upravljanje vrtca predstavlja dejavnik avtonomije vzgojiteljev, s čimer se popolnoma strinja 
42,2 % vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe in le 13,6 % vzgojiteljev z 1 letom delovne 
dobe ali manj. Razlike med vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe so statistično 
pomembne pri dejavniku avtonomije vzgojiteljev, ki se nanaša na upravljanje vrtca 
(2Î = 34,858; g = 16; p = 0,004). Razlike se lahko pojavijo zaradi različne dolžine delovnih 
izkušenj, kajti vzgojitelji novinci še večinoma niso imeli priložnosti doživeti zamenjave 
vodstva in posledično doživeti nekoliko drugačno upravljanje vrtca ter vpliva upravljanja 
vrtca novega vodstva na njihovo avtonomijo.  

Sodelovanje s starši je eden od dejavnikov avtonomije vzgojiteljev. S tem se precej strinja 
več kot polovica vzgojiteljev z 1 letom delovne dobe ali manj (54,5 %) in 33,3 % vzgojiteljev 
z 1 do 5 let delovne dobe, 35,8 % vzgojiteljev z več kot 10 let delovne dobe. Razlike med 
vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe so statistično pomembne pri dejavniku 
avtonomije vzgojiteljev, ki ga predstavlja sodelovanje s starši (2Î = 37,796; g = 16; p = 
0,002). Različna dolžina delovne dobe in izkušenj, dodatno pridobljeno strokovno znanje, 
oblikovane subjektivne teorije lahko vplivajo na razlike med mnenji vzgojiteljev o 
dejavnikih avtonomije vzgojiteljev.  

Pri delovnih pogojih kot dejavniku avtonomije vzgojiteljev se razlike med vzgojitelji z 
različno delovno dobo niso izkazale kot statistično pomembne (2Î = 26,092; g = 16; 
p = 0,053), prav tako ne pri dejavniku vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (2Î = 24,777; 
g = 16; p = 0,074). Vzgojitelji so se ne glede na delovno dobo povečini popolnoma strinjali 
(86,4 % vzgojiteljev z 1 letom delovne dobe ali manj, 83,7 % vzgojiteljev z več kot 20 let 
delovne dobe), da vzgojiteljev pozitivni odnos do dela predstavlja dejavnik avtonomije 
vzgojiteljev. 

Pri desetih (od dvanajstih) dejavnikih se pojavljajo statistično pomembne razlike med 
vzgojitelji z različno delovno dobo, zato smo potrdili hipotezo H4b: Vzgojitelji z različno 
delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v mnenju o vplivu dejavnikov na 
njihovo lastno avtonomijo. 

Menimo, da zaradi različne dolžine delovne dobe in s tem posledično različnih izkušenj, 
strokovnega znanja in oblikovanja subjektivnih teorij med vzgojitelji z različno delovno 
dobo prihaja do razlik v mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. 
Dejavnike avtonomije so ocenjevali vzgojitelji, zato so njihova mnenja lahko podvržena tudi 
subjektivnim teorijam. Že vzgojitelji začetniki (1 leto ali manj delovne dobe) imajo 
oblikovane svoje subjektivne teorije, ki imajo korenine v njihovi osebni izkušnji šolanja, 
splošnem in strokovnem znanju, pridobivanju izkušenj s poučevanjem (Li, 1992). Pri mlajših 
vzgojiteljih v »zgodnji začetni fazi poučevanja« so subjektivne teorije še bolj spremenljive 
(Pajares, 1992). Pri starejših vzgojiteljih z več delovne dobe so izoblikovane subjektivne 
teorije veliko manj spremenljive, saj so oblikovane v trdno in stabilno strukturo (prav tam). 
Raziskovalci ugotavljajo, da se dejavniki avtonomije vzgojiteljev nanašajo na vzgojiteljevo 
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osebnost in subjektivne teorije (Ramos, 2006; Reeve, 2009; Vasile, 2013), izkušenost in 
strokovni razvoj (Burden, 1981; Öztürk, 2012; Rosenholtz in Simpson, 1990), način 
poučevanja (Skinner in Belmont, 1993; Oğuz, 2013b; Trawick-Smith in Dziurgot, 2011), 
dinamiko skupine v igralnici (Reeve, 2009), kurikulum in upravljanje vrtca (Kroflič idr., 
2002; Usma Wilches, 2009), nacionalno politiko in kulturo (Benson, 2001). Koliko pa se 
vzgojitelji zavedajo vpliva teh dejavnikov na njihovo avtonomijo, je spet stvar njihovih 
osebnih mnenj, izkušenj, znanja, oblikovanja subjektivnih teorij, klime v vrtcu, prepričanj 
širše okolice – kulture. Strinjamo se z Orzea (2016), da mlajši strokovni delavci potrebujejo 
podporo starejših sodelavcev za razvijanje svoje strokovne avtonomije in identitete 
vzgojitelja. 

10.2.1 Sklepne ugotovitve  

V tem poglavju smo odgovorili na četrto raziskovalno vprašanje. Zanimali so nas dejavniki, 
ki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na njihovo lastno avtonomijo. Osredotočili smo se na 
naslednje najpogostejše dejavnike: nacionalna kultura in politika (Benson, 2001); 
vzgojiteljeva osebnost in subjektivne teorije (Kalin in Šteh, 2007; Korthagen, 2004; Kroflič, 
2005; Ramos, 2006; Reeve, 2009; Usma Wilches, 2009; Vasile, 2013), način poučevanja 
(Oğuz, 2013b; Skinner in Belmont, 1993; Trawick-Smith in Dziurgot, 2011), strokovno 
znanje in kompetence (Kroflič, 2005; Marentič Požarnik, 2004; Noormohammadi, 2014; 
Usma Wilches, 2009; Tehrani in Mansor, 2012), izkušenost in strokovni razvoj (Burden, 
1981; Öztürk, 2012; Rosenholtz in Simpson, 1990; Viera, 2003), dinamika v skupini otrok 
(Reeve, 2009), delovni pogoji in zakonodaja (Duncan, 2009; Kroflič idr., 2002; Štrajn in 
Sardoč, 2006; Usma Wilches, 2009), kurikulum in upravljanje vrtca ter klima v vrtcu 
(Dymoke in Harrison, 2006; Kroflič idr., 2002; Usma Wilches, 2009), neodvisnost od okolja 
– starši, sodelavci (Usma Wilches, 2009; Zgaga, 1990), zadovoljstvo z delom in pozitivni 
odnos do dela (Ajzen, 2001; Gürsoy, 2016; Hawcroft in Milfont, 2010). Ugotovili smo, da 
se vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo statistično 
pomembno razlikujejo v mnenju o vplivu dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. To 
pomeni potrditev hipoteze H4. Razlike v mnenju med vzgojitelji pripisujemo procesu 
ustvarjanja mnenja o dejavnikih njihove lastne avtonomije, ki je glede na čas pridobivanja 
izkušenj in dela različno dolg, prav tako je različen glede na pridobljeno znanje in strokovni 
naziv vzgojitelja. Pridobljeno znanje in izkušnje pa prispevajo k različnim subjektivnim 
teorijam in pojmovanju vpliva dejavnikov na lastno avtonomijo. Refleksija subjektivnih 
teorij (Jug, 2008; Kroflič, 2005) in lastne prakse vzgojiteljev prispeva k razvijanju lastne 
avtonomije in neodvisnosti, večjemu zadovoljstvu pri delu in daje vzgojiteljem samozavest 
pri participiranju načrtovanja institucionalne politike (Noormohammadi, 2014). Menimo, da 
je refleksija lastne prakse uspešnejša ob podpori izkušenih sodelavcev (Orzea, 2016), 
pridobljenem strokovnem znanju, skrbi za osebni in profesionalni razvoj, vse skupaj pa 
prispeva k razvijanju strokovne avtonomije in identitete vzgojitelja.  
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10.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPODBUJANJE AVTONOMIJE 
PREŠOLSKIH OTROK 

V tem poglavju nas bodo zanimali dejavniki, ki vplivajo na spodbujanje avtonomije 
predšolskih otrok. Za spodbujanje avtonomije otrok je ključnega pomena vzgojitelj (Kroflič, 
2001; Reeve idr., 2004; Su in Reeve, 2011) in njegov način dela (Leroy idr., 2007), saj 
vzgojitelji določajo pravila za otroke v igralnici. Osredotočili smo se na najpogostejše 
dejavnike, ki jih omenjajo avtorji. Odgovorili smo na peto in šesto raziskovalno vprašanje, 
in sicer kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na odnosni in didaktični vidik 
spodbujanja avtonomije otrok. Iskali smo tudi odgovore na tretje in šesto raziskovalno 
vprašanje (ali so med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo 
statistično pomembne razlike v vrednotenju dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in 
njihovim mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok), zato smo preverili hipoteze 
H5, H6, H12, H13 in H14.  

Preverjanje H5 

H5: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. 

Ker hipoteza H5 vsebuje dve neodvisni spremenljivki (strokovni naziv, delovno dobo 
vzgojiteljev), smo jo razdelili na H5a in H5b.  

H5a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok. 

H5b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v pogledih, 
kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok. 

Najprej bomo pogledali H5a, ali se vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. 
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Preglednica 23: Pogledi vzgojiteljev o dejavnikih, ki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok, glede na naziv vzgojiteljev 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Pozitivni odnos vzgojiteljev do spodb. avtonomije otrok 

2Î = 9,520; 

g = 6; 

p = 0,146 

Srednje se strinjam Precej se strinjam 
Popolnoma se 

strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

24 

17,3 % 

114 

82 % 

Mentor 
5 

3,6 % 

21 

15,3 % 

111 

81 % 

Svetovalec 
2 

0,9 % 

34 

15,4 % 

185 

83,7 % 

Svetnik 
0 

0 % 

1 

3,7 % 

26 

96,3 % 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Osebnost vzgojitelja 

 

χ2 = 33,013; 

g = 6; 

p = 0,000* 

Malo ali srednje se 
strinjam Precej se strinjam 

 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
24 

17,3 % 

61 

43,9 % 

54 

38,3 % 

Mentor 
10 

7,3 % 

52 

38 % 

75 

54,7 % 

Svetovalec 
5 

2,3 % 

92 

41,6 % 

124 

56,1 % 

Svetnik 
5 

18,5 % 

9 

33,3 % 

13 

48,1 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Možnost, da otroci izrazijo svoja čustva 

 

2Î = 18,197; 

g = 9; 

p = 0,033* 

 

Sploh se ne 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

0 

0 % 

41 

29,5 % 

98 

70,5 % 

Mentor 
0 

0 % 

1 

0,7 % 

32 

23,4 % 

104 

75,9 % 

Svetovalec 
1 

0,5 % 

3 

1,4 % 

41 

18,6 % 

176 

79,6 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

3,7 % 

26 

96,3 % 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Vrednote vzgojitelja 

 

χ2 = 22,475; 

g = 6; 

p = 0,001* 

Malo ali srednje 
se strinjam Precej se strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
21 

15,1 % 

71 

51,1 % 

47 

33,8 % 

Mentor 
13 

9,5 % 

56 

40,9 % 

68 

49,6 % 

Svetovalec 
17 

7,7 % 

90 

40,7 % 

114 

51,6 % 

Svetnik 
0 

0 % 

7 

25,9 % 

20 

74,1 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Možnost, da otroci razmišljajo po svoje 

2Î = 10,844; 

g = 9; 

p = 0,287 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
0 

0 % 

2 

1,4 % 

38 

27,3 % 

99 

71,2 % 

Mentor 
0 

0 % 

3 

2,2 % 

32 

23,4 % 

102 

74,5 % 

Svetovalec 
1 

0,5 % 

3 

1,4 % 

42 

19 % 

175 

79,2 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

2 

7,4 % 

25 

92,6 % 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Vzgojitelj sprejema perspektivo otrok 

 

χ2 = 28,555; 

g = 6; 

p = 0,000* 

Srednje se strinjam Precej se strinjam 

 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

52 

37,4 % 

86 

61,9 % 

Mentor 
2 

1,5 % 

48 

35 % 

87 

63,5 % 

Svetovalec 
18 

8,1 % 

48 

21,7 % 

155 

70,1 % 

Svetnik 
0 

0 % 

5 

18,5 % 

22 

81,5 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik 

 

 

Strok. naziv 

Spodbujanje otrok k samokontroli 

 

2Î = 28,410; 

g = 9; 

p = 0,001* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

10 

7,2 % 

55 

39,6 % 

73 

52,5 % 

Mentor 
7 

5,1 % 

11 

8 % 

44 

32,1 % 

75 

54,7 % 

Svetovalec 
2 

0,9 % 

11 

5 % 

77 

34,8 % 

131 

59,3 % 

Svetnik 
2 

7,4 % 

0 

0 % 

2 

7,4 % 

23 

85,2 % 

 
Vzgojitelji so se z večino dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok popolnoma ali precej 
strinjali, ne glede na strokovni naziv. V več kot 80 % so se vsi vzgojitelji popolnoma strinjali, 
da vzgojitelji s pozitivnim odnosom do spodbujanja avtonomije otrok pripomorejo k 
spodbujanju avtonomije otrok. Tudi pri možnosti, da otroci razmišljajo po svoje, so se 
vzgojitelji vsaj v 70 % popolnoma strinjali, da prispeva k odnosnemu vidiku spodbujanja 
avtonomije otrok. Vzgojitelji se, ne glede na naziv, zavedajo, da imata dejavnika (pozitivni 
odnos vzgojitelja do spodbujanja avtonomije otrok ter možnost, da otroci razmišljajo po 
svoje) odločilni vpliv na spodbujanje avtonomije otrok.  

Da osebnost vzgojitelja vpliva na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok, se je strinjalo 
56 % svetovalcev in 38 % vzgojiteljev brez naziva. Pri vrednotenju dejavnika osebnost 
vzgojitelja je pri vzgojiteljih z različnim strokovnim nazivom prišlo do statistično 
pomembnih razlik (χ2 = 33,013; g = 6; p = 0,000). Vrednote in prepričanja vzgojiteljev so 
dejavnik spodbujanja avtonomije otrok. S tem se je popolnoma strinjala več kot polovica 
svetovalcev (51,6 %) in svetnikov (74,1 %) ter manj kot polovica vzgojiteljev brez naziva 
(33,8 %). Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom so statistično pomembne 
pri dejavniku vrednote in prepričanja vzgojitelja (χ2 = 22,475; g = 6; p = 0,001). Pri 
odnosnem vidiku spodbujanja avtonomije otrok je pomembno, da vzgojitelj sprejema 
perspektivo otrok. S tem se popolnoma strinja 81,5 % svetnikov in 61,9 % vzgojiteljev brez 
naziva. Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom so statistično pomembne 
pri dejavniku vzgojitelj sprejema perspektivo otrok (χ2 = 28,555; g = 6; p = 0,000). Menimo, 
da med vzgojitelji z različnim nazivom prihaja do razlik zaradi razlik v dodatnem 
strokovnem izobraževanju, profesionalnem razvoju, različne dolžine delovnih izkušenj, 
izoblikovanih subjektivnih teorij.  

191 



Razlike v popolnem strinjanju pri večini trditev so predvsem očitne med svetniki in 
vzgojitelji brez naziva. 96,3 % vzgojiteljev svetnikov in 70,5 % vzgojiteljev brez naziva se je 
popolnoma strinjalo, da k spodbujanju avtonomije otrok vpliva možnost, da otroci izrazijo 
svoja čustva. Spodbujanje otrok k samokontroli prispeva k spodbujanju avtonomije otrok, s 
čimer se popolnoma strinja 85,2 % svetnikov in polovica vzgojiteljev brez naziva (52,5 %). 
Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom so statistično pomembne pri 
dejavniku možnost, da otroci izrazijo svoja čustva (2Î = 18,197; g = 9; p = 0,033) in 
spodbujanje otrok k samokontroli (2Î = 28,410; g = 9; p = 0,001). 

Pri petih (od sedmih) naštetih dejavnikih spodbujanja avtonomije otrok so razlike med 
vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom bile statistično pomembne, zato potrdimo 
hipotezo H5a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno 
razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. Menimo, da do razlik med vzgojitelji z različnimi nazivi prihaja, ker 
imajo vzgojitelji različno dolžino delovnih izkušenj, dodatno pridobljenega strokovnega 
znanja, oblikovanja subjektivnih teorij, profesionalnega razvoja. Ne glede na naziv se 
vzgojitelji zelo strinjajo, da sta pozitiven odnos do spodbujanja avtonomije otrok in možnost, 
da otroci razmišljajo po svoje, dejavnika, ki vplivata na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. Če vzgojitelj nima pozitivnega odnosa do spodbujanja avtonomije otrok, 
je zelo verjetno, da tega ne bo udejanjil. Dejavnik spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu je 
vzgojitelj (Hardre in Reeve, 2003; Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011), 
njegova izobrazba (Castle, 2004; Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njegov odnos in 
pripravljenost za ustrezno mišljenje in ravnanje (Little, 2002). Obstaja povezava med 
subjektivnimi (implicitnimi) teorijami vzgojiteljev, njihovo samoučinkovitostjo in klimo, ki 
spodbuja avtonomijo otrok. Vzgojitelji, ki verjamejo v učinkovitost svojih metod 
spodbujanja avtonomije otrok, zagotavljajo otrokom klimo (okolje) z večjo podporo za 
razvoj avtonomije (Leroy idr., 2007). Dejavnike, ki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok, so ocenjevali vzgojitelji. Na njihova mnenja so vplivale tudi njihove 
subjektivne teorije. Menimo, da zaradi različnih strokovnih nazivov in s tem posledično 
različnih izkušenj, strokovnega znanja in oblikovanja subjektivnih teorij med vzgojitelji z 
različnim strokovnim nazivom prihaja do razlik v mnenju o vplivu dejavnikov na 
spodbujanje avtonomije otrok.  

Pogledali bomo še H5b, in sicer, ali se vzgojitelji z različno delovno dobo statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. 
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Preglednica 24: Pogledi vzgojiteljev o dejavnikih, ki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok, glede na delovno dobo vzgojiteljev 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Osebnost vzgojitelja 

2Î = 31,782; 

g = 12; 

p = 0,001* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

4,5 % 

14 

63,6 % 

7 

31,8 % 

1–5 let 
0 

0 % 

1 

1,9 % 

11 

20,4 % 

24 

44,4 % 

18 

33,3 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

11 

12,1 % 

36 

39,6 % 

44 

48,4 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

2 

1,9 % 

4 

3,8 % 

45 

42,5 % 

55 

51,9 % 

Več kot 20 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

14 

5,6 % 

95 

37,8 % 

142 

56,6 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Vrednote in prepričanja vzgojitelja 

2Î = 46,862; 

g = 12; 

p = 0,000* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

14 

63,6 % 

8 

36,4 % 

1–5 let 
0 

0 % 

1 

1,9 % 

13 

24,1 % 

25 

46,3 % 

15 

27,8 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

7 

7,7 % 

53 

58,2 % 

31 

34,1 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

2 

1,9 % 

9 

8,5 % 

45 

42,5 % 

50 

47,2 % 

Več kot 20 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

19 

7,6 % 

87 

34,7 % 

145 

57,8 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Pozitivni odnos vzgojitelja do spodbujanja samostojnosti otrok 

2Î = 15,163; 

g = 8; 

p = 0,056 

Srednje se strinjam Precej se strinjam 
Popolnoma se 

strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

2 

9,1 % 

20 

90,9 % 

1–5 let 
1 

1,9 % 

13 

24,1 % 

40 

74,1 % 

5–10 let 
0 

0 % 

22 

24,2 % 

69 

75,8 % 

Več kot 10 let 
2 

1,9 % 

13 

12,3 % 

91 

85,8 % 

Več kot 20 let 
5 

2 % 

30 

12 % 

216 

86,1 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Možnost, da otroci izrazijo čustva 

2Î = 38,184; 

g = 12; 

p = 0,000* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

5 

22,7 % 

17 

77,3 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

28 

51,9 % 

26 

48,1 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

12 

13,2 % 

79 

86,8 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

2 

1,9 % 

28 

26,4 % 

76 

71,7 % 

Več kot 20 let 
1 

0,4 % 

0 

0 % 

2 

0,8 % 

42 

16,7 % 

206 

82,1 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Možnost, da otroci razmišljajo po svoje 

2Î = 27,271; 

g = 12; 

p = 0,007* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

4,5 % 

2 

9,1 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

1,9 % 

25 

46,3 % 

28 

51,9 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

18 

19,8 % 

73 

80,2 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

3 

2,8 % 

17 

16 % 

86 

81,1 % 

Več kot 20 let 
0 

0 % 

1 

0,4 % 

3 

1,2 % 

52 

20,7 % 

195 

77,7 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Vzgojitelj sprejema perspektivo otrok 

2Î = 38,648; 

g = 8; 

p = 0,000* 

Srednje se strinjam 

 

Precej se strinjam 

 

Popolnoma se 
strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

3 

13,6 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
1 

1,9 % 

25 

46,3 % 

28 

51,9 % 

5–10 let 
1 

1,1 % 

41 

45,1 % 

49 

53,8 % 

Več kot 10 let 
1 

0,9 % 

25 

23,6 % 

80 

75,5 % 

Več kot 20 let 
18 

7,2 % 

59 

23,5 % 

174 

69,3 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Spodbujanje otrok k samokontroli 

2Î = 52,934; 

g = 12; 

p = 0,000* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

3 

13,6 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

5 

9,3 % 

24 

44,4 % 

25 

46,3 % 

5–10 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

10 

11 % 

45 

49,5 % 

36 

39,6 % 

Več kot 10 let 
0 

0 % 

8 

7,5 % 

3 

2,8 % 

23 

21,7 % 

72 

67,9 % 

Več kot 20 let 
0 

0 % 

4 

1,6 % 

14 

5,6 % 

83 

33,1 % 

150 

59,8 % 

 
Vzgojitelji so se z večino dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok popolnoma ali precej 
strinjali, ne glede na dolžino delovne dobe. V več kot 74 % so se vsi vzgojitelji popolnoma 
strinjali, da pozitivni odnos vzgojitelja do spodbujanja samostojnosti otrok prispeva k 
spodbujanju avtonomije otrok. 

Osebnost vzgojitelja vpliva na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok. S tem se 
popolnoma strinja 56,6 % vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe in 31,8 % vzgojiteljev 
z 1 letom ali manj delovne dobe. Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so 
statistično pomembne pri dejavniku osebnost vzgojitelja (2Î = 31,782; g = 12; p = 0,001). 
Več kot polovica vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe (57,8 %) in 36,4 % vzgojiteljev 
z 1 letom ali manj delovne dobe se popolnoma strinja, da vrednote in prepričanja vzgojiteljev 
vplivajo na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok. Razlike med vzgojitelji z različno 
delovno dobo so statistično pomembne pri dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki se 
nanaša na vrednote in prepričanja vzgojitelja (2Î = 46,862; g = 12; p = 0,000). Možnost, da 
otroci izrazijo čustva, vpliva na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok. S tem se 
popolnoma strinja 86,8 % vzgojiteljev s 5 do 10 let delovnih izkušenj, 82,1 % vzgojiteljev z 
več kot 20 let delovne dobe in manj kot polovica vzgojiteljev z 1 do 5 let delovne dobe 
(48,1 %). Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so statistično pomembne pri 
dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki se nanaša na možnost, da otroci izrazijo čustva 
(2Î = 38,184; g = 12; p = 0,000), ter na možnost, da otroci razmišljajo po svoje (2Î = 27,271; 
g = 12; p = 0,007). Polovica vzgojiteljev z 1 do 5 let delovne dobe (51,9 %) in več kot 80 % 
vzgojiteljev z 1 letom delovne dobe ali manj ter vzgojiteljev s 5 do 20 let delovne dobe se 
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popolnoma strinja, da je dejavnik spodbujanja avtonomije otrok možnost, da otroci 
razmišljajo po svoje. Pri dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki se nanaša na 
vzgojiteljevo sprejemanje perspektive otrok, je največja razlika v popolnem strinjanju med 
vzgojitelji z 1 letom ali manj delovne dobe (86,4 %) ter vzgojitelji z 1 do 5 let delovnih 
izkušenj (51,9 %). Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so statistično pomembne 
pri dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki se nanaša na to, da vzgojitelj sprejema 
perspektivo otrok (2Î = 38,648; g = 8; p = 0,000) ter na spodbujanje otrok k samokontroli 
(2Î = 52,934; g = 12; p = 0,000). Pogled vzgojiteljev z 1 letom ali manj delovne dobe na 
spodbujanje otrok k samokontroli kot dejavnikom spodbujanja avtonomije otrok je v večji 
meri (86,4 %) usmerjen k popolnemu strinjanju kot vzgojiteljev s 5 do 10 let delovne dobe 
(39,6 %).  

Pri šestih (od sedmih) naštetih dejavnikih spodbujanja avtonomije otrok so razlike med 
vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom bile statistično pomembne, zato hipotezo H5b 
potrdimo. Hipoteza H5b se glasi: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik 
spodbujanja avtonomije otrok. Menimo, da zaradi različne dolžine delovnih izkušenj, 
znanja in subjektivnih prepričanj vzgojiteljev prihaja do razlik med vzgojitelji pri pogledih 
na to, kateri dejavniki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok. 

Vzgojitelji se, ne glede na dolžino delovne dobe, večinoma strinjajo, da pozitivni odnos 
vzgojitelja do spodbujanja avtonomije otrok vpliva na odnosni vidik spodbujanja avtonomije 
otrok. Vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok, ko sprejemajo in podpirajo otrokove poglede 
in cilje, spodbujajo otrokovo razmišljanje, občutke in vedenje pri učnih aktivnostih, z 
različnimi nalogami spodbujajo notranjo motivacijo otrok in podpirajo otrokovo možnost, 
da si sam izbere smer in se samostojno nadzira pri nalogi (Reeve in Tseng, 2011). Izkušenejši 
vzgojitelji znajo na vzgojno-izobraževalno situacijo pogledati kot na celoto, vzgojitelji 
novinci (z malo izkušnjami) pa situacije ocenjujejo bolj po posameznih delčkih (Berliner, 
2001). To ocenjevanje situacij v literaturi najpogosteje poimenujejo s prepričanji, odnosi, 
refleksijami ali subjektivnimi teorijami (van der Aalsvoort idr., 2010).  
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Preverjanje H6 

H6: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. 

Ker hipoteza H6 vsebuje dve neodvisni spremenljivki (strokovni naziv, delovno dobo 
vzgojiteljev), smo jo razdelili na H6a in H6b.  

H6a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
pogledih, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. 

H6b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v pogledih, 
kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. 

Najprej bomo pogledali H6a, ali se vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom statistično 
pomembno razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. 

Preglednica 25: Pogledi vzgojiteljev z različnim strokovnim nazivom na vpliv dejavnikov 
didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok 

Dejavnik SAO 

 

 

Strok. naziv 

Večja stopnja vzgojiteljeve lastne avtonomije 

2Î = 36,756; 

g = 9; 

p = 0,000* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

34 

24,5 % 

53 

38,1 % 

51 

36,7 % 

Mentor 
4 

2,9 % 

19 

13,9 % 

41 

29,9 % 

73 

53,3 % 

Svetovalec 
3 

1,4 % 

26 

11,8 % 

60 

27,1 % 

132 

59,7 % 

Svetnik 
0 

0 % 

1 

3,7 % 

3 

11,1 % 

23 

85,2 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Strok. naziv 

Vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja 

χ2 = 45,486; 

g = 12; 

p = 0,000* 

 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
16 

11,5 % 

30 

21,6 % 

62 

44,6 % 

18 

12,9 % 

13 

9,4 % 

Mentor 
30 

21,9 % 

41 

29,9 % 

33 

24,1 % 

18 

13,1 % 

15 

10,9 % 

Svetovalec 
15 

6,8 % 

55 

24,9 % 

63 

28,5 % 

51 

23,1 % 

37 

16,7 % 

Svetnik 
2 

7,4 % 

5 

18,5 % 

6 

22,2 % 

7 

25,9 % 

7 

25,9 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Strok. naziv 

Možnost, da otroci participirajo pri učenju 

2Î = 30,025; 

g = 9; 

p = 0,000* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

16 

11,5 % 

49 

35,3 % 

73 

52,5 % 

Mentor 
7 

5,1 % 

9 

6,6 % 

43 

31,4 % 

78 

56,9 % 

Svetovalec 
6 

2,7 % 

25 

11,3 % 

79 

35,7 % 

111 

50,2 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

2 

7,4 % 

25 

92,6 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Strok. naziv 

Možnost, da otroci izbirajo (npr. igrače, materiale, sedežni red …) 

2Î = 17,715; 

g = 9; 

p = 0,039* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma se 
strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

12 

8,6 % 

62 

44,6 % 

64 

46 % 

Mentor 
1 

0,7 % 

5 

3,6 % 

59 

43,1 % 

72 

52,6 % 

Svetovalec 
9 

4,1 % 

16 

7,2 % 

80 

36,2 % 

116 

52,5 % 

Svetnik 
0 

0 % 

2 

7,4 % 

6 

22,2 % 

19 

70,4 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Strok. naziv 

Možnost, da otroci odločajo (npr. kaj bodo jedli, ali bodo spali …) 

χ2 = 21,098; 

g = 12; 

p = 0,049* 

 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
6 

4,3 % 

34 

24,5 % 

43 

30,9 % 

31 

22,3 % 

25 

18 % 

Mentor 
12 

8,8 % 

24 

17,5 % 

36 

26,3 % 

34 

24,8 % 

31 

22,6 % 

Svetovalec 
10 

4,5 % 

48 

21,7 % 

87 

39,4 % 

51 

23,1 % 

25 

11,3 % 

Svetnik 
0 

0 % 

5 

18,5 % 

8 

29,6 % 

6 

22,2 % 

8 

29,6 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Strok. naziv 

Podporna struktura v vrtcu, ki je občutljiva na težave in želje otrok 

2Î = 26,179; 

g = 12; 

p = 0,010* 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
1 

0,7 % 

7 

5 % 

52 

37,4 % 

56 

40,3 % 

23 

16,5 % 

Mentor 
1 

0,7 % 

8 

5,8 % 

38 

27,7 % 

51 

37,2 % 

39 

28,5 % 

Svetovalec 
1 

0,5 % 

8 

3,6 % 

49 

22,2 % 

84 

38 % 

79 

35,7 % 

Svetnik 
0 

0 % 

3 

11,1 % 

3 

11,1 % 

11 

40,7 % 

10 

37 % 

SAO – spodbujanje avtonomije otrok. 

Vzgojitelji se strinjajo, da se z omenjenimi dejavniki lahko spodbuja avtonomija otrok. 
Opazimo, da so se med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom pojavile razlike pri 
dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki se nanaša na možnost, da otroci odločajo (kaj 
bodo jedli, ali bodo spali …). S slednjim dejavnikom spodbujanja avtonomije otrok se 
popolnoma strinja 29,6 % vzgojiteljev svetnikov in manj svetovalcev (11,3 %) ter 
vzgojiteljev brez naziva (18 %). Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so 
statistično pomembne pri dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki ga predstavlja 
možnost, da otroci odločajo (χ2 = 21,098; g = 12; p = 0,049) in vzgojiteljev nenadzorujoči 
stil poučevanja (χ2 = 45,486; g = 12; p = 0,000). Vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja 
je pomemben za spodbujanje avtonomije otrok. Vendar se je s tem popolnoma strinjalo 
premalo vzgojiteljev. Vseeno se je s tem popolnoma strinjala četrtina svetnikov (25,9 %) in 
manj kot desetina vzgojiteljev brez naziva (9,4 %).  

Z večino dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok so se vzgojitelji z višjim strokovnim 
nazivom bolj strinjali kot vzgojitelji brez naziva. 85,2 % svetnikov in le 36,7 % vzgojiteljev 
brez naziva se popolnoma strinja, da večja stopnja vzgojiteljev lastne avtonomije predstavlja 
dejavnik spodbujanja avtonomije otrok. Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so 
statistično pomembne pri dejavniku spodbujanja avtonomije otrok, ki predstavlja večjo 
stopnjo vzgojiteljeve lastne avtonomije (2Î = 36,756; g = 9; p = 0,000). Možnost, da otroci 
participirajo pri učenju, predstavlja dejavnik spodbujanja avtonomije otrok, s čimer se 
popolnoma strinja 92,6 % svetnikov in dobra polovica vzgojiteljev z nižjim strokovnim 
nazivom. Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno 
razlikujejo pri pogledu na to, da možnost participiranja otrok pri učenju predstavlja dejavnik 
spodbujanja avtonomije otrok (2Î = 30,025; g = 9; p = 0,000).  
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Možnost, da otroci izbirajo (npr. igrače, sedežni red, materiale …) kot dejavnik spodbujanja 
avtonomije otrok, vidi oz. se popolnoma strinja 70,4 % svetnikov in 46 % vzgojiteljev brez 
naziva. Razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno 
razlikujejo pri pogledu na to, da možnost, da otroci izbirajo, predstavlja dejavnik 
spodbujanja avtonomije otrok (2Î = 17,715; g = 9; p = 0,039) in pri podporni strukturi v 
vrtcu, ki je občutljiva na težave in želje otrok kot dejavniku spodbujanja avtonomije otrok 
(2Î = 26,179; g = 12; p = 0,010). 37 % svetnikov in 16,5 % vzgojiteljev brez naziva se 
popolnoma strinja, da podporna struktura v vrtcu, ki je občutljiva na težave in želje otrok, 
predstavlja dejavnik spodbujanja avtonomije otrok.  

Pri vseh šestih naštetih dejavnikih spodbujanja avtonomije otrok so bile razlike med 
vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom statistično pomembne, zato potrdimo hipotezo 
H6a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo 
v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. 
Dejavnike, ki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok, so ocenjevali 
vzgojitelji. Na njihova mnenja so poleg strokovnega znanja in izkušenj vplivale tudi osebne 
vrednote in njihove subjektivne teorije (Nyland, 2009). Menimo, da zaradi različnih 
strokovnih nazivov in s tem posledično različnih izkušenj, strokovnega znanja in oblikovanja 
subjektivnih teorij med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom prihaja do razlik v 
mnenju o vplivu dejavnikov na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. Vzgojitelji 
tekom dela oblikujejo subjektivne teorije v zvezi z dilemami, s katerimi se spopadajo pri 
svojem pedagoškem delu (vzgoja otrok, možnost odločanja otrok o količini hrane, spanja …) 
(Turnšek, 2013).  

Dejavniki in strategije, ki podpirajo didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok, se po 
Cavallaro idr. (1993) nanašajo na okolje, ki ga vzgojitelji lahko pripravijo tako, da izbirajo 
materiale, ki spodbujajo sodelovanje in interakcijo; vključujejo aktivnosti, ki spodbujajo 
interakcijo; zagotavljajo otrokom odločitve (za aktivnosti, igrače, materiale ...); zagotavljajo 
pravšnjo mero vzgojiteljeve bližine in pomoči; spodbujajo sodelovanje med otroki. Na ravni 
govora vzgojitelji lahko spodbujajo participacijo otrok z naslednjimi strategijami: 
spodbujajo otroke k postavljanju vprašanj in jih opogumljajo h komentiranju; jih spodbujajo 
k reflektiranju svojega učenja, mišljenja in obnašanja; vzgojitelji naj bodo odzivni; naj 
upoštevajo otrokovo raven govora in razumevanja (kratka vprašanja, navodila ...); otrokom 
naj nudijo povratne informacije (npr. pohvalijo) in spodbujajo medsebojno sodelovanje in 
komunikacijo med otroki (Cavallaro idr., 1993). Didaktični vidik, ki omogoča nedirektivni 
vzgojiteljev stil, je tudi možnost (so)vplivanja otrok na izbiro vsebin in metod poučevanja v 
skladu z otrokovimi interesi in zmožnostjo dojemanja (Kroflič, 1997). Vzgojiteljeve osebne 
vrednote glede poučevanja in prepričanja vzgojiteljev o sposobnostih otroka in njegovih 
potrebah vplivajo na spodbujanje večje ali manjše participacije otrok (Nyland, 2009).  

H6b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v pogledih, 
kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. 
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Preglednica 26: Pogledi vzgojiteljev z različno delovno dobo na vpliv dejavnikov 
didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Večja stopnja vzgojiteljeve lastne avtonomije 

2Î = 84,083; 
g = 12; 

p = 0,000* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

1 

4,5 % 

12 

54,5 % 

9 

40,9 % 

1–5 let 
0 

0 % 

25 

46,3 % 

19 

35,2 % 

10 

18,5 % 

5–10 let 
1 

1,1 % 

14 

15,4 % 

39 

42,9 % 

37 

40,7 % 

Več kot 10 let 
5 

4,7 % 

4 

3,8 % 

29 

27,4 % 

68 

64,2 % 

Več kot 20 let 
2 

0,8 % 

36 

14,3 % 

58 

23,1 % 

155 

61,8 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja 

χ2 = 48,078; 
g = 16; 

p = 0,000* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

10 

45,5 % 

11 

50 % 

1 

4,5 % 

0 

0 % 

1–5 let 
4 

7,4 % 

9 

16,7 % 

28 

51,9 % 

8 

14,8 % 

5 

9,3 % 

5–10 let 
18 

19,8 % 

21 

23,1 % 

33 

36,3 % 

7 

7,7 % 

12 

13,2 % 

Več kot 10 let 
16 

15,1 % 

26 

24,5 % 

31 

29,2 % 

17 

16 % 

16 

15,1 % 

Več kot 20 let 
25 

10 % 

65 

25,9 % 

61 

24,3 % 

61 

24,3 % 

39 

15,5 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Možnost, da otroci participirajo pri učenju 

2Î = 52,653; 
g = 12; 

p = 0,000* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

0 

0 % 

3 

13,6 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
0 

0 % 

7 

13 % 

33 

61,1 % 

14 

25,9 % 

5–10 let 
0 

0 % 

11 

12,1 % 

27 

29,7 % 

53 

58,2 % 

Več kot 10 let 
1 

0,9 % 

6 

5,7 % 

39 

36,8 % 

60 

56,6 % 

Več kot 20 let 
13 

5,2 % 

26 

10,4 % 

71 

28,3 % 

141 

56,2 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Možnost, da otroci izbirajo (npr. igrače, materiale, sedežni red …) 

2Î = 59,340; 
g = 12; 

p = 0,000* 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

8 

36,4 % 

10 

45,5 % 

4 

18,2 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

33 

61,1 % 

21 

38,9 % 

5–10 let 
0 

0 % 

3 

3,3 % 

34 

37,4 % 

54 

59,3 % 

Več kot 10 let 
2 

1,9 % 

14 

13,2 % 

31 

29,2 % 

59 

55,7 % 

Več kot 20 let 
9 

3,6 % 

10 

4 % 

99 

39,4 % 

133 

53 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Možnost, da se otroci odločajo (npr. kaj bodo jedli, ali bodo spali …) 

χ2 = 56,468; 
g = 16; 

p = 0,000* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
3 

13,6 % 

10 

45,5 % 

5 

22,7 % 

3 

13,6 % 

1 

4,5 % 

1–5 let 
1 

1,9 % 

12 

22,2 % 

16 

29,6 % 

19 

35,2 % 

6 

11,1 % 

5–10 let 
5 

5,5 % 

24 

26,4 % 

24 

26,4 % 

13 

14,3 % 

25 

27,5 % 

Več kot 10 let 
5 

4,7 % 

13 

12,3 % 

25 

23,6 % 

36 

34 % 

27 

25,5 % 

Več kot 20 let 
14 

5,6 % 

52 

20,7 % 

104 

41,4 % 

51 

20,3 % 

30 

12 % 

Dejavnik SAO 

 

 

Delovna doba 

Podporna struktura v vrtcu, ki je občutljiva na težave in želje otrok 

2Î = 53,788; 
g = 16; 

p = 0,000* 

Sploh se 
ne 

strinjam 
Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

6 

27,3 % 

8 

36,4 % 

7 

31,8 % 

1 

4,5 % 

1–5 let 
0 

0 % 

0 

0 % 

24 

44,4 % 

25 

46,3 % 

5 

9,3 % 

5–10 let 
1 

1,1 % 

5 

5,5 % 

26 

28,6 % 

36 

39,6 % 

23 

25,3 % 

Več kot 10 let 
1 

0,9 % 

1 

0,9 % 

30 

28,3 % 

40 

37,7 % 

34 

32,1 % 

Več kot 20 let 
1 

0,4 % 

14 

5,6 % 

54 

21,5 % 

94 

37,5 % 

88 

35,1 % 

SAO – spodbujanje avtonomije otrok. 
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Pogledi vzgojiteljev se v večji meri odražajo s strinjanjem, da večina omenjenih dejavnikov 
vpliva na didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok. 15 % vzgojiteljev z več kot 10 ali 
20 let delovne dobe in nič vzgojiteljev z 1 letom delovne dobe ali manj se popolnoma strinja, 
da je vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja dejavnik spodbujanja avtonomije otrok. 
Razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo so statistično pomembne pri dejavniku 
spodbujanja avtonomije otrok, ki se nanaša na vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja (χ2 
= 48,078; g = 16; p = 0,000) ter na možnost, da se otroci sami odločajo (χ2= 56,468; g = 16; 
p = 0,000). Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa nam pove, da so statistično pomembne 
razlike med vzgojitelji glede na dolžino delovne dobe tudi pri drugih dejavnikih spodbujanja 
avtonomije otrok iz didaktičnega vidika, ki se nanašajo na podporno strukturo v vrtcu, ki je 
občutljiva na težave in želje otrok (2Î = 53,788; g = 16; p = 0,000), na možnost, da otroci 
izbirajo (2Î = 59,340; g = 12; p = 0,000), možnost, da otroci participirajo pri učenju (2Î = 
52,653; g = 12; p = 0,000) in na večjo stopnjo vzgojiteljeve lastne avtonomije (2Î = 84,083; 
g = 12; p = 0,000).  

Pri vseh šestih naštetih dejavnikih spodbujanja avtonomije otrok iz didaktičnega vidika so 
bile razlike med vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe statistično pomembne, zato 
potrdimo hipotezo H6b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno 
razlikujejo v pogledih, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. Menimo, da zaradi različne dolžine delovnih izkušenj, znanja in 
subjektivnih prepričanj vzgojiteljev (Leroy idr., 2007; van der Aalsvoort idr., 2010) prihaja 
do razlik med vzgojitelji pri pogledih na to, kateri dejavniki vplivajo na didaktični vidik 
spodbujanja avtonomije otrok. 

Leroy idr. (2007) so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni zagotavljati okolje, 
ki spodbujajo avtonomijo otrok, nudijo možnosti, da se otroci sami odločajo, bolj spodbujajo 
individualnost otrok. Izkušenejši vzgojitelji znajo na vzgojno-izobraževalno situacijo 
pogledati kot na celoto, vzgojitelji novinci (z malo izkušnjami) pa situacije ocenjujejo bolj 
po posameznih delčkih (Berliner, 2001). To ocenjevanje situacij v literaturi najpogosteje 
poimenujejo s prepričanji, odnosi, refleksijami ali subjektivnimi teorijami (van der 
Aalsvoort idr., 2010).  

Preverjanje H12 

H12: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
njihovem spodbujanju avtonomije pri otrocih. 
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Preglednica 27: Spodbujanje avtonomije otrok glede na strokovni naziv vzgojiteljev 

 

 

 

Strok. naziv 

Stopnja spodbujanja avtonomije otrok 

χ2 = 41,667; 

g = 4; 

p = 0,000 

 

Majhna ali srednja 
stopnja 

spodbujanja 
avtonomije otrok 

Precej visoka stopnja 
spodbujanja avtonomije 

otrok 

Najvišja stopnja 
spodbujanja 

avtonomije otrok 

Brez naziva 
24 51 64 

17,3 % 36,7 % 46,0 % 

Mentor 
6 62 69 

4,4 % 45,3 % 50,4 % 

Svetovalec, 
svetnik 

11 65 172 

4,4 % 26,2 % 69,4 % 

Skupaj 
41 178 305 

7,8 % 34,0 % 58,2 % 

Vzgojitelji z nazivom svetovalec in svetnik so podali podobne odgovore, zato smo jih 
združili v eno kategorijo. Stopnjo avtonomije otrok smo izračunali glede na mnenje 
vzgojiteljev o spodbujanju avtonomije otrok pri vprašanju št. 14. Ugotavljamo, da 69,4 % 
vzgojiteljev z nazivom svetovalec in svetnik zase meni, da spodbujajo avtonomijo otrok na 
najvišji stopnji, medtem ko je vzgojiteljev brez naziva na najvišji stopnji spodbujanja 
avtonomije otrok manj kot polovica (46 %). Majhno ali srednjo stopnjo spodbujanja 
avtonomije otrok smo izračunali pri 17,3 % vzgojiteljev brez naziva in 4,4 % vzgojiteljih z 
nazivom mentor ter 4,4,% pri svetovalcih in svetnikih. Ugotavljamo, da so statistično 
pomembne razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom pri spodbujanju 
avtonomije otrok. Zato potrdimo hipotezo H12: Vzgojitelji z različnim strokovnim 
nazivom se statistično pomembno razlikujejo v njihovem spodbujanju avtonomije pri 
otrocih. Iz preglednice 27 je razvidno, da vzgojitelji z najvišjim strokovnim nazivom 
(svetnik, svetovalec) v večjem odstotku (69,4 %) dosegajo najvišjo stopnjo spodbujanja 
avtonomije otrok kot vzgojitelji z nižjim nazivom (50,4 % mentorjev, 46 % vzgojiteljev brez 
naziva). 

Leroy idr. (2007) so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni zagotavljati okolje, 
ki spodbujajo avtonomijo otrok, nudijo možnosti, da se otroci sami odločajo, bolj spodbujajo 
individualnost otrok. Predpogoj za razvoj sposobnosti, ki so potrebne za nastanek 
avtonomne in odgovorne morale pri otrocih, je otrokov občutek varnosti v čustveno 
stabilnem okolju, ki otroka sprejema in mu kasneje postopno postavlja jasne in racionalno 
utemeljene zahteve (Kroflič, 1997). Avtor (prav tam) ugotavlja, da vzgojiteljem manjkajo 
ustrezna teoretična znanja, da bi morali spremeniti svoje vrednote in implicitne poglede na 
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vzgojo in otroka oz. svojo osebnostno naravnanost, da bi bili uspešnejši pri sodbujanju 
avtonomije otrok. 

Izkušenejši vzgojitelji imajo verjetneje višji strokovni naziv. Želeli smo preveriti, ali se 
vzgojitelji z višjim strokovnim nazivom razlikujejo v stopnji spodbujanja avtonomije otrok 
v primerjavi z vzgojitelji z nižjim strokovnim nazivom. Zato smo vzgojitelje razdelili v 2 
skupini: vzgojitelji z nižjim nazivom – največ mentor in vzgojitelje z višjim nazivom – vsaj 
svetovalec in naredili t-test.  

Preizkus hipoteze H12 s t-testom 

Preglednica 28: Ali se vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom razlikujejo v stopnji 
spodbujanja avtonomije otrok 

Strok. n. in stopnja 
spodb. avt. otr. 

N M Stand. odklon Levenov 
preizkus 

t-test 

Brez naziva, mentor 276 3,37 0,67 F = 21,593; 

p = 0,000 

t = –5,106; 

g = 519, 481; p = 0,000 Svetovalec, svetnik 248 3,65 0,56 

 
Vzgojitelji z nazivom mentor ali manj so v povprečju ocenili, da precej spodbujajo 
avtonomijo otrok (M = 3,37). Pri vzgojiteljih svetovalcih in svetnikih je bila povprečna 
ocena spodbujanja avtonomije otrok nekoliko višja (M = 3,65).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 21,593; p = 0,000) je 
aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med vzgojitelji z nazivom mentor ali manj in 
vzgojitelji z nazivom svetnik ali svetovalec pokazal statistično pomembne razlike v stopnji 
spodbujanja avtonomije otrok (t = –5,106; g = 519,481; p = 0,000). Strokovni naziv 
vzgojiteljev, ki zajema strokovno znanje in izkušnje, je pomemben pri spodbujanju 
avtonomije predšolskih otrok. Drugi dejavniki, ki pojasnjujejo, zakaj vzgojitelji bolj 
spodbujajo avtonomijo otrok kot drugi, se nanašajo na vpliv družbenega konteksta, v 
katerem poučujejo (Taylor idr., 2009), značilnosti otrok v skupini (Pelletier idr., 2002), 
primerno zakonodajo in pravilnike (Pelletier in Sharp, 2009), izkušnje vzgojiteljev pred 
izobraževanjem in v času izobraževanja (Woolfolk in Hoy, 1990), stopnjo, do katere so 
zadovoljene vzgojiteljeve psihološke potrebe (Taylor idr., 2008), osebnostne dispozicije 
(Van den Berghe idr., 2013), kulturo, v kateri živijo in poučujejo (Downie idr., 2004) in 
njihova lastna prepričanja, ki jih imajo o stilu poučevanja, ki spodbuja avtonomijo otrok 
(Roth in Weinstock, 2013). Spodbujanje avtonomije otrok zahteva pri vzgojiteljih naslednje 
vedenje: pazljivo poslušanje otrok; zagotavljanje priložnosti za otroke, da lahko aktivno in 
tudi verbalno participirajo; omogočanje, da otroci delajo na svoj način in manipulirajo z 
učnimi pripomočki ter igračami; otrokom je treba prisluhniti in upoštevati njihovo 
perspektivo, otrokom je treba podati razloge za učenje, jih spodbujati in zagotavljati nagrade 
in pohvale (Kaur idr., 2015). Zmožnost empatije vzgojitelja in strokovno znanje (Kroflič, 
1997) o načinih in prednostih spodbujanja avtonomije otrok prispeva k večjemu spodbujanju 
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avtonomije otrok. Tako kot Leroy idr. (2007) ugotavljamo, da so izkušenejši vzgojitelji (z 
višjim strokovnim nazivom), dosegli višjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok.  

Preizkus hipoteze H13 

H13: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v njihovem 
spodbujanju avtonomije pri otrocih. 

Preglednica 29: Spodbujanje avtonomije otrok glede na delovno dobo vzgojiteljev 

 

 

 

 

Delovna doba 

Stopnja spodbujanja avtonomije otrok 
(SAO) 

Skupaj 

χ2 = 93,910; 

g = 8; 

p = 0,000 

 

Majhna ali 
srednja 

stopnja SAO 

Precej 
visoka 
stopnja 

SAO 

Najvišja 
stopnja 

SAO 

1 leto ali manj 
f 1 13 8 22 

% 4,5 % 59,1 % 36,4 % 100,0 % 

1–5 let 
f 19 10 25 54 

% 35,2 % 18,5 % 46,3 % 100,0 % 

5–10 let 
f 3 44 44 91 

% 3,3 % 48,4 % 48,4 % 100,0 % 

Več kot 10 let 
f 12 41 53 106 

% 11,3 % 38,7 % 50,0 % 100,0 % 

Več kot 20 let 
f 6 70 175 251 

% 2,4 % 27,9 % 69,7 % 100,0 % 

Skupaj 
f 41 178 305 524 

% 7,8 % 34,0 % 58,2 % 100,0 % 

 
V vzorcu (preglednica 31) je nakazano, da z naraščanjem delovne dobe narašča tudi najvišja 
stopnja spodbujanja avtonomije otrok. Najvišjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok je 
doseglo 69,7 % vzgojiteljev z več kot 20 let delovne dobe in le 36,4 % vzgojiteljev z 1 letom 
ali manj delovne dobe. Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno 
razlikujejo (χ2 = 93,910; g = 8; p = 0,000) v njihovem spodbujanju avtonomije pri otrocih. 
Potrdili smo hipotezo H13: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno 
razlikujejo v njihovem spodbujanju avtonomije pri otrocih.  
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Ker nas je zanimalo, med katerimi vzgojitelji z različno delovno dobo se pojavljajo 
statistično pomembne razlike pri spodbujanju avtonomije otrok, smo hipotezo H13 preverili 
še z anovo. 

Preglednica 30: Spodbujanje avtonomije otrok glede na različno delovno dobo vzgojiteljev 

 N M R SD Levenov preizkus Welch-test 

F p F p 

1 leto ali manj 22 3,3182 4 0,568 

24,711 0,000 9,676 0,000 

1–5 let 54 3,1111 5 0,904 

5–10 let 91 3,4505 2 0,563 

Več kot 10 let 106 3,3868 3 0,684 

Več kot 20 let 251 3,6733 1 0,519 

 
Ker predpostavka o homogenosti varianc (F = 24,711, p = 0,000) ni izpolnjena, rezultatov 
anove ne moremo upoštevati. Rezultati Welch-testa (F = 9,676, p = 0,000) so pokazali 
statistično pomembne razlike med vzgojitelji z različno delovno dobo pri spodbujanju 
avtonomije otrok, in sicer je preizkus Games-Howell povedal (glej prilogo b), da se v 
spodbujanju avtonomije otrok statistično pomembno razlikujejo vzgojitelji z 1–5 let delovne 
dobe in vzgojitelji z več kot 20 let delovne dobe (p = 0,000); vzgojitelji s 5 do 10 let delovne 
dobe in vzgojitelji z več kot 20 let delovne dobe (p = 0,010); vzgojitelji z več kot 20 let 
delovne dobe in vzgojitelji z več kot 10 let delovne dobe (p = 0,001). 

Strinjamo se z Leroy idr. (2007), ki so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni 
zagotavljati okolje, ki spodbujajo avtonomijo otrok, nuditi možnosti, da se otroci sami 
odločajo in izbirajo. Ugotovitve se skladajo tudi z modelom profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev (Berliner, 2001), kjer najizkušenejši vzgojitelji z največ delovne dobe 
predstavljajo peto stopnjo ali vzgojitelje izvedence. Le ti intuitivno in celovito dojemajo 
pedagoško delo in se znajo samostojno, hitro pravilno odločati (prav tam). Vzgojitelji 
začetniki (manj let delovne dobe) in usposobljeni vzgojitelji manj celovito dojemajo svoj 
položaj v skupini, manj spodbujajo avtonomijo otrok kot izkušenejši vzgojitelji.  

Preverjanje hipoteze H14 

H14: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem 
dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije otrok. 
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Preglednica 31: Povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem dejavnikov spodbujanja 
avtonomije otrok in njihovim mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok 

 
N M R SD 

Spearm. kor. 
koef. 

Jakost korelacije 

cc) Pozitiven odnos vzgojitelja do 
spodbujanja samostojnosti otrok  

524 4,82 1 0,425 0,364** šibka 

dd) Možnost, da otroci izrazijo čustva 524 4,76 2 0,471 0,364** šibka 

ee) Možnost, da otroci razmišljajo po 
svoje 

524 4,75 3 0,481 0,267** šibka 

ff) Vzgojitelj sprejema perspektivo otrok 524 4,63 4 0,561 0,327** šibka 

gg) Spodbujanje otrok k samokontroli 524 4,47 5 0,714 0,201** šibka 

aa) Osebnost vzgojitelja 524 4,42 6 0,659 0,279** šibka 

kk) Možnost, da otroci izbirajo (npr. 
igrače, materiale, sedežni red …) 

524 4,41 7,5 0,709 0,268** šibka 

oo) Strokovnost, usposobljenost 
vzgojitelja 

524 4,41 7,5 0,738 0,303** šibka 

jj) Možnost, da otroci participirajo pri 
učenju 

524 4,40 9 0,769 0,304** šibka 

bb) Vrednote in prepričanja vzgojitelja 524 4,37 10 0,672 0,272** šibka 

hh) Večja stopnja vzgojiteljeve lastne 
avtonomije 

524 4,35 11 0,791 0,336** šibka 

rr) Število otrok v skupini 524 4,00 12 1,167 0,169** zanemarljiva 

mm) Podporna struktura v vrtcu, ki je 
občutljiva na težave in želje otrok 

524 3,90 13 0,895 0,234** šibka 

qq) Kulturna pravila 524 3,81 14 0,869 0,224** šibka 

nn) Dosežena izobrazba vzgojitelja 524 3,76 15 0,983 0,271** šibka 

pp) Družbena pričakovanja 524 3,45 16 0,954 0,013 – 

ll) Možnost, da otroci odločajo (npr. kaj 
bodo jedli, ali bodo spali …) 

524 3,25 17 1,130 –0,040 – 

ii) Vzgojiteljev nenadzorujoči stil 
poučevanja 

524 2,96 18 1,209 0,120** zanemarljiva 

Za spearm. kor. k.: ** Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,01. 
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Vzgojitelji so relativno visoko ovrednotili vpliv dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok. 
Vrednost 5 je pomenila, da se popolnoma strinjajo z dejavniki spodbujanja avtonomije otrok, 
vrednost 1 je pomenila, da se ne strinjajo. Najbolj so se strinjali, da je pomemben vzgojiteljev 
pozitiven odnos do spodbujanja samostojnosti otrok (M = 4,82). Najmanj so se strinjali, da 
je dejavnik spodbujanja avtonomije otrok vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja (M = 
2,96). Vsi našteti po abecednem vrstnem redu, od aa) do rr), v preglednici 31 so dejavniki 
spodbujanja avtonomije otrok, le nekatere vzgojitelji bolj poznajo in se z njimi bolj strinjajo, 
z drugimi manj. Vzgojitelji so sami zase ocenili, da precej spodbujajo avtonomijo otrok, 
vendar vsi niso dosegli najvišje stopnje kljub lastnim ocenam. Zanimala nas je povezanost 
med njihovimi vrednotenji dejavnikov in spodbujanjem avtonomije otrok, zato smo 
povezanost izračunali s pomočjo Spearmanovega kor. koeficienta. Možnost, da otroci 
izrazijo čustva in pozitiven odnos vzgojitelja do spodbujanja samostojnosti otrok sta dva 
dejavnika, ki sta šibko povezana s stopnjo spodbujanja avtonomije otrok (ρ = 0,364**; 
korelacija je statistično značilna na ravni 0,01). Prav tako je z vzgojiteljevim spodbujanjem 
avtonomije otrok povezana večina naštetih dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok 
(preglednica 31), ki se nanašajo na osebnost vzgojitelja; vrednote in prepričanja vzgojitelja; 
možnost, da otroci razmišljajo po svoje; sprejemanje perspektive otrok, spodbujanje otrok k 
samokontroli, večja stopnja vzgojiteljeve avtonomije; možnost, da otroci participirajo pri 
učenju; možnost, da otroci izbirajo igrače, sedežni red; podporna struktura v vrtcu, ki je 
občutljiva na težave in želje otrok; dosežena izobrazba vzgojitelja; strokovnost in 
usposobljenost vzgojitelja; kulturna pravila. 

Zanemarljiva povezanost med vzgojiteljevim nenadzorujočim stilom poučevanja, številom 
otrok v skupini in spodbujanjem avtonomije otrok nakazuje, da se vzgojitelji premalo 
zavedajo dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok oz. jim pripisujejo manjši pomen. 
Presenetilo nas je, da ni povezanosti med stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in 
možnostjo, da bi otroci sami odločali, kaj bodo jedli, ali bodo spali. Vsekakor gre za 
dejavnik spodbujanja avtonomije otrok, a so mu vzgojitelji namenili nizke ocene (M = 3,25). 
Zato povezanost s stopnjo spodbujanja avtonomije otrok ni bila statistično pomembna. 
Čeprav kazalec kakovosti na procesni ravni, ki se nanaša na področje rutinske dejavnosti, 
govori o večji kakovosti v vrtcu, če imajo otroci pri prehrani možnosti izbire (in določanja 
količine) ter o možnosti izbire pri počitku in spanju otrok v vrtcu (Marjanovič Umek idr., 
2002), se vzgojitelji povečini le delno strinjajo, da naj bi o svojem spanju in hrani izbirali in 
odločali tudi otroci sami. To pomeni, da je zagotovljena nižja kakovost rutinskih dejavnosti 
v vrtcu in da vzgojitelji le malo spodbujajo avtonomijo otrok pri odločitvah glede hranjenja 
in spanja v vrtcu. Menimo, da svoje prispevajo tudi subjektivne teorije vzgojiteljev, ki se 
izražajo v pedagoškem procesu. Kroflič (2005) pojasni, da dnevno rutino kot sestavino 
prikritega kurikuluma določa predvsem znanje vzgojiteljev o zakonitostih razvoja otrok in 
strategijah zgodnjega poučevanja ter osebne predstave ali občutki vzgojiteljev o »dobrem za 
otroka«, ki skupaj predstavljajo njihove subjektivne teorije. 

Večina dejavnikov po abecednem vrstnem redu, od aa) do hh), ter jj), kk), mm), nn), oo), 
qq)) je šibko povezana s stopnjo spodbujanja avtonomije otrok (preglednica 31). Med 
vzgojiteljevim vrednotenjem dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in njihovim 
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mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok je povečini šibka povezanost 
(korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01). Potrdili smo hipotezo H14: 
Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem 
dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije 
otrok. Če bi več vzgojiteljev dosegalo najvišjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok, bi bile 
korelacije verjetno močnejše. Sklepamo, da vzgojitelji poznajo in se zavedajo večine 
dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok, saj se precej strinjajo, da vplivajo na spodbujanje 
avtonomije otrok. Vendar to znanje premalo uporabijo v praksi, da bi bolj spodbujali 
avtonomijo otrok.  

Vsi našteti dejavniki v preglednici 31 po abecednem vrstnem redu, od aa) do rr), so dejavniki 
spodbujanja avtonomije otrok, saj je za spodbujanje avtonomije otrok ključen vzgojitelj in 
njegov način dela v skupini ali nudenje priložnosti otrokom za odločanje, izbiranje, 
razmišljanje, občutenje varnosti. Dejavnik spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu je vzgojitelj 
(Hardre in Reeve, 2003; Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011), njegova 
izobrazba (Castle, 2004; Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njegov odnos in pripravljenost 
za ustrezno mišljenje in ravnanje (Little, 2002).  

Vzgojitelji lahko spodbujajo avtonomijo otrok s spoštovanjem otrokovih mnenj in idej, 
nudenjem izbir, spodbujanjem k raziskovanju njihovih interesov, jim razložijo pomen učnih 
dejavnosti (Skinner in Belmont, 1993; Tucker idr., 2002; Wellborn idr., 1992). Vzgojitelji, 
ki spodbujajo avtonomijo otrok, bolj notranje motivirajo otroke, pogosteje jim prisluhnejo, 
dajejo jim več časa za samostojno delo, postavljajo jim več vprašanj o tem, kaj si želijo 
početi (Reeve idr., 1999). Kroflič (1997) opozarja, da vzgojitelji potrebujejo osebnostne 
lastnosti, kot so empatija in komunikacijske sposobnosti, ki so nujne za uspešno vzgajanje. 
Brez empatije in komunikacijskih sposobnosti vzgojitelji ne morejo vzpostaviti ustreznega 
čustvenega odnosa z otrokom (prav tam). Zmožnost vzgojiteljevega vživljanja v otroka, 
zagotavljanje čustveno varnega okolja otroku in komunikacija, ki daje otroku možnosti za 
razmišljanje, izražanje, odločanje, izbiranje, sodelovanje, je tisto, kar je ključno pri konceptu 
spodbujanja avtonomije otrok. Tudi če vzgojitelji poznajo večino dejavnikov spodbujanja 
avtonomije otrok, ni nujno, da to znanje uporabijo v praksi. Zato je treba vzgojiteljem 
zagotoviti več strokovnega znanja o spodbujanju avtonomije otrok in neposrednih izkušenj, 
ki bodo prispevale k dvigu kakovosti predšolske vzgoje (na procesni ravni) in k spremembi 
njihovih subjektivnih teorij (predvsem na področju rutinskih dejavnosti, kot sta spanje in 
hranjenje v vrtcu).  

10.3.1 Sklepne ugotovitve 

V tem poglavju smo odgovorili na peto in šesto raziskovalno vprašanje, in sicer kateri 
dejavniki po mnenju vzgojiteljev vplivajo na odnosni in didaktični vidik spodbujanja 
avtonomije otrok. Iskali smo tudi odgovore na tretje in šesto raziskovalno vprašanje (ali so 
med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo statistično 
pomembne razlike v vrednotenju dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in njihovim 
mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok).  
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Dejavnike spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu zajemajo vzgojitelja (Hardre in Reeve, 
2003; Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011), njegovo izobrazbo (Castle, 
2004; Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njegov odnos in pripravljenost za ustrezno mišljenje 
in ravnanje (Little, 2002), njegovo strokovno avtonomijo (Castle, 2004; Kroflič, 2001; 
Marentič Požarnik, 2004; Rutar Ilc, 1999; Shen, 2011). Vzgojitelji, ki verjamejo v 
učinkovitost svojih metod spodbujanja avtonomije otrok, zagotavljajo otrokom klimo 
(okolje) z večjo podporo za razvoj avtonomije (Leroy idr., 2007). Ugotovili smo, da so pri 
vrednotenju dejavnikov, ki vplivajo na odnosni vidik spodbujanja avtonomije otrok 
(osebnost vzgojitelja; vrednote vzgojitelja; vzgojitelj sprejema perspektivo otrok; možnost, 
da otroci izrazijo svoja čustva; spodbujanje otrok k samokontroli), razlike med vzgojitelji z 
različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo bile statistično pomembne. Potrdili 
smo hipotezo H5. Menimo, da zaradi različnih strokovnih nazivov in različne dolžine 
delovne dober ter s tem posledično različnih izkušenj, osebnih vrednot, strokovnega znanja 
in oblikovanja subjektivnih teorij med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in 
delovno dobo prihaja do razlik v mnenju o vplivu dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok. 
Sklepamo, da do razlik prihaja, ker izkušenejši vzgojitelji znajo na vzgojno-izobraževalno 
situacijo pogledati kot na celoto, vzgojitelji novinci (z malo izkušnjami) pa situacije 
ocenjujejo bolj po posameznih delčkih (Berliner, 2001). To ocenjevanje situacij v literaturi 
najpogosteje poimenujejo s prepričanji, odnosi, refleksijami ali subjektivnimi teorijami (van 
der Aalsvoort idr., 2010). 

Vzgojitelji so se z večino dejavnikov didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok 
(vzgojiteljev nenadzorujoči stil poučevanja; večja stopnja vzgojiteljeve avtonomije; 
možnost, da otroci participirajo pri učenju; možnost, da otroci izbirajo igrače, materiale, 
sedežni red; možnost, da otroci odločajo, ali bodo jedli, spali; podporna struktura v vrtcu, ki 
je občutljiva na težave in želje otrok) precej ali popolnoma strinjali. Kljub temu so pri 
vrednotenju dejavnikov razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno 
delovno dobo bile statistično pomembne. Tako smo potrdili hipotezo H6. Menimo, da 
razlikam botrujejo pridobljene izkušnje vzgojiteljev, profesionalni razvoj in njihova 
prepričanja. Vzgojiteljeve osebne vrednote glede poučevanja in prepričanja vzgojiteljev o 
sposobnostih otroka in njegovih potrebah vplivajo na spodbujanje večje ali manjše 
participacije otrok (Nyland, 2009). Ugotovili smo, da so med vzgojitelji z nazivom mentor 
ali manj in vzgojitelji z nazivom svetnik ali svetovalec statistično pomembne razlike v 
stopnji spodbujanja avtonomije otrok (t = –5,106; g = 519,481; p = 0,000). Potrdili smo 
hipotezo H12. Strinjamo se z Leroy idr. (2007), da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni 
zagotavljati okolje, ki spodbujajo avtonomijo otrok, nudijo možnosti, da se otroci sami 
odločajo, bolj spodbujajo individualnost otrok. Tudi vzgojitelji z različno dolžino delovne 
dobe se statistično pomembno razlikujejo pri spodbujanju avtonomije otrok, kar nam je 
potrdila hipoteza H13. Naše ugotovitve so skladne z modelom profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, kjer najizkušenejši vzgojitelji celovito dojemajo pedagoško delo in znajo hitro, 
samostojno, pravilno sprejemati odločitve (Berliner, 2001). Medtem ko, vzgojitelji začetniki 
manj celovito dojemajo svoj položaj vodje v skupini in manj spodbujajo avtonomijo otrok 
kot izkušenejši vzgojitelji.  
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Poleg strokovnega naziva vzgojiteljev, ki zajema strokovno znanje in izkušnje, so za 
spodbujanje avtonomije predšolskih otrok pomembni tudi drugi dejavniki, ki pojasnjujejo, 
zakaj vzgojitelji bolj spodbujajo avtonomijo otrok kot drugi. Nanašajo se na vpliv 
družbenega konteksta, v katerem poučujejo (Taylor idr., 2009), značilnosti otrok v skupini 
(Pelletier idr., 2002), primerno zakonodajo in pravilnike (Pelletier in Sharp, 2009), izkušnje 
vzgojiteljev pred izobraževanjem in v času izobraževanja (Woolfolk in Hoy, 1990), stopnjo, 
do katere so zadovoljene vzgojiteljeve psihološke potrebe (Noormohammadi, 2014; Taylor 
idr., 2008), osebnostne dispozicije (Van den Berghe idr., 2013), kulturo, v kateri živijo in 
poučujejo (Downie idr., 2004; Iordăchescu, 2013; Taylor idr., 2009), in njihova lastna 
prepričanja, ki jih imajo o stilu poučevanja, ki spodbuja avtonomijo otrok (Roth in 
Weinstock, 2013). V naši raziskavi smo ugotovili statistično pomembno in šibko povezanost 
med vzgojiteljevim vrednotenjem večine dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in 
njihovim mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok. Potrdili smo hipotezo H14. 
Menimo, da poznavanje dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok ob ostalih pogojih 
(zakonska podlaga in okoliščine – pozitivna klima, vodstvo, pravila znotraj vrtca; strokovno 
znanje, vrednote in prepričanja vzgojitelja in družbenega okolja, pozitivni osebni odnos 
vzgojitelja, skrb za profesionalni razvoj in razvoj lastne avtonomije, primerna komunikacija 
z otrokom in zaposlenimi, upoštevanje demokratičnih načel in koncepta spodbujanja 
avtonomije otrok) prispeva k višji stopnji spodbujanja avtonomije predšolskih otrok.  

Ugotavljamo, da sta dolžina delovne dobe in doseženi strokovni nazivi vzgojiteljev 
pomembni pri vrednotenju dejavnikov, ki spodbujajo avtonomijo otrok ter vplivajo na 
mnenje vzgojiteljev o dejanskem spodbujanju avtonomije predšolskih otrok. Naše 
ugotovitve se skladajo z Leroy idr. (2007), ki so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj 
sposobni zagotavljati okolje, ki spodbujajo avtonomijo otrok, nuditi možnosti, da se otroci 
sami odločajo in izbirajo. Ugotovitve se skladajo tudi z modelom profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, kjer vzgojitelji začetniki (manj let delovne dobe) manj celovito dojemajo svoj 
položaj v skupini in manj spodbujajo avtonomijo otrok kot izkušenejši vzgojitelji (Berliner, 
2001).  

10.4 VZGOJITELJEVO VREDNOTENJE IN PRAKSA SPODBUJANJA 
AVTONOMIJE OTROK 

V tem poglavju nas je zanimalo, kako vzgojitelji vrednotijo pomen, prednosti in slabosti 
spodbujanja avtonomije otrok ter kakšna je njihova praksa spodbujanja avtonomije 
predšolskih otrok. Spodbujanje avtonomije otrok ima svoje prednosti (bolj kreativno učenje 
otrok, večja notranja motivacija, boljše počutje otrok, bolj prijazni odnosi in socializacija) 
ter slabosti (individualizem otrok, razhajanje med vrednotami otrokove družine in širše 
kulture). Odgovorili smo na deseto in enajsto raziskovalno vprašanje, in sicer kaj so po 
mnenju vzgojiteljeve prednosti in slabosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok. Iskali smo tudi odgovore na tretje raziskovalno vprašanje (ali so med 
vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo statistično pomembne 
razlike v njihovem mnenju o pomenu spodbujanja avtonomije otrok) ter ugotavljali, kakšna 
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je praksa spodbujanja avtonomije otrok v Sloveniji. S tem namenom smo preverili hipoteze 
H3, H10, H11 in H15.  

Preverjanje hipoteze H3 

H3: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. 

Ker hipoteza H3 vsebuje dve neodvisni spremenljivki (strokovni naziv, delovno dobo 
vzgojiteljev), smo jo razdelili na H3a in H3b. 

H3a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v 
njihovih pogledih o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. 

H3b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v njihovih 
pogledih o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. 

Najprej smo preverili hipotezo H3a. 

Preglednica 32: Pogledi vzgojiteljev z različnim strokovnim nazivom o pomenu spodbujanja 
avtonomije otrok 

Pomen SAO 

 

Strok. naziv 

Večja motivacija otrok za učenje 

 

 

χ2 = 25,974; 
g = 6; 

p = 0,000 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

Brez naziva 
21 

15,1 % 

62 

44,6 % 

56 

40,3 % 

Mentor 
13 

9,5 % 

61 

44,5 % 

63 

46 % 

Svetovalec 
17 

7,7 % 

88 

39,8 % 

116 

52,5 % 

Svetnik 
1 

3,7 % 

2 

7,4 % 

24 

88,9 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Pomen SAO 

 

Strok. naziv 

Dobro počutje otrok 

 

 

χ2 = 30,970; 

g = 6; 

p = 0,000 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

Brez naziva 
6 

4,3 % 

66 

47,5 % 

67 

48,2 % 

Mentor 
16 

11,7 % 

48 

35 % 

73 

53,3 % 

Svetovalec 
15 

6,8 % 

61 

27,6 % 

145 

65,6 % 

Svetnik 
1 

3,7 % 

2 

7,4 % 

24 

88,9 % 

Pomen SAO 

 

Strok. naziv 

Kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah 

 

 

χ2 = 52,873; 

g = 6; 

p = 0,000 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

Brez naziva 
19 

13,7 % 

78 

56,1 % 

42 

30,2 % 

Mentor 
15 

10,9 % 

54 

39,4 % 

68 

49,6 % 

Svetovalec 
12 

5,4 % 

75 

33,9 % 

134 

60,6 % 

Svetnik 
1 

3,7 % 

1 

3,7 % 

25 

92,6 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Pomen SAO 

 

Strok. naziv 

Samostojno odločanje otrok 

 

 

χ2= 23,447; 

g = 6; 

p = 0,001 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

Brez naziva 
12 

8,6 % 

76 

54,7 % 

51 

36,7 % 

Mentor 
25 

18,2 % 

58 

42,3 % 

54 

39,4 % 

Svetovalec 
14 

6,3 % 

106 

48 % 

101 

45,7 % 

Svetnik 
1 

3,7 % 

8 

29,6 % 

18 

66,7 % 

Pomen SAO 

 

Strok. naziv 

Razvoj odgovornosti in samokontrole pri otrocih 

 

 

χ2 = 31,959; 

g = 6; 

p = 0,000 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

Brez naziva 
24 

17,3 % 

43 

30,9 % 

72 

51,8 % 

Mentor 
24 

17,5 % 

55 

40,1 % 

58 

42,3 % 

Svetovalec 
13 

5,9 % 

91 

41,2 % 

117 

52,9 % 

Svetnik 
0 

0 % 

4 

14,8 % 

23 

85,2 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Pomen SAO 

 

Strok. naziv 

Nezmanjšana vloga vzgojitelja pri pedagoškem procesu 

 

 

χ2 = 77,073; 

g = 12; 

p = 0,000 

 

Sploh se ne 
strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

Precej se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Brez naziva 
3 

2,2 % 

11 

7,9 % 

37 

26,6 % 

46 

33,1 % 

42 

30,2 % 

Mentor 
7 

5,1 % 

24 

17,5 % 

33 

24,1 % 

21 

15,3 % 

52 

38 % 

Svetovalec 
11 

5 % 

33 

14,9 % 

40 

18,1 % 

46 

20,8 % 

91 

41,2 % 

Svetnik 
10 

37 % 

0 

0 % 

4 

14,8 % 

2 

7,4 % 

11 

40,7 % 

SAO – spodbujanje avtonomije otrok. 

Vzgojitelji so se, ne glede na naziv, večinoma precej ali popolnoma strinjali (vsaj v 30 %), 
da spodbujanje avtonomije otrok pomeni večjo motivacijo otrok za učenje, dobro počutje 
otrok, kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah, samostojno odločanje 
otrok, razvoj odgovornosti in samokontrole pri otrocih. Le pri nezmanjšani vlogi vzgojitelja 
v pedagoškem procesu so bili odstotki strinjanja manjši, nekateri vzgojitelji se celo niso 
strinjali, da ima vzgojitelj nezmanjšano vlogo pri spodbujanju avtonomije otrok. Vloga 
vzgojitelja v pedagoškem procesu ni zmanjšana, saj je prav vzgojitelj tisti, ki spodbuja in 
omogoča avtonomijo otrok v vrtcu. V vzorcu opažamo, da višji je naziv vzgojiteljev, bolj 
narašča odstotek vzgojiteljev, ki se popolnoma strinja s pogledom, da spodbujanje 
avtonomije otrok pomeni večjo motivacijo otrok za učenje, dobro počutje otrok, 
kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah, samostojno odločanje otrok, 
razvoj odgovornosti in samokontrole pri otrocih.  

Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v njihovih 
pogledih, da spodbujanje avtonomije otrok predstavlja večjo motivacijo otrok za učenje (χ2 
= 25,974; g = 6; p = 0,000); dobro počutje otrok (χ2 = 30,970; g = 6; p = 0,000); 
kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah (χ2 = 52,873; g = 6; p = 0,000); 
samostojno odločanje otrok (χ2 = 23,447; g = 6; p = 0,001); razvoj odgovornosti in 
samokontrole pri otrocih (χ2 = 31,959; g = 6; p = 0,000); nezmanjšano vlogo vzgojitelja v 
pedagoškem procesu (χ2 = 77,073; g = 12; p = 0,000). Vsi preizkusi χ2 so statistično 
pomembni. Potrdili smo hipotezo H3a: Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom se 
statistično pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o pomenu spodbujanja 
avtonomije otrok. To je lahko posledica njihovega profesionalnega razvoja, subjektivnih 
teorij in odnosa do novih konceptov, kajti s svojo rastjo (profesionalno, osebnostno) 
vzgojitelji spreminjajo tudi pogled na poučevanje in učenje (Valenčič Zuljan in Blanuša 
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Trošelj, 2014). V raziskavi (Yoo, 2010) je bilo dokazano, da so vzgojitelji, ki imajo pozitiven 
odnos do novih konceptov (npr. uvajanje znanstvenih spoznanj pri predšolskih otrocih, 
spodbujanje avtonomije otrok ...), bolj pripravljeni uvajati nove koncepte, imajo več zamisli 
pri delu, bolj se čutijo opolnomočeni na svojem strokovnem področju in profesionalnem 
razvoju. 

Pedagoški proces, ki spodbuja avtonomijo otrok, prispeva k motivaciji otrok za učenje, 
kakovosti udejstvovanja pri otrokovih dejavnostih in nalogah, dobremu počutju (Assor idr., 
2002; Grolnick idr., 1991; Reeve idr., 2004b; Roth idr., 2009; Sierens idr., 2009; Soenens in 
Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996). Participacija otrok prispeva k razvijanju 
njihovih veščin, samozavesti, sprejemanju odločitev in boljšim odnosom med otroki 
(Venninen idr., 2014), izboljšuje kompetenco učenja ali zmožnosti za lastno učenje (Dockett 
idr., 2009), spodbuja demokratične procese in krepi otrokove pravice (Clark in Moss, 2010; 
Woodhead, 2006).  

H3b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo v njihovih 
pogledih o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. 

Preglednica 33: Pogledi vzgojiteljev z različno delovno dobo o pomenu spodbujanja 
avtonomije otrok 

Pomen SAO 

 

 

Delovna doba 

Večja motivacija otrok za učenje 

 

 

χ2 = 76,149; 
g = 8; 

p = 0,000 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

4 

18,2 % 

18 

81,8 % 

1–5 let 
14 

25,9 % 

32 

59,3 % 

8 

14,8 % 

5–10 let 
8 

8,8 % 

52 

57,1 % 

31 

34,1 % 

Več kot 10 let 
19 

17,9 % 

38 

35,8 % 

49 

46,2 % 

Več kot 20 let 
11 

4,4 % 

87 

34,7 % 

153 

61 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Pomen SAO 

 

 

Delovna doba 

Dobro počutje otrok 

 

χ2 = 102,863; 
g = 8; 

p = 0,000 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam 

 

 

Popolnoma se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

3 

13,6 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
2 

3,7 % 

36 

66,7 % 

16 

29,6 % 

5–10 let 
12 

13,2 % 

48 

52,7 % 

31 

34,1 % 

Več kot 10 let 
20 

18,9 % 

23 

21,7 % 

63 

59,4 % 

Več kot 20 let 
4 

1,6 % 

67 

26,7 % 

180 

71,7 % 

Pomen SAO 

 

 

Delovna doba 

Kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah 

 

χ2 = 99,777; 
g = 8; 

p = 0,000 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam 

 

 

Popolnoma se strinjam 

1 leto ali manj 
10 

45,5 % 

8 

36,4 % 

4 

18,2 % 

1–5 let 
4 

7,4 % 

42 

77,8 % 

8 

14,8 % 

5–10 let 
13 

14,3 % 

41 

45,1 % 

37 

40,7 % 

Več kot 10 let 
11 

10,4 % 

39 

36,8 % 

56 

52,8 % 

Več kot 20 let 
9 

3,6 % 

78 

31,1 % 

164 

65,3 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Pomen SAO 

 

 

Delovna doba 

Samostojno odločanje otrok 

 

χ2 = 31,941; 
g = 8; 

p = 0,000 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

15 

68,2 % 

7 

31,8 % 

1–5 let 
7 

13 % 

32 

59,3 % 

15 

27,8 % 

5–10 let 
20 

22 % 

41 

45,1 % 

30 

33 % 

Več kot 10 let 
9 

8,5 % 

49 

46,2 % 

48 

45,3 % 

Več kot 20 let 
16 

6,4 % 

111 

44,2 % 

124 

49,4 % 

Pomen SAO 

 

 

Delovna doba 

Razvoj odgovornosti in samokontrole pri otrocih 

 

χ2 = 50,119; 
g = 8; 

p = 0,000 

 

 

Srednje se strinjam Precej se strinjam Popolnoma se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

3 

13,6 % 

19 

86,4 % 

1–5 let 
17 

31,5 % 

18 

33,3 % 

19 

35,2 % 

5–10 let 
18 

19,8 % 

37 

40,7 % 

36 

39,6 % 

Več kot 10 let 
11 

10,4 % 

44 

41,5 % 

51 

48,1 % 

Več kot 20 let 
15 

6 % 

91 

36,3 % 

145 

57,8 % 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Pomen SAO 

 

 

Delovna doba 

Nezmanjšana vloga vzgojitelja pri pedagoškem procesu 

 

 

χ2 = 96,924; 
g = 16; 

p = 0,000 

 

Sploh se 
ne strinjam 

Malo se 
strinjam 

Srednje se 
strinjam 

 

Precej se 
strinjam 

 

Popolnoma 
se strinjam 

1 leto ali manj 
0 

0 % 

1 

4,5 % 

1 

4,5 % 

16 

72,7 % 

4 

18,2 % 

1–5 let 
0 

0 % 

4 

7,4 % 

10 

18,5 % 

24 

44,4 % 

16 

29,6 % 

5–10 let 
2 

2,2 % 

8 

8,8 % 

40 

44 % 

6 

6,6 % 

35 

38,5 % 

Več kot 10 let 
10 

9,4 % 

14 

13,2 % 

23 

21,7 % 

21 

19,8 % 

38 

35,8 % 

Več kot 20 let 
19 

7,6 % 

41 

16,3 % 

40 

15,9 % 

48 

19,1 % 

103 

41 % 

SAO – spodbujanje avtonomije otrok. 

Vzgojitelji so se, ne glede na dolžino delovne dobe, večinoma precej ali popolnoma strinjali, 
da spodbujanje avtonomije otrok pomeni večjo motivacijo otrok za učenje, dobro počutje 
otrok, kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah, samostojno odločanje 
otrok, razvoj odgovornosti in samokontrole pri otrocih. Le pri nezmanjšani vlogi vzgojitelja 
v pedagoškem procesu se manj kot 10 % vzgojiteljev ni strinjalo, da ima vzgojitelj 
nezmanjšano vlogo pri spodbujanju avtonomije otrok. Vzgojitelji z različno delovno dobo 
so se različno opredelili glede strinjanja s posameznimi trditvami o pomenu spodbujanja 
avtonomije otrok. Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično pomembno razlikujejo 
v njihovih pogledih, da spodbujanje avtonomije otrok predstavlja večjo motivacijo otrok za 
učenje (χ2 = 76,149; g = 8; p = 0,000); dobro počutje otrok (χ2 = 102,863; g = 8; p = 0,000); 
kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah (χ2 = 99,777; g = 8; p = 0,000); 
samostojno odločanje otrok (χ2 = 31,941; g = 8; p = 0,000); razvoj odgovornosti in 
samokontrole pri otrocih (χ2 = 50,119; g = 8; p = 0,000); nezmanjšano vlogo vzgojitelja v 
pedagoškem procesu (χ2 = 96,924; g = 16; p = 0,000). Vsi preizkusi χ2 so statistično 
pomembni. Potrdili smo hipotezo H3b: Vzgojitelji z različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o pomenu spodbujanja avtonomije otrok. 

Različna delovna doba vzgojiteljev (s tem tudi različne izkušnje, različno strokovno znanje, 
pripravljenost za sprejemanje novega znanja in odnos vzgojiteljev) prispeva k različnim 
pogledom vzgojiteljev, kar je lahko razlog za razlike v pogledih vzgojiteljev o pomenu 
spodbujanja avtonomije otrok. Vzgojitelji z daljšo delovno dobo (več kot 20 let) dajejo večji 
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pomen stalnemu strokovnemu razvoju kot mlajši vzgojitelji s krajšo delovno dobo (do 10 
let) (Stan, Stancovici in Paloş, 2013). Vendar pa imajo izkušenejši vzgojitelji (več kot 20 let 
delovne dobe) v primerjavi z mlajšimi vzgojitelji raje delovno okolje z več rutine, kjer pa je 
možnosti za razvoj strokovnega znanja manj in tudi njihova pripravljenost za razmislek o 
različnih možnostih je zmanjšana (prav tam). Izrednega pomena je tudi dobro sodelovanje 
med vzgojitelji in klima v vrtcu. Mlajši vzgojitelji, ki imajo manj pedagoških izkušenj, 
občutijo manjšo podporo pri svojem delu in manjšo učinkovitost pri delu (Mitchell idr., 
2010; Orzea, 2016). Strokovni delavci, stari med 41 in 50 let, občutijo klimo kot bolj ugodno 
na splošno kot sodelavci, stari 30 ali manj (Orzea, 2016). Mlajši strokovni delavci 
potrebujejo podporo starejših sodelavcev (prav tam). Večji poudarek bi bilo treba dati 
podpori mlajšim vzgojiteljem in skrbi za dobro klimo v vrtcu, saj kadar vzgojitelji v svojem 
delovnem okolju zaznavajo ugodno delovno klimo (npr. sodelovalne odnose med 
zaposlenimi, imajo strokovno avtonomijo), so bolj pripravljeni delovati v skladu z interesi 
otrok (Kim idr., 2009).  

Že preproste spremembe v vzgojiteljevi komunikaciji oz. načinu govora lahko prispevajo k 
spodbujanju avtonomije otrok (Young-Jones idr., 2014). Vzgojiteljev govor, ki spodbuja 
avtonomijo otrok, vključuje besede, kot so: menim, predlagam, spodbujam, povabim vas in 
besedne zveze, kot so: to vam bo pomagalo, razlog za to je, hvala za vašo skrb. Vzgojitelj 
pa naj se izogiba besed, kot so: moraš, zahtevam in »ker sem jaz tako rekel« (prav tam). 
Razlog, da strokovni delavci ne spodbujajo avtonomije otrok, je posledica neseznanjenosti 
s konceptom spodbujanja avtonomije otrok (Karababa idr., 2010). Ugotavljamo, da se 
vzgojitelji z različno delovno dobo statistično pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o 
pomenu spodbujanja avtonomije otrok. Pomen spodbujanja avtonomije otrok se nanaša na 
večjo motivacijo otrok za učenje, kakovost otrokovega udejstvovanja pri dejavnostih in 
nalogah, dobrem počutju (Assor idr., 2002; Grolnick idr., 1991; Reeve idr., 2004b; Roth idr., 
2009; Sierens idr., 2009; Soenens in Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996).  

Preverjanje hipoteze H10 

H10: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti 
spodbujanja avtonomije otrok in njihovim dejanskim spodbujanjem avtonomije otrok. 
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Preglednica 34: Povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti spodbujanja 
avtonomije otrok in njihovim dejanskim spodbujanjem avtonomije otrok 

 M R SD N Spearm. 
kor. koef. 

Jakost 
korelacije 

f) Ni prednosti koncepta spodbujanja 
avtonomije otrok 

4,62 1 0,883 524 
0,133** zanemarljiva 

c) Večja notranja motivacija otr. za 
učenje 

4,48 2 0,679 524 
0,324** šibka 

a) Bolj kreativno učenje otrok 4,44 3 0,620 524 0,330** šibka 

d) Boljše počutje otrok 4,38 4 1,145 524 0,311** šibka 

b) Bolj prijazni odnosi in socializacija 4,33 5,5 0,813 523 0,363** šibka 

e) Večja vztrajnost otrok za učenje 4,33 5,5 0,883 524 0,378** šibka 

** Korelacije so statistično pomembne na ravni 0,01. 

Vzgojitelji so na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) 
ocenjevali vpliv naštetih prednosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok. Z vsemi prednostmi (bolj kreativno učenje otrok, bolj prijazni odnosi in 
socializacija, večja notranja motivacija otrok za učenje, boljše počutje otrok, večja 
vztrajnost otrok za učenje) so se povečini precej ali popolnoma strinjali. Najvišje so ocenili, 
da spodbujanje avtonomije otrok nima prednosti (M = 4,62) in predstavlja večjo notranjo 
motivacijo otrok za učenje (M = 4,48). Pri vseh ovrednotenih prednostih spodbujanja 
avtonomije otrok je izračunana statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim 
vrednotenjem prednosti spodbujanja avtonomije otrok in vzgojiteljevo izračunano stopnjo 
spodbujanja avtonomije otrok. Povezanosti so (razen pri možnosti f) v preglednici 34 šibke. 
Šibko povezanost med stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in prednostmi koncepta 
spodbujanja avtonomije otrok dosegajo naslednje prednosti spodbujanja avtonomije otrok: 
večja vztrajnost otrok za učenje (ρ = 0,378, korelacija je statistično značilna s stopnjo 
značilnosti 0,01); bolj prijazni odnosi in socializacija (ρ = 0,363, korelacija je statistično 
značilna s stopnjo značilnosti 0,01); bolj kreativno učenje otrok (ρ = 0,330, korelacija je 
statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01); večja notranja motivacija otrok za učenje (ρ 
= 0,324, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01); boljše počutje otrok (ρ 
= 0,311, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01).  

Med stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in vrednotenjem vzgojiteljev koncepta 
spodbujanja avtonomije otrok kot prednosti je zanemarljiva povezanost (ρ = 0,133, 
korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01). Korelacije iz preglednice 34 so 
statistično pomembne, zato smo potrdili hipotezo H10: Obstaja statistično pomembna 
povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti spodbujanja avtonomije otrok 
in njihovim dejanskim spodbujanjem avtonomije otrok.  
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Vzgojitelji se dokaj dobro zavedajo prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok, a je 
povezanost s stopnjo spodbujanja avtonomije otrok šibka. Poznavanje prednosti koncepta 
spodbujanja avtonomije otrok še ne pomeni nujno, da vzgojitelji dosegajo višjo stopnjo 
spodbujanja avtonomije otrok. Za spodbujanje avtonomije otrok je poleg vzgojiteljeve 
prednosti poznavanja koncepta spodbujanja avtonomije otrok (Reeve, 2009) in strokovnega 
znanja potrebna še manjša skupina otrok (Duncan, 2009); kompetentni vzgojitelji (Morrow 
in Richards, 1996); vzgojitelj, ki spodbuja notranjo motivacijo otrok (upošteva otrokove 
interese, želje, psihološke potrebe), zagotavlja pojasnila, utemeljitve, uporablja 
neukazovalen jezik, potrpežljivost in dajanje časa otrokom ter sprejemanje otrokovih 
izražanj negativnih občutkov (Assor idr., 2002; Mageau in Vallerand, 2003; Reeve, 2009); 
družbeni kontekst ali kultura (ki je naklonjena spodbujanju avtonomije otrok) (Downie idr., 
2004; Taylor idr., 2009), (ne preveč raznolike) značilnosti otrok v skupini (Pelletier idr., 
2002), primerna zakonodaja in pravilniki (Pelletier in Sharp, 2009), ustrezne izkušnje 
vzgojiteljev pred izobraževanjem in v času izobraževanja (Woolfolk in Hoy, 1990), čim višja 
stopnja, do katere so zadovoljene vzgojiteljeve psihološke potrebe (Taylor idr., 2008), 
pozitivne osebnostne dispozicije (Van den Berghe idr., 2013), vzgojiteljev pozitivni odnos 
do spodbujanja avtonomije otrok (Walsh in Gardner, 2006), vzgojiteljeva lastna prepričanja 
(Roth in Weinstock, 2013). Tri prepričanja vzgojiteljev so ključna, da bolj podpirajo 
avtonomijo otrok, in sicer da je podpiranje avtonomije otrok učinkovita pot za motiviranje 
in sodelovanje otrok, da jo je relativno preprosto izvajati pri poučevanju in da je to družbeno 
sprejeta norma (Aelterman idr., 2014; Reeve idr., 2014; Roth in Weinstock, 2013). 
Vzgojitelji bolj spodbujajo avtonomijo otrok, če verjamejo, da je tak način poučevanja lahek 
oz. preprost (Reeve in Cheon, 2016). 

Preverjanje H11 

H11: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim boljšim poznavanjem 
slabosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok in njihovim 
mnenjem o večji stopnji spodbujanja avtonomije otrok. 

Preglednica 35: Povezanost med vzgojiteljevim boljšim poznavanjem slabosti odnosnega in 
didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok in njihovim mnenjem o večji stopnji 
spodbujanja avtonomije otrok 

 M R SD N Spearm. kor. 
koef. 

Različne vrednote otrokove družine, kulture 2,88 1 1,267 524 0,046 

Individualizem otrok  2,79 2 1,218 524 –0,035 

Ni slabosti koncepta spodb. avt. otr.  1,98 3 0,150 524 0,038 

** Korelacije so statistično pomembne na ravni 0,01. 
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Vzgojitelji so na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) 
ocenjevali slabosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok. Z vsemi slabostmi koncepta so 
se povečini malo ali srednje strinjali. Izrazili pa so tudi nestrinjanje s trditvijo, da koncept 
spodbujanja avtonomije otrok nima slabosti. Omenjene slabosti v preglednici 35 
predstavljajo slabosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok. Da 
različne vrednote otrokove družine in kulture predstavljajo slabost koncepta, se je malo ali 
srednje strinjalo precej vzgojiteljev (M = 2,88). Najbolj enotni so bili vzgojitelji pri izražanju 
nestrinjanja, da koncept spodbujanja avtonomije otrok nima slabosti oz. pomanjkljivosti 
(SD = 0,15). Med stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in vrednotenjem vzgojiteljev 
slabosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok ni statistično pomembne povezanosti. 
Nobena od slabosti didaktičnega in odnosnega vidika spodbujanja avtonomije otrok ni 
statistično pomembno povezana z mnenjem vzgojiteljev o njihovi stopnji spodbujanja 
avtonomije otrok. Hipoteze H11, v kateri predpostavljamo, da obstaja statistično 
pomembna povezanost med vzgojiteljevim boljšim poznavanjem slabosti odnosnega in 
didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok in njihovim mnenjem o večji stopnji 
spodbujanja avtonomije otrok, nismo potrdili. Menimo, da vzgojitelji premalo poznajo 
slabosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok, saj se je malo vzgojiteljev popolnoma 
strinjalo, da ima koncept slabosti, kot so individualizem otrok in različne vrednote otrokove 
družine in kulture.  

Prejšnjo hipotezo o povezanosti med vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti spodbujanja 
avtonomije otrok in njihovim mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok smo 
potrdili, saj je bila povezanost statistično pomembna. Pričakovali bi, da poznavanje 
prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok pomeni poznati tudi slabosti le tega. 
Vendar se je večina vzgojiteljev le malo ali srednje strinjala, da koncept spodbujanja 
avtonomije ima slabosti, kot sta individualizem in različne vrednote otrokove družine in 
kulture. Avtorji opozorijo na slabosti, predvsem na individualizem otrok (Pennycook, 1997) 
in na kulturni kontekst (Hanushek idr., 2013; Pennycook, 1997; Phan, 2012), saj v vseh 
kulturah ni avtonomija posameznika najvišja vrednota (lahko bolj cenijo kolektivno 
povezanost in prilagajanje posameznika). Sklepamo, da slovenski vzgojitelji koncept 
spodbujanja avtonomije otrok premalo poznajo, saj so verjetno bolj seznanjeni s konceptom 
participacije, razvijanja samostojnosti otrok, induktivnim vzgojnim pristopom, 
spodbujanjem govornega razvoja otrok, z aktivnim učenjem otrok (Hohmann in Weikart, 
2005). Slovenski raziskovalci (Devjak idr., 2012) ugotavljajo, da je po uvajanju elementov 
pedagoških načel koncepta Reggio Emilia v slovenske vrtce prišlo do manjših sprememb na 
bolje glede načrtovanja vsebin, tem in dejavnosti tako, da so upoštevani interesi in želje 
otrok. Obenem ugotavljajo, da bi se lahko vključevanje otrok v načrtovanje vzgojnega dela 
še povečalo. Otroci imajo več možnosti odločanja v prosti igri, manj pogosto pa pri 
načrtovanju dejavnosti v slovenskih vrtcih (prav tam). 

Na drugi strani pa ima koncept spodbujanja avtonomije otrok veliko prednosti, ki se nanašajo 
na večjo motivacijo otrok za učenje, kakovost otrokovega udejstvovanja pri dejavnostih in 
nalogah, dobro počutje (Assor idr., 2002; Grolnick idr., 1991; Reeve idr., 2004b; Roth idr., 
2009; Sierens idr., 2009; Soenens in Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996); višjo 
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akademsko samopodobo (Leflot idr., 2010); bogatejšo domišljijo, krepi samostojno učenje 
(Dockett idr., 2009; Nyland, 2008); trdnejše zdravje in dobro počutje otrok (de Róiste idr., 
2012); bolj kreativno učenje in zavzetost (Roth idr., 2007); večjo energijo in vitalnost (Ryan 
in Frederick, 1997); manj stresa in boljše počutje (Weinstein in Ryan, 2011); bolj prijazni 
odnosi in socializacija (Knee idr., 2005; Niemiec idr., 2006); razvijanje otrokovih umskih 
sposobnosti za sprejemanje pomembnih odločitev znotraj ustreznega nabora možnosti 
(Moses, 1997); spodbuja učenje (Connell in Wellborn, 1991; Deci in Ryan, 2002; Deci idr., 
1991; Grolnick in Ryan, 1989); krepi samokontrolo, izkušnjo odločanja po lastni volji in 
občutek izbire (Reeve, Nix in Hamm, 2003); spodbuja motiviranost in metakognitivno 
učenje (Bastiaens in Martens, 2000; Boekaerts in Martens, 2006); prispeva k razvoju 
otrokove avtonomije (Sharifi in Amiri, 2014); prispeva k razvijanju njihovih veščin, 
samozavesti, sprejemanju odločitev in boljšim odnosom med otroki (Venninen idr., 2014); 
spodbuja demokratične procese in krepi otrokove pravice (Clark in Moss, 2010; Woodhead, 
2006); kasneje daje boljše učne rezultate in omogoča posameznikom lažji prehod v sfero 
zaposlitve (Cappetta in Paolino, 2015). 
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Preverjanje H15 

H15: Otroci imajo manj avtonomije oz. možnosti odločanja o življenju in delu znotraj 
igralnice kot vzgojitelji. 

Preglednica 36: Mnenje vzgojiteljev o svojem vplivu in vplivu otrok na nakup igrač za 
skupino 

 Odločilno 
vplivam/vplivajo 

(vedno) (f %) 

Močno 
vplivam/vplivajo 

(skoraj vedno) 
(f %) 

Dokaj 
vplivam/vplivajo 
(občasno) (f %) 

Malo 
vplivam/vplivajo 

(skoraj nikoli) 
(f %) 

Sploh ne 
vplivam/vplivajo 

(nikoli) (f %) 

NAKUP IGRAČ 

Raziskava 
201024 – 
izbira 
otrok25 

11,7 27,1 41,5 12,9 6,8 

Raziskava26 
2002 – 
izbira otrok 

0,2 1,9 7,3 24,4 63 

Izbira 
otrok 

1,5 11,1 23,3 30,2 34 

Izbira 
vzgojiteljev 

15,3 26,9 29,4 23,1 5,3 

Raziskava 
2002 – 
izbira 
vzgojiteljev 

1,9 4,5 17,5 42,7 31,1 

* Seštevek v vodoravnih vrsticah ni povsod točen zaradi manjkajočih odgovorov. 
** Rezultati naše raziskave so označeni s krepkim besedilom. 

24 Raziskava 2010 se nanaša na raziskavo Batistič Zorec, M. (2010). Participacija otrok v slovenskih vrtcih z 
vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev. V Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti 
v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
V raziskavi je sodelovalo 331 anketirancev, 76,1 % vzgojiteljev in 23,95 % pomočnikov vzgojiteljev.  
25 Vprašanje za vzgojitelje je bilo: Z otroki se posvetujem, katere igrače in materiale bi želeli imeti v vrtcu, in 
upoštevam njihove želje pri nakupu materialov in igrač. Vzgojitelji so se odločali po 5-stopenjski lestvici: 
nikoli, skoraj nikoli, občasno, skoraj vedno, vedno.  
26 V raziskavi 2002 je bilo vprašanje za vzgojitelje napisano tako: Prosimo, da ocenite, koliko vpliva imajo 
otroci na navedene odločitve v vrtcu. Navedene odločitve so se nanašale na nakup igrač in didaktičnih sredstev, 
opremo igralnic, organizacijo in vsebino prireditev in praznovanj, izbiro »svoje vzgojiteljice«. Vzgojitelji so 
se odločali po 5-stopenjski lestvici: sploh ne vplivajo, malo vplivajo, dokaj vplivajo, močno vplivajo, odločilno 
vplivajo. Vprašanje je bilo mogoče razumeti v širokem razponu: od možnosti, da otroci predlagajo, katere 
igrače bi želeli, do možnosti, da otroci sodelujejo pri razporejanju in uporabi finančnih sredstev posamezne 
skupine. 
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Ugotavljamo, da otroci malo vplivajo (30,2 %) ali sploh ne vplivajo (34 %) na nakup igrač 
za skupino. Podobne so ugotovitve v raziskavi iz leta 2002, kjer je občutno višji delež (63 %) 
pri odgovoru, da otroci sploh ne vplivajo na nakup igrač. V primerjavi z letom 2002 je 
nakazana tendenca, da imajo otroci nekoliko več vpliva na nakup igrač. Če pa primerjamo 
podatke iz raziskave iz leta 2010, je občutna razlika pri vplivu otrok na nakup igrač. Leta 
2010 je 11,7 % vzgojiteljev pritrdilo, da otroci vedno vplivajo na nakup igrač, v naši 
raziskavi iz leta 2016 pa le 1,5 % vzgojiteljev. Občutno razhajanje med višjimi odstotki 
vpliva otrok na nakup igrač v letu 2010 v primerjavi z našo raziskavo leta 2016 pripisujemo 
dejstvu, da je bilo v raziskavi leta 2010 vprašanje bolj jasno zapisano, saj se je vprašanje 
glasilo: Z otroki se posvetujem, katere igrače in materiale bi želeli imeti v vrtcu, in 
upoštevam njihove želje pri nakupu materialov in igrač. V naši raziskavi iz leta 2016 pa je 
vprašanje bilo: Kakšen je vpliv otrok pri odločitvah znotraj igralnice pri nakupu igrač in 
didaktičnih sredstev, kar so lahko vzgojitelji razumeli širše kot možnost, da otroci 
predlagajo, katere igrače bi želeli, kot upoštevanje njihovih želja pri nakupu, kot omejenost 
s finančnimi sredstvi pri nakupu igrač. Skupina ima po navadi nekaj igrač na voljo še iz 
prejšnjih šolskih let in je od prejetih finančnih sredstev posamezne skupine odvisno, koliko 
igrač sploh lahko kupijo. Ne glede na to pa imajo vzgojitelji vedno možnost, da pred 
nakupom igrač vprašajo otroke, katerih igrač si želijo in nato njihove želje v okviru finančnih 
zmožnosti pri nakupu upoštevajo.  

Če primerjamo vpliv otrok z vplivom vzgojiteljev na nakup igrač, je vpliv vzgojiteljev večji. 
Potrdimo H15: Otroci imajo manj avtonomije oz. možnosti odločanja o življenju in 
delu znotraj igralnice kot vzgojitelji. Prav tako je vpliv vzgojiteljev na nakup igrač večji 
v naši raziskavi kot v raziskavi iz leta 2002. 15,3 % vzgojiteljev odločilno vpliva na nakup 
igrač v naši raziskavi, leta 2002 pa je odločilno vplivalo le 1,9 % vzgojiteljev. Zdi se nam 
smiselno in potrebno, da imajo vzgojitelji skupaj z otroki v skupini čim več besede pri izbiri 
in nakupu igrač. Možnost nakupa igrač in didaktičnih sredstev v skupini povečuje 
avtonomijo vzgojiteljev in možnost načrtovanja dela v skupini.  

Argumente za večjo avtonomijo vzgojiteljev in otrok pri nakupu igrač za skupino najdemo 
tudi pri drugih avtorjih. Ko imajo vzgojitelji več avtonomije, imajo posredno tudi več 
odgovornosti za kakovostno pedagoško delo (Marentič Požarnik idr., 2005; Vogrinc in 
Podgornik, 2012). Ko lahko otroci izrazijo svoje želje in potrebe glede nakupa igrač, jim s 
tem omogočamo več avtonomije, saj imajo otroci možnost za organizacijsko avtonomijo in 
kognitivno avtonomijo (Stefanou idr., 2004). Z organizacijsko avtonomijo otrok jih 
spodbujamo k sprejemanju odločitev za nakup igrač znotraj igralnice. Kognitivna 
avtonomija pa otrokom omogoča možnost, da navajajo argumente za predlagan nakup igrač 
(prav tam). 
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Preglednica 37: Mnenje vzgojiteljev o svojem vplivu in vplivu otrok na opremo igralnic 

 Odločilno 
vplivam/vplivajo 

(vedno) (f %) 

Močno 
vplivam/vplivajo 

(skoraj vedno) 
(f %) 

Dokaj 
vplivam/vplivajo 
(občasno) (f %) 

Malo 
vplivam/vplivajo 

(skoraj nikoli) 
(f %) 

Sploh ne 
vplivam/vplivajo 

(nikoli) (f %) 

OPREMA IGRALNIC 

Raziskava 
2010 – 
izbira 
otrok27 

7,9 % otrok ima možnost sodelovati pri opremljanju igralnice 

Raziskava 
2002 – 
izbira 
otrok28 

0,5 2,4 8,5 24,2 61,4 

Izbira 
otrok 0,8 4,8 15,6 27,7 51,1 

Izbira 
vzgojiteljev 

15,5 34 25,4 19,8 5,3 

Raziskava 
2002 – 
izbira 
vzgojiteljev 

2,1 4,3 16,1 44,8 30,8 

* Seštevek v vodoravnih vrsticah ni povsod točno sto zaradi manjkajočih odgovorov. 
** Rezultati naše raziskave so označeni s krepkim besedilom. 

Otroci v manjšem odstotku vplivajo na opremo igralnic, saj imajo manj kot 1 % odločilnega 
vpliva in manj kot 5 % močnega vpliva. Odstotki vpliva otrok so v naši raziskavi le nekoliko 
višji kot leta 2002. Če združimo močen vpliv otrok in odločilen vpliv otrok, bi rekli, da je 
njihov vpliv 5,6 %. V raziskavi leta 2010 pa so vzgojitelji ocenili višji vpliv (7,9 %) otrok 
na opremo igralnic. V naši raziskavi odločilno vpliva na opremo igralnic 15,5 % vzgojiteljev, 
leta 2002 pa je bil odstotek vzgojiteljev z odločilnim vplivom le 2,1. Tudi pri močnem vplivu 
vzgojiteljev na opremo igralnic je razlika z letom 2002 očitna, saj ima v naši raziskavi močan 
vpliv na opremo igralnic 34 % vzgojiteljev, leta 2002 pa le 4,3 % vzgojiteljev. V naši 
raziskavi iz leta 2016 v primerjavi z letom 2002 je vpliv vzgojiteljev na opremo igralnic 
večji. V vrtcih so po navadi igralnice že opremljene na začetku šolskega leta. Kljub temu pa 
ostaja nekaj manevrskega prostora, da se v igralnici oprema preuredi, dokupi, zamenja, uredi 
kotičke po željah otrok. V raziskavi leta 2010 je slaba polovica vzgojiteljev (45,9 %) 
otrokom nudila vsaj možnost, da sodelujejo pri razporeditvi opreme (Batistič Zorec, 2010). 

27 Otroci imajo možnost sodelovanja pri opremljanju igralnice, je odgovorilo 7,9 % vzgojiteljev, kar pomeni, 
da so se vzgojitelji strinjali, da trditev v glavnem ali v celoti drži (Batistič Zorec, 2010).  
28 Sodelovalo je 422 anketirancev (Kroflič idr., 2002).  
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Menimo, da bi moral biti odstotek vpliva otrok na (razporeditev) opreme igralnic višji. 
Oprema igralnic (število ležalnikov, polic, miz, stolov, funkcionalnost, velikost, 
arhitektura …) je eden od kazalnikov kakovosti v vrtcu (Marjanovič Umek idr., 2002). Več 
izbire ali vpliva imajo otroci in vzgojitelji pri izbiri opreme, večja je lahko kakovost 
pedagoškega procesa, ki je v skladu s potrebami in željami otrok. Opremljenost igralnic je 
zakonsko definirana, saj morajo v igralnici biti mize in stoli ter lahki, naložljivi ležalniki ali 
druga oprema za počitek otrok najmanj ene skupine, odprte police za igrače, knjige in izdelke 
v dosegu rok, police in pregrade kot elementi za oblikovanje kotičkov, stenski panoji, 
ogledalo na steni, miza in stol za vzgojitelja ali vzgojiteljico, omara za vzgojna sredstva in 
material za sprotno uporabo, priključek za tekočo vodo, prevladovati mora prenosna oprema 
(Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 2000). 
Kljub temu predpisu pa znotraj tega pravilnika ostaja precej manevrskega prostora za 
izbiranje in razporejanje opreme igralnic. Menimo, da bi se moral vpliv otrok in vzgojiteljev 
na opremo igralnic še povečati. Ne glede na pogoje (zakonski predpisi, finančna sredstva, 
oprema iz prejšnjih let) pa imajo vzgojitelji vedno možnost, da prisluhnejo idejam in željam 
otrok pri razporeditvi opreme igralnic in ureditvi kotičkov. Kot pravi G. Lansdown (2001), 
da ima vrtec kot izobraževalni sistem ogromno potenciala, da prisluhne glasu otrok.  
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Preglednica 38: Mnenje vzgojiteljev o svojem vplivu in vplivu otrok na prireditve 

 Odločilno 
vplivam/vplivajo 

(vedno) (f %) 

Močno 
vplivam/vplivajo 

(skoraj vedno) 
(f %) 

Dokaj 
vplivam/vplivajo 
(občasno) (f %) 

Malo 
vplivam/vplivajo 

(skoraj nikoli) 
(f %) 

Sploh ne 
vplivam/vplivajo 

(nikoli) (f %) 

PRIREDITVE 

Raziskava 
2002 – 
izbira otrok 

4,7 13,5 35,8 24,6 19,4 

Izbira 
otrok 3,2 12 32,6 32,6 18,1 

Izbira 
vzgojiteljev 

21,9 35,5 34 6,7 0,2 

Raziskava 
2002 – 
izbira 
vzgojiteljev 

20,6 30,1 31,8 11,6 3,1 

* Seštevek v vodoravnih vrsticah ni povsod točno sto zaradi manjkajočih odgovorov. 
** Rezultati naše raziskave so označeni s krepkim besedilom. 

Vpliv otrok na vsebino in organizacijo prireditev ter praznovanj v vrtcu je nekoliko šibkejši 
v primerjavi z letom 2002. Otroci malo vplivajo (32,6 %) in dokaj vplivajo (32,6 %) na 
prireditve v naši raziskavi, leta 2002 pa so malo vplivali v 24,6 % in dokaj vplivali v 35,8 
%. Preseneča nas, da ni vpliv otrok višji oziroma močnejši. Vplivanje in odločanje o 
prireditvah, ki se dogajajo znotraj skupine in znotraj celotnega vrtca, se nanaša na »notranje 
življenje« skupine ali vrtca, na vsebino in organizacijo prireditev in praznovanj v vrtcu. 
Kurikulum za vrtce (1999) predvideva, da poleg vseh dejavnosti vzgojitelji poskrbijo tudi 
za varnost otrok, se z njimi pogovarjajo o njihovih doživetjih, kot so uspeh in neuspeh, 
pravila obnašanja, ter da vse to povezujejo z aktualnimi dogodki in prireditvami v okolju. 
Organizacija, vsebina in potek prireditev se lahko nanašajo na cilje kurikuluma. Vzgojitelji 
pa imajo možnost avtonomije pri vsebini, obliki in metodah prireditev, njihovem izvajanju 
in vrednotenju. Upoštevati morajo seveda zakone in načela nacionalnega kurikuluma, 
sodelovati s svojimi pomočniki, ravnateljem in sodelavci (prav tam). Obenem pa imajo 
veliko odprtih možnosti prisluhniti in upoštevati želje otrok. Kot opozori Batistič Zorec 
(2010) je pomembno otroke poslušati in jim hkrati zagotavljati varno in spodbudno okolje, 
kjer se bo vsak od njih počutil zaščiten in sprejet ter bo imel optimalne možnosti in spodbude 
za učenje in razvoj.  

Na organizacijo in vsebino prireditev v večji meri kot otroci vplivajo vzgojitelji. Primerjava 
rezultatov naše raziskave z letom 2002 pokaže, da vzgojitelji bolj vplivajo na organizacijo 
in vsebine prireditev. Iz naše raziskave lahko razberemo, da na izbiro organizacije in vsebin 
prireditev močno vplivajo vzgojitelji (35,5 %), leta 2002 pa je na izbiro organizacije in 
vsebin prireditev močno vplivalo 30,1 % vzgojiteljev. Zmanjšal se je tudi delež vzgojiteljev, 
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ki sploh ne bi vplivali na vsebino in organizacijo prireditev (0,2 %), saj je leta 2002 
predstavljal 3,1 % vzgojiteljev. Ne glede na podane predloge otrok, je še vedno v domeni 
vzgojiteljev, katere možnosti izbire otrokom sploh ponudijo pri načrtovanju prireditev in v 
kakšni meri upoštevajo predloge otrok. Manjši vpliv vzgojiteljev na izbiro vsebin in 
organizacijo prireditev je možno pripisati le, če je tema prireditve določena s strani vodstva 
vrtca. Smiselno bi bilo, da bi tudi vodstvo prisluhnilo željam in idejam vzgojiteljev pri 
načrtovanju prireditev, slednji pa otrokom. Tako bi tudi na ravni vrtca kot celote bila 
omogočena udeleženost glavnih akterjev (otrok in vzgojiteljev). Že leta 2002 so B. Kroflič 
idr. (2002) ocenili, da otroci ne kreirajo vsebine in organizacije prireditev v vrtcu, saj je 
precej vzgojiteljev, ki tega otrokom ne zagotavljajo. Prav tako se strinjamo z njihovim 
mnenjem, da je večina odločitev v vrtcu sprejeta na vodstveni ravni in se tako 
nedemokratični stil vodenja prenaša tudi na odnos vzgojiteljev in otrok (prav tam).  

Preglednica 39: Mnenje vzgojiteljev o svojem vplivu in vplivu otrok na izbiro sodelavke oz. 
»svoje« vzgojiteljice 

 Odločilno 
vplivam/vplivajo 

(vedno) (f %) 

Močno 
vplivam/vplivajo 
(skoraj vedno) (f 

%) 

Dokaj 
vplivam/vplivajo 
(občasno) (f %) 

Malo 
vplivam/vplivajo 
(skoraj nikoli) (f 

%) 

Sploh ne 
vplivam/vplivajo 

(nikoli) (f %) 

IZBIRA VZGOJITELJICE 

Raziskava 
2002 – izbira 
sodelavke 

3,1 5,2 20,1 33,2 35,5 

Izbira 
sodelavke 

2,9 7,3 21,2 34,4 33,6 

Otrok izbira 
vzgojiteljico 

0,4 1,1 4,2 13,5 80,7 

Raziskava 
2002 – izbira 
otrok 

1,4 0,7 5,2 24,4 65,2 

* Seštevek v vodoravnih vrsticah ni povsod točno sto zaradi manjkajočih odgovorov. 
** Rezultati naše raziskave so označeni s krepkim besedilom. 

Otroci sploh ne vplivajo (80,7 %) ali le malo vplivajo (13,5 %) na izbiro »svoje« 
vzgojiteljice. Zanimivo je, da so leta 2002 vzgojitelji ocenili, da otroci nekoliko bolj vplivajo 
na izbiro »svoje« vzgojiteljice kot v naši raziskavi. Izbira »svoje« vzgojiteljice se nanaša na 
možnost, da je upoštevano mnenje otrok, katero vzgojiteljico si želijo imeti (v svoji skupini). 
Čeprav otroci ne poznajo vseh vzgojiteljic v vrtcu in se pogosto navežejo na »sedanjo« 
vzgojiteljico, niti nimajo veliko možnosti, da bi njihove želje sploh lahko bile upoštevane, 
saj skupine otrok v vrtcu določajo glede na starost otrok. Tem bolj smiselno bi bilo, da bi si 
lahko vzgojitelji izbrali pomočnike in z njimi dobro sodelovali ter prispevali h kakovosti 
pedagoškega procesa in pozitivni klimi v skupini. Vzgojitelji malo vplivajo na izbiro svoje 

234 



sodelavke, otroci pa še manj vplivajo na izbiro »svoje« vzgojiteljice ali pa sploh ne. 34,4 % 
vzgojiteljev malo vpliva na izbiro svoje sodelavke, kar je podobno kot leta 2002, in sicer 
33,2 % vzgojiteljev. Da imajo vzgojitelji tako majhen delež odločilnega vpliva (2,9 % in 3,1 
% leta 2002), pripisujemo neposluhu ravnateljev oz. njihovemu nedemokratičnemu vodenju. 
Veliko ravnateljev vrtca sploh ne da možnosti vzgojiteljem, da bi lahko izrazili, s kom bi 
želeli delati v skupini. Sodelovanje med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev vpliva na 
avtonomijo vzgojiteljev (Kalin, 2002; Sardoč, 2005), posredno pa kakovost in značilnosti 
medosebnih odnosov (npr. med vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja) vplivajo tudi na 
klimo v skupini in v vrtcu (Cohen idr., 2009b). Za pozitivno klimo so značilni spoštljivi 
odnosi, občutek varnosti in visoka pričakovanja do dosežkov otrok (Lehr, 2010). Pozitivna 
šolska klima je pomembna za učenje in razvijanje otrok (Cavrini idr., 2015).  

Potrdili smo hipotezo H15: Otroci imajo manj avtonomije oz. možnosti odločanja o 
življenju in delu znotraj igralnice kot vzgojitelji, saj imajo na vseh področjih (oprema 
igralnic, nakup igrač, prireditve) vzgojitelji večji vpliv kot otroci. Menimo, da bi moral vpliv 
vzgojiteljev pri izbiri sodelavke biti občutno večji, kot je. Prav tako bi bilo dobro okrepiti 
vpliv otrok in vzgojiteljev na drugih področjih (oprema igralnic, nakup igrač, prireditve), ki 
zadevajo življenje in delo v skupini ali v vrtcu. 

10.4.1 Sklepne ugotovitve 

V tem poglavju smo odgovorili na deseto in enajsto raziskovalno vprašanje, in sicer kaj so 
po mnenju vzgojiteljev prednosti in slabosti odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja 
avtonomije otrok. Iskali smo tudi odgovore na tretje raziskovalno vprašanje (ali so med 
vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo statistično pomembne 
razlike v njihovem mnenju o pomenu spodbujanja avtonomije otrok) ter ugotavljali, kakšna 
je praksa spodbujanja avtonomije otrok v Sloveniji. 

Koncept spodbujanja avtonomije otrok ima veliko prednosti, ki se nanašajo na večjo 
motivacijo otrok za učenje, kakovost otrokovega udejstvovanja pri dejavnostih in nalogah, 
dobro počutje (Assor idr., 2002; Grolnick idr., 1991; Reeve idr., 2004b; Roth idr., 2009; 
Sierens idr., 2009; Soenens in Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996); višjo 
akademsko samopodobo (Leflot idr., 2010); bogatejšo domišljijo, krepi samostojno učenje 
(Dockett idr., 2009; Nyland, 2008); trdnejše zdravje in dobo počutje otrok (de Róiste idr., 
2012); bolj kreativno učenje in zavzetost (Roth idr., 2007); večjo energijo in vitalnost (Ryan 
in Frederick, 1997); manj stresa in boljše počutje (Weinstein in Ryan, 2011); bolj prijazne 
odnose in socializacijo (Knee idr., 2005; Niemiec idr., 2006); razvijanje otrokovih umskih 
sposobnosti za sprejemanje pomembnih odločitev znotraj ustreznega nabora možnosti 
(Moses, 1997); spodbuja učenje (Connell in Wellborn, 1991; Deci in Ryan, 2002; Deci idr., 
1991; Grolnick in Ryan, 1989); krepi samokontrolo, izkušnjo odločanja po lastni volji in 
občutek izbire (Reeve, Nix in Hamm, 2003); spodbuja motiviranost in metakognitivno 
učenje (Bastiaens in Martens, 2000; Boekaerts in Martens, 2006); prispeva k razvoju 
otrokove avtonomije (Sharifi in Amiri, 2014); prispeva k razvijanju njihovih veščin, 
samozavesti, sprejemanju odločitev in boljšim odnosom med otroki (Venninen idr., 2014); 
spodbuja demokratične procese in krepi otrokove pravice (Clark in Moss, 2010; Woodhead, 
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2006); kasneje daje boljše učne rezultate in omogoča posameznikom lažji prehod v sfero 
zaposlitve (Cappetta in Paolino, 2015). Vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe in z 
različnim strokovnim nazivom se statistično pomembno razlikujejo v njihovih pogledih, da 
spodbujanje avtonomije otrok predstavlja večjo motivacijo otrok za učenje; dobro počutje 
otrok; kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah; samostojno odločanje 
otrok; razvoj odgovornosti in samokontrole pri otrocih; nezmanjšano vlogo vzgojitelja v 
pedagoškem procesu. Hipotezo H3 smo potrdili, saj se vzgojitelji z različnim strokovnim 
nazivom in različno delovno dobo statistično pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o 
pomenu spodbujanja avtonomije otrok. To je lahko posledica njihovega profesionalnega 
razvoja, odnosa do novih konceptov in subjektivnih teorij, kajti s svojo rastjo (profesionalno, 
osebnostno) vzgojitelji spreminjajo tudi pogled na poučevanje in učenje (Valenčič Zuljan in 
Blanuša Trošelj, 2014). Potrdili smo tudi hipotezo H10, saj obstaja šibka, a statistično 
pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti spodbujanja avtonomije 
otrok in njihovim mnenjem o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok.  

Med stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in vrednotenjem vzgojiteljev slabosti koncepta 
spodbujanja avtonomije otrok ni statistično pomembne povezanosti. Zato hipoteze H11 
nismo potrdili. Pričakovali smo, da poznavanje prednosti koncepta spodbujanja avtonomije 
otrok pomeni poznati tudi vse slabosti le tega. Vendar so se vzgojitelji le malo ali srednje 
strinjali, da individualizem otrok in različne vrednote družine in kulture, v kateri otrok živi, 
predstavljajo slabosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok. Ugotovitve avtorjev 
(Hanushek idr., 2013; Pennycook, 1997; Phan, 2012) so, da se slabosti koncepta spodbujanja 
avtonomije otrok nanašajo predvsem na individualizem otrok (Pennycook, 1997) in na 
različni kulturni kontekst (Hanushek idr., 2013; Pennycook, 1997; Phan, 2012). V vseh 
kulturah ni avtonomija posameznika najvišja vrednota (lahko je kolektivna povezanost). 
Ugotovili smo, da vzgojitelji poznajo prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok in 
menijo, da v praksi spodbujajo avtonomijo otrok. Hipotezo (H10) o povezanosti med 
vzgojiteljevim vrednotenjem prednosti spodbujanja avtonomije otrok in njihovim mnenjem 
o dejanskem spodbujanju avtonomije otrok smo potrdili. Med vrednotenjem slabosti 
koncepta spodbujanja avtonomije otrok in stopnjo spodbujanja avtonomije otrok pa ni bilo 
statistično pomembne povezanosti. Vzgojitelji so dokaj podobno ovrednotili slabosti 
koncepta spodbujanja avtonomije otrok, pri čemer so bili premalo kritični do trditve, da 
koncept spodbujanja avtonomije otrok ima slabosti, kot sta individualizem otrok ter različne 
vrednote otrokove družine in kulture. Menimo, da je potreba, da se vzgojitelji bolje seznanijo 
s konceptom spodbujanja avtonomije otrok in so bolj kritični do njegovih slabosti. 
Poznavanje prednosti in slabosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok lahko pomaga 
vzgojiteljem pri odločitvi o prenosu koncepta v prakso in njegovih posledicah.  

Spremembo oz. večjo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok lahko vzgojitelji dosežejo z 
uporabo ustreznih metod poučevanja, komunikacije in tako, da začnejo ceniti prednosti 
spodbujanja avtonomije otrok in prednosti lastne strokovne avtonomije, naučijo se lahko 
praktičnih načinov, kako lahko spodbujajo avtonomijo otrok (Reeve, 2009). Razviti morajo 
ustrezen odnos do koncepta spodbujanja avtonomije otrok, svoje avtonomije in imeti veliko 
strokovnega znanja ter pridobiti konkretne izkušnje (že tekom izobraževanja) za uspešno 
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spodbujanje avtonomije otrok. Strinjamo se tudi z Nakata (2011), da biti avtonomen kot 
strokovnjak ne pomaga nujno vzgojiteljem, da bi spodbujali avtonomijo pri otrocih. 
Menimo, da je za spodbujanje avtonomije otrok potrebno strokovno znanje in odlično 
poznavanje tega koncepta ter njegovega smisla in pozitivnih učinkov na otroke, pozitiven 
odnos vzgojiteljev in zmožnost empatije, izkušnje vzgojiteljev o spodbujanju avtonomije 
otrok (tekom izobraževanja in kasneje) ter dovolj manevrskega prostora ali avtonomije za 
vzgojitelje, da lahko sprejemajo avtonomne odločitve, ki se lahko, glede na značilnosti 
posamezne skupine otrok, razlikujejo. Ugotavljamo, da imajo otroci manj avtonomije oz. 
možnosti odločanja o življenju in delu znotraj igralnice kot vzgojitelji. Otroci malo vplivajo 
(30,2 %) ali sploh ne vplivajo (34 %) na nakup igrač za skupino; imajo manj kot 1 % 
odločilnega vpliva na opremo igralnic, več kot 51 % pa sploh nimajo vpliva na opremo 
igralnic. Otroci le malo vplivajo (32,6 %) ali dokaj vplivajo (32,6 %) na prireditve v vrtcu. 
Že leta 2002 so B. Kroflič idr. ocenili, da otroci ne kreirajo vsebine in organizacije prireditev 
v slovenskih vrtcih, saj je precej vzgojiteljev, ki tega otrokom ne zagotavljajo. Prav tako se 
strinjamo z mnenjem avtorjev, da je večina odločitev v vrtcu sprejeta na vodstveni ravni in 
se tako nedemokratični stil vodenja prenaša tudi na odnos vzgojiteljev in otrok (prav tam). 
Na vseh področjih (oprema igralnic, nakup igrač, prireditve) imajo vzgojitelji večji vpliv kot 
otroci. Menimo, da bi pri izbiri sodelavke moral biti vpliv vzgojiteljev občutno večji, kot je. 
Prav tako bi bilo dobro okrepiti vpliv otrok in vzgojiteljev na drugih področjih (oprema 
igralnic, nakup igrač, prireditve), ki zadevajo življenje in delo v skupini ali v vrtcu.  

Z boljšim poznavanjem koncepta spodbujanja avtonomije otrok, vključno s prednostmi, 
slabostmi, pogoji, dejavniki ter z njegovo implementacijo v prakso bi lahko prispevali h 
kakovostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu, k spodbujanju avtonomije otrok in 
prej omenjenim pozitivnim učinkom spodbujanja avtonomije otrok. Boljše poznavanje 
koncepta spodbujanja avtonomije otrok pa ni nujno le za vzgojitelje in pomočnike 
vzgojiteljev, temveč tudi za vodstvo vrtca. Slednje lahko prispeva k boljši klimi vrtca, 
omogoča vzgojiteljem več avtonomije in jim nudi podporo za njihov profesionalni razvoj. 
Večji poudarek bi bilo treba dati podpori mlajšim vzgojiteljem in skrbi za dobro klimo v 
vrtcu, saj kadar vzgojitelji v svojem delovnem okolju zaznavajo ugodno delovno klimo (npr. 
sodelovalne odnose med zaposlenimi, imajo strokovno avtonomijo), so bolj pripravljeni 
delovati v skladu z interesi otrok (Kim idr., 2009). Upoštevanje njihovih interesov, želja, 
predlogov, pobud, odločitev, razmišljanj v varnem in spodbudnem okolju (kjer se otroci 
počutijo sprejeto in varno) zagotavlja optimalne možnosti za razvoj otrok in njihovo učenje.  

10.5 VZGOJITELJEVO VREDNOTENJE POGOJEV SPODBUJANJA 
AVTONOMIJE OTROK 

V tem poglavju bomo odgovorili na deveto raziskovalno vprašanje. Iskali bomo mnenje 
vzgojiteljev o pogojih odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok. 
Predvidevali bomo, da obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim 
vrednotenjem pogojev spodbujanja avtonomije otrok in njihovim mnenjem o dejanskem 
spodbujanju avtonomije otrok. Sklepali smo, da vzgojiteljevo boljše poznavanje pogojev 
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spodbujanja avtonomije otrok pripomore k višji stopnji spodbujanja avtonomije otrok. Zato 
bomo preverili H9.  

Preverjanje H9 

H9: Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem pogojev 
spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije otrok. 
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Preglednica 40: Povezanost med vrednotenjem pogojev spodbujanja avtonomije otrok in 
stopnjo spodbujanja avtonomije otrok 

 M R SD N Spearm. kor. 
koef. 

Jakost 
korelacije 

Avtonomija vzgojiteljev 4,45 8 0,696 524 0,496** srednje močna 

Nudenje spodbude otrokom 4,64 3,5 0,603 524 0,491** srednje močna 

Otroci imajo možnost reševanja težav 4,65 2 0,564 524 0,490** srednje močna 

Dajanje realnih izjav otrokom 4,47 7 0,714 524 0,448** srednje močna 

Otroci imajo možnost odločitve 4,41 10 0,725 524 0,419** srednje močna 

Dovoljenje in spodbujanje otrokovega 
razmišljanja 

4,70 1 0,545 524 
0,414** srednje močna 

Vzgojitelji zagotavljajo povratne 
informacije in utemeljitve otrokom 

4,42 9 0,721 524 
0,393** šibka 

Podpiranje samoiniciativnosti otrok 4,56 5 0,720 524 0,387** šibka 

Sprejemanje perspektive otrok 4,22 12 0,773 524 0,386** šibka 

Odgovarjanje na vprašanja otrok 4,51 6 0,756 524 0,386** šibka 

Dovoljenje in spodbujanje otrokovih 
čustev 

4,64 3,5 0,592 524 
0,353** šibka 

Dovoljenje in spodbujanje otrokovega 
obnašanja 

3,90 16 0,900 524 
0,271** šibka 

Spodbujanje otrok k samokontroli 4,19 13 0,929 524 0,231** šibka 

Vzgojiteljeva neukazovalna 
komunikacija 

4,03 15 1,012 524 
0,204** šibka 

Nepodajanje navodil, kako naj otroci 
čutijo 

4,31 11 1,071 524 
0,135** zanemarljiva 

Nepodajanje navodil, kako naj otroci 
mislijo 

4,09 14 1,233 524 
0,078 – 

Nepodajanje navodil otrokom, da se 
obnašajo na točno določen način 

3,73 17 1,185 524 
0,077 – 

** Korelacija je statistično značilna, p ≤ 0,01. 

Vzgojitelji so na ocenjevalni lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) 
ocenjevali vpliv naštetih pogojev odnosnega in didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije 
otrok. Z vsemi pogoji so se povečini precej ali popolnoma strinjali, najvišje so ocenili pogoj 
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spodbujanja otrokovega mišljenja (M = 4,70), najnižje pa pogoj, ki se nanaša na nepodajanje 
navodil, da naj se otrok obnaša na točno določen način (M = 3,73). Razen med pogojema, 
ki se nanašata na nepodajanje navodil, kako naj otroci mislijo in nepodajanje navodil, da naj 
se otroci obnašajo na točno določen način, je pri vseh drugih pogojih izračunana statistično 
pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem pogojev spodbujanja avtonomije 
otrok in vzgojiteljevo izračunano stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Srednje močno 
povezanost med stopnjo spodbujanja avtonomije otrok in pogoji dosegajo pogoji; 
avtonomija vzgojiteljev (ρ = 0,496, korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 
0,01), nudenje spodbud otrokom (ρ = 0,491, korelacija je statistično značilna s stopnjo 
značilnosti 0,01), možnost reševanja težav za otroke (ρ = 0,490, korelacija je statistično 
značilna s stopnjo značilnosti 0,01), dajanje realnih izjav otrokom (ρ = 0,448, korelacija je 
statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01), otroci imajo možnost za odločanje (ρ = 0,419, 
korelacija je statistično značilna s stopnjo značilnosti 0,01) in otroci imajo dovoljenje in 
spodbudo vzgojiteljev za razmišljanje (ρ = 0,414, korelacija je statistično značilna s stopnjo 
značilnosti 0,01). Povezanost med pogoji spodbujanja avtonomije otrok in stopnjo 
spodbujanja avtonomije otrok je, razen treh pogojev (od sedemnajstih), šibka ali srednje 
močna. Obstaja statistično pomembna povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem 
pogojev spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije otrok. 
Hipotezo H9 smo potrdili. Menimo, da bolj ko vzgojitelji poznajo pogoje, ki so potrebni 
za spodbujanje avtonomije otrok, imajo pozitiven odnos do koncepta spodbujanja 
avtonomije otrok, uporabljajo komunikacijo z otroki in metode dela, ki otrokom omogočajo 
možnost odločanja, izražanja čustev, razmišljanja, razvijanja samostojnosti (Kaur idr., 2015; 
Reeve in Jang, 2006), imajo strokovno znanje in sprejemajo perspektivo otrok, bolj lahko 
prispevajo k spodbujanju avtonomije otrok v praksi. 

Za spodbujanje avtonomije otrok morajo vzgojitelji upoštevati tri pogoje: 1) sprejemajo 
perspektivo otrok, 2) dovolijo in spodbujajo otrokovo razmišljanje, čustva in obnašanje, 3) 
spodbujajo otrokovo sposobnost samostojne samokontrole ali avtonomne samoregulacije 
(Reeve, 2009). Pogoj za spodbujanje avtonomije otrok je ustrezna komunikacija vzgojitelja 
z otrokom. Vzgojitelji lahko spodbujajo avtonomijo otrok z vedenji, ki podpirajo učenje in 
zanimanja otrok, npr. poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, zagotavljanje povratnih 
informacij, ki imajo smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, odgovarjanje na 
vprašanja in dajanje realnih izjav (Deci idr., 1996; Reeve in Jang, 2006). Vzgojiteljeve 
osebne vrednote glede poučevanja in prepričanja vzgojiteljev o sposobnostih otroka in 
njegovih potrebah vplivajo na večje ali manjše spodbujanje avtonomije otrok (Nyland, 
2009). Večja kot je skupina otrok, manjša je možnost za spodbujanje avtonomije otrok, saj 
je kakovost interakcij med vzgojitelji in otroki v večji skupini manjša in so vzgojitelji bolj 
osredotočeni na varnost otrok kot pa na iskanje možnosti, da bi otroci sprejemali odločitve 
(Duncan, 2009). Spodbujanje avtonomije otrok zahteva od vzgojiteljev, da znajo pazljivo 
poslušati otroke; zagotavljati priložnosti za otroke, da lahko aktivno in tudi verbalno 
participirajo; omogočati, da otroci delajo na svoj način in manipulirajo z učnimi pripomočki 
ter igračami; da znajo prisluhniti in upoštevati perspektivo otrok, otrokom podati razloge za 
učenje, jih spodbujati in zagotavljati nagrade in pohvale (Kaur idr., 2015). Vzgojitelj lahko 
daje otrokom možnost fleksibilnega sedežnega reda in jim nudi možnost, da sedijo in 
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sodelujejo v različnih manjših skupinah (Reeve, 2006; Reeve in Jang, 2006); z racionalnimi 
utemeljitvami razloži otrokom, v čem je osebna pridobitev in smisel neke naloge, početja, 
učenja (Assor idr., 2002; Reeve idr., 2002); nudi otrokom izbire, možnosti in čas, kar 
vključuje vprašanja, kot so »Kaj bi radi počeli?« in »Kako bi radi počeli?«, izbiranje med 
alternativnimi možnostmi neke naloge v skladu z otrokovimi interesi in cilji (Assor idr., 
2002); prisluhne in sprejme otrokovo mnenje, kar od vzgojitelja zahteva, da zagotovi varno 
komunikacijo in spodbuja otroke, da povedo svoje misli, mišljenje, predloge, poglede, 
vzgojitelj pa jih pazljivo posluša, se odziva, upošteva ter sprejema tudi negativna čustva 
otrok (Reeve, 2006).  

10.5.1 Sklepne ugotovitve 

V tem poglavju smo potrdili hipotezo H9, saj obstaja statistično pomembna povezanost med 
vzgojiteljevim vrednotenjem pogojev spodbujanja avtonomije otrok in njihovim mnenjem o 
dejanskem spodbujanju avtonomije otrok. Da lahko vzgojitelji spodbujajo avtonomijo otrok, 
je treba imeti strokovno znanje o tem, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi to sploh lahko 
počnejo. Dobro poznavanje pogojev za spodbujanje avtonomije otrok je poleg ustreznega 
vzgojiteljevega odnosa, prepričanj in pozitivne klime vrtca ključno za uresničevanje 
koncepta spodbujanja avtonomije otrok v praksi. Klima vrtca se razlikuje med vrtci in vpliva 
na obnašanje vsakega člana vrtca (Hoy in Miskel, 1996). Strinjamo se z Reeve in Cheon 
(2016), da je zraven strokovnega znanja in poznavanja koncepta spodbujanja avtonomije 
otrok za spodbujanje avtonomije otrok pomembno, da vzgojitelji verjamejo, da je tak način 
poučevanja lahek oz. preprost. Veliko avtorjev se strinja, da je treba za večje spodbujanje 
avtonomije otrok povečati avtonomijo vzgojiteljev (Benson, 2000; Little, 1995; McGrath, 
2000; Shen, 2011; Thavenius, 1999). S tem se strinjamo in dodajamo, da je treba vzgojitelje 
poglobljeno seznaniti s konceptom spodbujanja avtonomije otrok, skrbeti za njihov 
strokovni razvoj in dodatno izobraževanje, negovati pozitivno in sodelovalno klimo v vrtcu, 
jim omogočiti pridobivanje novih izkušenj in znanj s področja spodbujanja avtonomije otrok 
že tekom izobraževanja, razvijati ustrezen odnos in empatijo vzgojiteljev. Le z ustreznim 
strokovnim znanjem, pozitivnim odnosom in možnostjo za sprejemanje strokovnih odločitev 
lahko vzgojitelji v svoji igralnici dnevno skrbijo za spodbujanje avtonomije otrok, ki bo 
zadostila trem pogojem (Reeve, 2009): sprejemanje perspektive otrok, dovoljenje in 
spodbujanje otrokovega razmišljanja, čustev in obnašanja, spodbujanje otrokove 
sposobnosti samostojne samokontrole.   
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11 MODEL ZA SPODBUJANJE AVTONOMIJE PREDŠOLSKIH 
OTROK 

Vzgojitelji so dejavnik spodbujanja avtonomije otrok pri vzgojno-pedagoškem delu v vrtcu. 
Preveriti smo želeli, kako dejavniki avtonomije vzgojiteljev vplivajo na spodbujanje 
avtonomije otrok. Najprej smo s faktorsko analizo pogledali, kateri so pomembnejši 
dejavniki za avtonomijo vzgojiteljev. 

Namen faktorske analize je redukcija celotnega nabora merjenih spremenljivk na manjše 
število faktorjev. Ker smo konstrukt avtonomije vzgojiteljev s pomočjo teorije razporedili v 
7 konstruktov, ki predstavljajo različne dimenzije ali dejavnike avtonomije vzgojiteljev, 
naredimo eksploratorno faktorsko analizo na vseh merjenih spremenljivkah, ki se nanašajo 
na avtonomijo vzgojiteljev. V preglednici 41 so predstavljeni rezultati eksploratorne 
faktorske analize, ki smo jo izvedli z metodo največjega verjetja in pravokotno (Varimax) 
rotacijo. V matriki so predstavljene vrednosti uteži za spremenljivke, pri katerih smo 
ugotovili jasno in močno razvrščanje na eno dimenzijo oz. koreliranje s faktorjem, ki ga 
meri. Spremenljivke, ki nimajo jasne strukture razvrščanja, smo izločili.  

Preglednica 41: Faktorska matrika – avtonomija vzgojiteljev 

  

Faktorji 

1 2 3 4 5 6 7 

3b. Avtonomija kot možnost izbiranja (npr. 
učnih ciljev, oblik dela …) ,766 ,241 ,009 ,127 –,005 –,037 –,037 

3d. Avtonomija kot odgovornost ,743 –,038 ,089 –,007 ,027 ,039 ,285 

3a. Avtonomija kot samostojnost in 
neodvisnost ,733 ,221 –,055 ,088 –,029 ,105 –,059 

3e. Avtonomija kot načrtovanje (dela v 
skupini, ciljev po kurikulumu …) ,732 ,144 ,154 ,005 ,021 –,058 ,234 

3h. Avtonomija kot kreativnost ,710 –,008 ,182 ,003 ,049 ,100 –,128 

5.8. Izbira učnih dejavnosti za otroke ,023 ,812 ,078 ,064 ,055 –,045 –,072 

5.6. Izbira učnih vsebin za otroke ,178 ,805 ,001 ,066 ,117 ,032 ,082 

5.9. Pravila obnašanja v igralnici primarno 
določi vzgojitelj 

,143 ,703 ,065 –,025 –,101 –,056 ,107 

5.11. Odločanje o razporedu časa v igralnici ,012 ,653 ,039 –,139 –,052 ,034 ,064 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

  Faktorji       

 1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Izbira ciljev poučevanja ,047 ,631 ,078 ,145 ,170 ,096 –,179 

5.7. Možnost kreativnosti pri poučevanju ,265 ,486 –,063 ,195 ,276 ,080 ,129 

8i. Predpisi in zakonodaja ,029 ,077 ,732 ,183 –,008 ,056 ,180 

8j. Upravljanje vrtca ,047 ,122 ,712 ,130 ,027 –,012 ,148 

8k. Sodelovanje s starši ,031 –,019 ,687 ,337 –,071 ,179 –,031 

8h. Klima vrtca ,102 ,071 ,649 ,350 –,044 –,002 –,092 

8g. Dinamika otrok v igralnici ,330 –,035 ,620 ,065 ,014 ,219 –,229 

8f. Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela ,003 ,039 ,266 ,839 ,045 ,070 ,017 

8d. Zadovoljstvo z delom ,121 ,037 ,234 ,814 –,005 ,167 –,083 

8e. Delovni pogoji –,004 ,048 ,441 ,660 –,080 ,047 –,129 

8b. Strokovna usposobljenost vzgojitelja ,145 ,041 ,240 ,615 ,111 –,030 ,413 

5.14. Omejenost vzgojiteljevega vpliva na 
reševanje večjih težav 

,025 ,056 –,017 ,037 ,715 ,035 –,239 

5.10. Možnost diskretnosti ,047 –,011 ,175 –,140 ,695 –,040 ,037 

5.12. Možnost uporabe alternativnih 
pristopov pri poučevanju 

–,158 ,060 –,116 ,037 ,617 –,091 ,273 

5.16. Možnost izbire načinov evalvacije v 
skupini 

,072 ,081 –,091 ,071 ,563 ,068 ,045 

8c. Subjektivne teorije in prepričanja 
vzgojitelja 

–,035 ,056 ,025 ,208 –,051 ,811 ,118 

8a. Nacionalna kultura ,160 ,014 ,230 –,001 ,065 ,759 ,015 

3j. Odnos do svoje strokovne avtonomije –,134 –,055 –,041 ,031 –,044 –,139 –,805 

 
Za določanje modela avtonomije vzgojiteljev smo uporabili eksploratorno faktorsko analizo. 
Podatki so primerni za izvedbo faktorske analize, če vrednosti KMO presegajo vrednost 0,5 
in ko je χ2 statistično značilen (p > 0,05). Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorčenja 
(KMO = 0,784) in Barletov test sferičnosti (χ2 = 4841,707; g = 351), ki je značilen na ravni 
p = 0,000, kažeta, da so podatki ustrezni za izračun faktorske analize.  
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Faktorska analiza nam pokaže, da avtonomijo vzgojiteljev sestavlja 7 faktorjev. Ti faktorji 
(preglednica 41) nam pojasnijo 60,5 % variance (glej prilogo c). Prvi faktor nam pojasni 
19,9 % variance in smo ga poimenovali avtonomija kot svoboda in odločanje. Gre za 
vzgojiteljevo avtonomijo, ki jo avtorji pojmujejo kot svobodo v odločanju in izbiri učnih 
metod, oblikovanje vsebin dela in nalog, izbiro materialov in oblikovanje didaktičnih 
pripomočkov, prevzemanje odgovornosti, evalviranje lastnega dela in rezultatov, iskanje 
rešitev za težave v povezavi z delom in vrtcem (Tehrani in Mansor, 2012; Marentič Požarnik 
idr., 2005); kot svobodo, da si delo razporejajo in določajo postopke, ki so potrebni za 
izpeljavo dela (Firestone in Pennel, 1993). Drugi faktor nam pojasni 11,9 % variance in smo 
ga poimenovali kot avtonomijo pri poučevanju. Nanaša se na samostojno izbiro 
didaktičnega koncepta učenja in poučevanja, izbiro metod, tehnik in oblik dela, izbiro vsebin 
s pomočjo učno-ciljnega načrtovanja pouka (Kuščer, 1999), pristojnost odločanja v igralnici 
(Castle, 2006; Kroflič idr., 2002; Wiliams in Deci, 1996). Tretji faktor nam pojasni 8,3 % 
variance in smo ga poimenovali sistemski, pravni dejavniki avtonomije in klima vrtca. 
Gre za to, da je avtonomija omogočena znotraj zakonskih predpisov, saj je pogojena s 
kurikulumom, sistemsko vizijo in instrumentalno proceduralno avtonomijo (Iordǎchescu, 
2013), zakoni (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007; Zakon o 
vrtcih, 2005) ter klimo, ki se od vrtca do vrtca razlikuje in vpliva na obnašanje vsakega člana 
vrtca (Hoy in Miskel, 1996; Kim idr., 2009). Četrti faktor nam pojasni 6,5 % variance in 
smo ga poimenovali usposobljenost in zadovoljstvo pri delu. Gre za strokovno 
usposobljenost vzgojiteljev in njihovo zadovoljstvo pri delu, saj je strokovna usposobljenost 
vzgojiteljev pogoj na njihovo avtonomijo (Bela knjiga, 2011; Nakata, 2011; Niemi in 
Kohonen, 1995; Resman, 1990; Volovlek, 2012). Prav tako pa zadovoljstvo vzgojiteljev pri 
delu vpliva na njihovo motivacijo in strokovno avtonomijo (Van Gelderen, 2010). Peti faktor 
nam pojasni 4,7 % variance in smo ga poimenovali avtonomija pri pedagoškem delu. Gre 
za avtonomijo vzgojiteljev, ki se nanaša na diskretnost pri delu z otroki, na različne možnosti 
za evalvacijo lastnega dela in napredka otrok, različne možnosti za ocenjevanje dosežkov 
otrok, na uporabo različnih alternativnih pristopov pri poučevanju in delu v vrtcu, na pestrost 
vpliva pri reševanju težav znotraj skupine in vrtca. Za avtonomijo vzgojiteljev je značilna 
možnost evalviranja lastnega dela in rezultatov, iskanje rešitev za težave v povezavi z delom 
in vrtcem (Tehrani in Mansor, 2012; Marentič Požarnik idr., 2005). Šesti faktor nam pojasni 
4,5 % variance in smo ga poimenovali »skriti« dejavniki avtonomije. Zajema vplive 
nacionalne kulture in subjektivnih teorij vzgojiteljev. Le teh vzgojitelji vsakodnevno ne 
ozaveščajo, zato smo jih poimenovali kot skrite dejavnike avtonomije. Subjektivne teorije 
ne določajo vzgojiteljevega obnašanja neposredno, ampak ustvarjajo družbeno-kognitivni 
okvir prepričanj, iz katerih vzgojitelj dela zaključke in sodbe ter se odziva v skladu s tem 
okvirjem prepričanj (Dweck, Chiu in Hong, 1995; Turnšek, 2013). Različne kulture (družbe) 
različno cenijo avtonomijo posameznika (Rudy idr., 2007), zato jo bolj ali manj spodbujajo. 
Prevladujoče vrednote družbe ali družben kontekst vpliva tudi na vzgojitelje in njihov način 
poučevanja (Downie idr., 2004; Taylor idr., 2009). Sedmi faktor pojasni 4,4 % variance in 
smo ga poimenovali odnos do avtonomije. Predstavlja vzgojiteljev odnos do svoje 
strokovne avtonomije, saj je le ta element avtonomije vzgojiteljev (Kroflič, 2002; Pulko, 
2011; Yan, 2010). Za ugotovljeno faktorsko analizo smo v literaturi poiskali potrditev o 
ustreznosti opravljene analize. Zavedamo pa se, da na avtonomijo vzgojiteljev vpliva veliko 
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dejavnikov in vsi niso bili predstavljeni v modelu, saj gre pri avtonomiji vzgojiteljev za 
široko polje.  

Na podlagi faktorske analize in teoretičnih spoznanj smo oblikovali dejavnike avtonomije 
vzgojiteljev (preglednica 42). Dejavniki avtonomije vzgojiteljev obsegajo izobrazbo in 
delovne izkušnje, sodelovanje in delo med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih vsebin po kurikulumu, sodelovanje s starši, klimo vrtca, sodelovanje 
z zunanjimi institucijami, odnos vzgojiteljev do vzgojno-izobraževalnega dela in 
kurikuluma, dodatno izobraževanje vzgojiteljev, oceno lastne pedagoške usposobljenosti, 
uresničevanje ciljev in načel predšolske vzgoje (Kalin, 2002; Sardoč, 2005). Na podlagi 
pregleda literature smo sestavili model dejavnikov, ki pomembno vplivajo na avtonomijo 
vzgojiteljev; kateri avtorji so jih analizirali in kako smo jih označili v anketnem vprašalniku. 
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Preglednica 42: Dejavniki avtonomije vzgojiteljev 

 AVTONOMIJA 
VZGOJITELJEV (A) 

ŠT. VPR. V 
ANK. 

VPRAŠALNIKU 
AVTORJI 

1 AVTONOMIJA KOT 
SVOBODA IN 
ODLOČANJE 

3a. Avtonomija kot 
samostojnost in 
neodvisnost 

3b. Avtonomija kot 
možnost odločanja 

3d. Avtonomija kot 
odgovornost 

3e. Avtonomija kot 
načrtovanje (ciljev …) 

3h. Avtonomija kot 
kreativnost 

 

3a, 

3b, 

3d, 

3e, 

3h 

Avtonomija kot svoboda v odločanju in izbiri učnih 
metod, oblikovanje vsebin dela in nalog, izbira 
materialov in oblikovanje didaktičnih pripomočkov, 
prevzemanje odgovornosti, evalviranje lastnega dela 
in rezultatov, iskanje rešitev za težave v povezavi z 
delom in vrtcem (Tehrani in Mansor, 2012; Marentič 
Požarnik idr., 2005). Avtonomijo opredeljujejo kot 
svobodo, da si delo razporejajo in določajo postopke, 
ki so potrebni za izpeljavo dela (Firestone in Pennel, 
1993). Koncept avtonomije vzgojiteljev se nanaša na 
svobodo ali moč vzgojitelja znotraj strokovnih dejanj 
(Castle, 2004; Friedman, 1999; Pearson in Hall, 
1993; Short, 1994). 

2 AVTONOMIJA PRI 
POUČEVANJU 

5.8 Izbiranje učnih 
aktivnosti za otroke 

5.6 Izbiranje vsebin in 
spretnosti pri poučevanju 
otrok 

5.9 Pravila obnašanja v 
igralnici primarno določi 
vzgojitelj 

5.3 Cilje poučevanja 
izbere vzgojitelj 

5.5 Materiale in igrače 
izbira vzgojitelj 

5.7 Kreativnost in 
svoboda pri poučevanju 

5.11 Razporeditev časa v 
igralnici 

5.8 

5.6 

 

5.9 

5.3 

 

5.7 

5.11 

Avtonomija pojmuje kot samostojno izbiro 
didaktičnega koncepta učenja in poučevanja, izbiro 
metod, tehnik in oblik dela, izbiro vsebin s pomočjo 
učno-ciljnega načrtovanja pouka (Kuščer, 1999). 
Avtonomija kot sposobnost vzgojiteljev za 
opravljanje samostojnega poučevanja (Little, 1995). 
Poučevanje kot avtonomno dejanje pomeni, da 
avtonomni vzgojitelji vedo, zakaj in kako poučujejo 
otroke in lahko svoje poučevanje pojasnijo tudi 
drugim (Castle, 2006; DeVries in Zan, 1994). 
Avtonomni vzgojitelj ohranja pristojnost odločanja v 
igralnici (Castle, 2006; Kroflič, B., Batistič Zorec, 
M., Cemič, A., Plestenjak, M., Turnšek, N., Vilič, I., 
2002; Williams in Deci, 1996). 

Se nadaljuje … 

 

 

246 



… nadaljevanje 

3 SISTEMSKI, PRAVNI 
DEJAVNIKI 
AVTONOMIJE IN 
KLIMA V VRTCU 

8i. Predpisi in zakonodaja 

8k. Sodelovanje s starši 

8j. Upravljanje vrtca 

8h. Klima vrtca 

8g. Dinamika otrok v 
igralnici 

 

 

 

8i 

8k 

8j 

8h 

8g 

 

Avtonomija ni le neodvisnost od zunanjih interesov 
in pritiskov, gre tudi za podrejanja zunanjim 
pravilom (Zgaga, 1990). Avtonomija je pogojena s 
kurikulumom, sistemsko vizijo in instrumentalno 
proceduralno avtonomijo (Iordǎchescu, 2013). 
Ugodna delovna klima v vrtcu (npr. sodelovalni 
odnosi med zaposlenimi, vzgojitelji imajo strokovno 
avtonomijo) pripomore k delovanju vzgojiteljev v 
skladu z interesi otrok (Kim idr., 2009). Klima vrtca 
se razlikuje med vrtci in vpliva na obnašanje vsakega 
člana vrtca (Hoy in Miskel, 1996). 

4 USPOSOBLJENOST IN 
ZADOVOLJSTVO PRI 
DELU 

8f. Vzgojiteljev pozitivni 
odnos do dela 

8d. Zadovoljstvo z delom 

8b. Usposobljenost 
vzgojiteljev 

8e. Delovni pogoji 

 

 

8f 

8d 

8b 

8e 

Avtonomija je pomembna za motivacijo zaposlenih 
in vir zadovoljstva (Van Gelderen, 2010). Pogoj za 
avtonomnost vzgojiteljev je strokovna 
usposobljenost (Bela knjiga, 2011). Avtonomije ni 
brez profesionalnosti (Nakata, 2011; Niemi in 
Kohonen, 1995; Resman, 1990; Volovlek, 2012). 

5 AVTONOMIJA PRI 
PEDAGOŠKEM DELU 

5.10. Diskretnost pri delu 

5.16. Evalvacija in 
ocenjevanje dosežkov 
otrok 

5.12. Alternativni pristopi 
pri poučevanju 

5.14 Vpliv na reševanje 
težav 

 

5.10. 

5.16. 

5.12. 

5.14 

Za avtonomijo je značilno evalviranje lastnega dela 
in rezultatov, iskanje rešitev za težave v povezavi z 
delom in vrtcem (Tehrani in Mansor, 2012; Benson, 
2001; Marentič Požarnik idr., 2005; Ramos, 2006; 
Reeve, 2009; Vasile, 2013). 

 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

6  »SKRITI« DEJAVNIKI 
AVTONOMIJE 

8c. Subjektivne teorije 

8a. Nacionalna kultura 

8c 

8a 

Avtonomija vzgojiteljev se razvija v interakciji z več 
pomembnimi dejavniki, ki vključujejo prepričanja 
vzgojiteljev (Warfield idr., 2005), stres na delovnem 
mestu (Pearson in Moomaw, 2005) in identiteto 
vzgojitelja (Xu, 2013). Prepričanja vzgojiteljev so 
povezana z njihovimi dejanji (Bandura, 1995; Kim in 
Kim, 2010). Subjektivne teorije ne določajo 
vzgojiteljevega obnašanja neposredno, ampak 
ustvarjajo družbeno-kognitivni okvir prepričanj, iz 
katerih vzgojitelj dela zaključke in sodbe ter se 
odziva v skladu s tem okvirjem prepričanj (Dweck, 
Chiu in Hong, 1995; Turnšek, 2013). Subjektivne 
teorije se lahko nanašajo na dojemanje samega sebe 
kot vzgojitelja (Korthagen, 2004; Kroflič, 2005). 
Subjektivne teorije o pedagoškem delu vzgojitelji 
oblikujejo v kontekstu pedagoškega dela, o različnih 
vidikih pedagoškega dela in za »potrebe« 
pedagoškega dela (Turnšek, 2013). N. Turnšek 
(2013) razloži, da je proces ustvarjanja subjektivnih 
teorij individualen (oseben) in obenem socialno 
konstruiran. Predstavniki družbe, ki dajejo velik 
poudarek družini, tradiciji, hierarhiji in skupinsko 
določenim družbenim normam, ne dajejo prednosti 
avtonomiji, temveč so bolj zadovoljni, če podredijo 
lastno voljo volji skupine (Rudy idr., 2007). Na 
vzgojitelje vpliva družbeni kontekst, v katerem 
poučujejo (Downie idr., 2004; Taylor idr., 2009). 

7 ODNOS DO 
AVTONOMIJE 

3j. Odnos do svoje 
strokovne avtonomije  

3j 

 
Element avtonomije vzgojiteljev je vzgojiteljev 
odnos (Kroflič, 2002; Pulko, 2011; Yan, 2010). 

 
Iz preglednice 42 je razvidno, kateri so dejavniki avtonomije vzgojiteljev, kako smo jih 
označili v anketnem vprašalniku in kateri avtorji so jih analizirali. Ugotavljamo, da 
predstavljeni model dejavnikov avtonomije vzgojiteljev s faktorsko analizo (preglednica 41) 
dobro pokriva teoretična spoznanja (preglednica 42). Dejavniki avtonomije vzgojiteljev se 
nanašajo na 7 konstruktov, ki smo jih poimenovali avtonomija kot svoboda in odločanje; 
avtonomija pri poučevanju; sistemski, pravni dejavniki avtonomije in klima v vrtcu; 
usposobljenost in zadovoljstvo vzgojiteljev pri delu; avtonomija pri pedagoškem delu; 
»skriti« dejavniki avtonomije; odnos vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije.  

Vzgojitelj in njegov način dela je tudi ključni dejavnik za spodbujanje avtonomije otrok. Na 
spodbujanje avtonomije otrok v največji meri vpliva prav vzgojitelj s svojim delom v 
skupini. Ugotoviti smo želeli, kateri so pomembnejši dejavniki za spodbujanje avtonomije 
otrok, kar smo preverili s faktorsko analizo (preglednica 43). Namen faktorske analize je 
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redukcija celotnega nabora merjenih spremenljivk na manjše število faktorjev. 
Eksploratorno faktorsko analizo naredimo na vseh merjenih spremenljivkah, ki se nanašajo 
na spodbujanje avtonomije otrok. V preglednici 43 so predstavljeni rezultati eksploratorne 
faktorske analize, ki smo jo izvedli z metodo največjega verjetja in pravokotno (Varimax) 
rotacijo. V matriki so predstavljene vrednosti uteži za spremenljivke, pri katerih smo 
ugotovili jasno in močno razvrščanje na eno dimenzijo oz. koleriliranje s faktorjem, ki ga 
meri. Spremenljivke, ki nimajo jasne strukture razvrščanja, smo izločili. 

Preglednica 43: Faktorska matrika – spodbujanje avtonomije otrok 

 Faktorji 

1 2 3 4 

9d. Možnost otrok za izražanje čustev ,708 ,022 ,369 ,041 

9e. Možnost otrok, da razmišljajo po svoje ,746 ,137 ,209 ,194 

9f. Vzgojitelj sprejema perspektivo otrok ,827 ,111 ,057 ,075 

9g. Spodbujanje otrok k samokontroli ,674 ,239 –,037 ,216 

9h. Večja stopnja vzgojiteljeve avtonomije ,554 ,255 ,263 ,080 

9j. Participacija otrok pri učenju ,531 ,103 ,283 ,389 

9n. Dosežena izobrazba vzgojitelja –,050 ,673 ,313 ,245 

9o. Strokovnost in usposobljenost vzgojitelja ,220 ,558 ,391 ,151 

9p. Družbena pričakovanja ,083 ,799 –,085 ,018 

9q. Kulturna pravila ,342 ,748 ,053 ,000 

9c. Pozitivni odnos vzgojitelja do spodbujanja 
avtonomije otrok 

,467 –,171 ,495 ,023 

9a. Osebnost vzgojitelja ,106 ,180 ,847 ,053 

9b. Vrednote in prepričanja vzgojitelja ,368 ,253 ,592 ,144 

9k. Otroci imajo možnost izbire ,323 –,055 ,368 ,565 

9l. Otroci imajo možnost, da se odločajo ,006 ,069 –,088 ,863 

9m. Podporna struktura, občutljiva za težave (želje) 
otrok 

,272 ,223 ,140 ,649 

 
Za določanje modela spodbujanja avtonomije otrok smo uporabili eksploratorno faktorsko 
analizo. Podatki so primerni za izvedbo faktorske analize, če vrednosti KMO presegajo 
vrednost 0,5 in ko je χ2 statistično značilen (p > 0,05). Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti 
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vzorčenja (KMO = 0,851) in Barletov test sferičnosti (χ2 = 3122,6824; g = 120), ki je 
značilen na ravni p = 0,000, kažeta, da so podatki ustrezni za izračun faktorske analize.  

Štirje faktorji (preglednica 43) nam pojasnijo 60,7 % variance (glej prilogo d). Prvi faktor 
nam pojasni 35 % variance. Poimenovali smo ga Didaktični dejavnik spodbujanja 
avtonomije otrok. Gre za načine ravnanja vzgojitelja, ki spodbuja avtonomijo otrok. Pri 
delu mora vzgojitelj upoštevati načela procesno-razvojnega modela načrtovanja, ki vključuje 
obojesmerno komunikacijo med otrokom in vzgojiteljem; samoomejitveno avtoriteto 
vzgojitelja, ki otroku nudi varnost in sprejemanje in ga hkrati spodbuja k osamosvajanju ter 
s tem k rahljanju navezanosti na vzgojitelja; vzgojitelj otroku omogoča moralno razsojanje, 
spoznavanje moralnih načel (Kroflič, 1997). Pri tem mora vzgojitelj upoštevati pogoje za 
spodbujanje avtonomije otrok, ki vključujejo sprejemanje perspektivo otrok; dovoljenje in 
spodbujanje otrokovega razmišljanja, čustev in obnašanja; spodbujanje otrokove 
sposobnosti samostojne samokontrole ali avtonomne samoregulacije (Reeve, 2009).  

Drugi faktor nam pojasni 10,7 % variance, ki smo ga poimenovali Usposobljenost 
vzgojitelja in kulturni vidik spodbujanja avtonomije otrok. Nanaša se na strokovnost in 
strokovno znanje ter doseženo izobrazbo vzgojiteljev, na pričakovanja družbe in vpliv 
kulture. Našteto pripomore k večjemu ali manjšemu spodbujanju avtonomije otrok. Na 
vzgojiteljev način poučevanja in spodbujanje avtonomije otrok vpliva družbeni kontekst, v 
katerem poučujejo (Taylor idr., 2009), kultura, v kateri živijo in poučujejo (Downie idr., 
2004), izkušnje vzgojiteljev pred izobraževanjem in v času izobraževanja (Woolfolk in Hoy, 
1990), izobrazba vzgojitelja (Castle, 2004; Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), teoretično 
znanje (Kroflič, 1997), izkušenost in strokovni razvoj (Burden, 1981; Öztürk, 2012; 
Rosenholtz in Simpson, 1990). Vzgojitelji morajo biti sposobni učiti otroke, kako naj 
prevzamejo odgovornost za svoje učenje (npr. pomagajo naj jim poiskati svoja močna in 
šibka področja, postaviti svoje cilje, evalvirati svoje učenje in napredek) (Chang, 2007; Little 
idr., 2002; Spratt idr., 2002). Dodatno izobraževanje vzgojiteljev na strokovnem področju, 
spremembe v vzgojiteljevi praksi vplivajo ne le na delo vzgojiteljev in njihovo poklicno 
identiteto (Hargreaves, 1998; Palmer, 1997), ampak tudi na kakovost pedagoškega dela z 
otroki. Izobrazba vzgojiteljev predstavlja enega od kazalcev kakovosti v vrtcu (Marjanovič 
Umek idr., 2002).  

Tretji faktor nam pojasni 8,1 % variance in smo ga poimenovali Vzgojitelj kot oseba. 
Nanaša se na vzgojiteljeve vrednote in prepričanja, na njegovo osebnost in pozitivni odnos 
do dela, ki vplivajo na vzgojiteljev način poučevanja. Na spodbujanje avtonomije otrok 
imajo vpliv tudi vzgojiteljeve osebnostne dispozicije (Van den Berghe idr., 2013). Osebnost 
vzgojitelja in njegov profesionalni odnos do učenja in poučevanja sta ključna faktorja za 
uspešnost vzgojno-izobraževalnega procesa (Devjak, Blažič in Devjak, 2009). Osebnostne 
značilnosti vzgojitelja, njegove vrednote in pričakovanja do otrok so pogosti vzrok za izbiro 
stila poučevanja (bolj nadzorujočega ali takšnega, ki bolj spodbuja avtonomijo otrok) 
(Nyland, 2009; Pelletier idr., 2002; Reeve, 2002; Sarrazin idr., 2006). Ali bo vzgojitelj 
spodbujal avtonomijo otrok ali ne, je odvisno od njegovega odnosa in pripravljenosti za 
ustrezno mišljenje in ravnanje (Little, 2002). 
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Četrti faktor nam pojasni 6,9 % variance. Poimenovali smo ga Možnost otrokove odločitve, 
izbire, participacije. Nanaša se na možnosti za odločanje, izbiranje in sodelovanje, ki jih 
vzgojitelj nudi otrokom. Gre za vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije otrok z vedenji, ki 
podpirajo učenje in zanimanja otrok, npr. poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, 
zagotavljanje povratnih informacij, ki imajo smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in 
namigov, odgovarjanje na vprašanja in dajanje realnih izjav (Deci idr., 1996; Reeve in Jang, 
2006). Z vidika otroka je ključni element spodbujanja avtonomije pri otrocih takrat, ko 
vzgojitelj zagotovi kompetenčno-podporno strukturo, to je vodstvo, ki je občutljivo za 
težave in želje otrok (Vansteenkiste idr., 2012). Pogoj, da vzgojitelj spodbuja avtonomijo 
otrok, je, da jim prisluhne in upošteva njihove predloge, zagotavljati jim mora možnost več 
izbir in odločitev, jih razumeti in zaupati v njihove sposobnosti, jih spodbujati k postavljanju 
vprašanj in razmišljanju itd. (Williams in Deci, 1996).  

Ustreznost izračunanega modela spodbujanja avtonomije otrok smo preverili tudi v teoriji. 
Na podlagi pregleda literature smo sestavili model dejavnikov, ki pomembno vplivajo na 
spodbujanje avtonomije otrok; kateri avtorji so jih analizirali in kako smo jih označili v 
anketnem vprašalniku (preglednica 44). 

Preglednica 44: Dejavniki spodbujanja avtonomije predšolskih otrok (SAO) 

SPODBUJANJE 
AVTONOMIJE OTROK 
(SAO) 

ŠT. VPR. V 
VPRAŠALNIKU AVTORJI 

1. Didaktični dejavniki 
SAO 

c) Pozitivni odnos 
vzgojitelja do spodbujanja 
samostojnosti otrok 

d) Možnost, da otroci 
izrazijo svoja čustva 

e) Možnost, da otroci 
razmišljajo po svoje 

f) Vzgojitelj sprejema 
perspektivo otrok 

g) Spodbujanje otrok k 
samokontroli 

h) Večja stopnja 
vzgojiteljeve lastne 
avtonomije 

 

9c 

9d 

9e 

9f 

9g 

9h 

SAO zahteva pri vzgojiteljih naslednje vedenje: pazljivo 
poslušanje otrok; zagotavljanje priložnosti za otroke, da lahko 
aktivno in tudi verbalno participirajo; omogočanje, da otroci 
delajo na svoj način in manipulirajo z učnimi pripomočki ter 
igračami; otrokom je treba prisluhniti in upoštevati njihovo 
perspektivo, otrokom je treba podati razloge za učenje, jih 
spodbujati in zagotavljati nagrade in pohvale (Kaur idr., 2015); 
sprejemanje perspektive otrok, dovoljenje in spodbujanje 
otrokovega razmišljanja, čustev in obnašanja; spodbujanje 
otrokove sposobnosti samostojne samokontrole ali avtonomne 
samoregulacije (Reeve, 2009). 

Dejavnik spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu je vzgojitelj 
(Hardre in Reeve, 2003; Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in 
Reeve, 2011), njegova izobrazba (Castle, 2004; Parrott in Da 
Ros-Voseles, 2013), njegov odnos in pripravljenost za ustrezno 
mišljenje in ravnanje (Little, 2002). Za povečanje avtonomije 
otrok je treba povečati avtonomijo vzgojiteljev (Benson, 2000; 
Little, 1995; McGrath, 2000; Thavenius, 1999). 

Se nadaljuje … 
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2. Usposobljenost 
vzgojitelja in kulturni 
vidik SAO 

n) Dosežena izobrazba 
vzgojitelja 

o) Strokovnost, 
usposobljenost vzgojitelja 

p) Družbena pričakovanja 

q) Kulturna pravila 

9n 

9o 

9p 

9q 

Več dejavnikov pojasnjuje, zakaj vzgojitelji bolj spodbujajo 
avtonomijo otrok kot drugi, saj na to vpliva družbeni kontekst, v 
katerem poučujejo (Taylor idr., 2009), značilnosti otrok v skupini 
(Pelletier idr., 2002), primerna zakonodaja in pravilniki (Pelletier 
in Sharp, 2009), izkušnje vzgojiteljev pred izobraževanjem in v 
času izobraževanja (Woolfolk in Hoy, 1990), stopnja, do katere 
so zadovoljene vzgojiteljeve psihološke potrebe (Taylor idr., 
2008), osebnostne dispozicije (Van den Berghe idr., 2013), 
kultura, v kateri živijo in poučujejo (Downie idr., 2004) in 
njihova lastna prepričanja, ki jih imajo o stilu poučevanja, ki 
spodbuja avtonomijo otrok (Roth in Weinstock, 2013). 

3. Vzgojitelj kot oseba 

a) Osebnost vzgojitelja 

b) Vrednote in prepričanja 
vzgojitelja 

 

9a 

9b 

 

Vzgojiteljeve osebne vrednote glede poučevanja in prepričanja 
vzgojiteljev o sposobnostih otroka in njegovih potrebah vplivajo 
na spodbujanje večje ali manjše participacije otrok (Nyland, 
2009). Spodbujanje avtonomije otrok zahteva določeno raven 
vzgojiteljeve pripravljenosti za spreminjanje načinov mišljenja in 
ravnanja kot strokovnjaka (McGarth, 2000). 

4. Možnost otrokove 
participacije, izbire in 
odločitve 

k) Možnost, da otroci 
izbirajo (npr. igrače, 
materiale, sedežni red …) 

l) Možnost, da se otroci 
odločajo (npr. kaj bodo 
jedli, ali bodo spali …) 

m) Podporna struktura v 
vrtcu, ki je občutljiva na 
težave in želje otrok 

9k 

9l 

9m 

Pri otrocih spodbujamo avtonomijo z vedenji, ki podpirajo učenje 
in zanimanja otrok, npr. poslušanje, zagotavljanje izbir in 
priložnosti, zagotavljanje povratnih informacij, ki imajo 
smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, 
odgovarjanje na vprašanja in dajanje realnih izjav (Deci idr., 
1996; Reeve in Jang, 2006). Ključni element spodbujanja 
avtonomije otrok pride do izraza, ko vzgojitelj zagotovi 
kompetenčno-podporno strukturo, to je vodstvo, ki je občutljivo 
za težave in želje otrok (Vansteenkiste idr., 2012). 

 
Na podlagi teoretičnih spoznanj smo oblikovali model dejavnikov spodbujanja avtonomije 
otrok (preglednica 44), ki se v največji meri nanašajo na vzgojitelja kot osebo, njegovo 
strokovno usposobljenost, na možnosti za izbiro in participacijo otrok ter na didaktične 
dejavnike. V veliki meri gre za vzgojiteljevo naravnanost ali odnos do spodbujanja 
avtonomije otroke ter njegovo znanje in komunikacijo z otroki, ki omogoča spodbujanje 
avtonomije otrok. V preglednici 44 smo navedli dejavnike spodbujanja avtonomije otrok, 
kako smo jih označili v anketnem vprašalniku in kateri avtorji so jih analizirali. Štiri 
pomembnejša področja dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok smo poimenovali: 
Didaktični dejavniki spodbujanja avtonomije otrok; Usposobljenost vzgojitelja in kulturni 
vidik spodbujanja avtonomije otrok; Vzgojitelj kot oseba; Možnost otrokove participacije, 
izbire in odločitve. Faktorska analiza (preglednica 43) ustreza teoretičnemu modelu 
dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok. 
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Faktorska analiza modela spodbujanja avtonomije otrok se ujema s teoretično delitvijo 
ocenjevanih področij. Zavedamo se, da je za spodbujanje avtonomije otrok ključnega 
pomena vzgojitelj in njegov način dela v skupini. Seveda pa poleg vzgojitelja, njegove 
strokovne izobrazbe, odnosa, izkušenj, vrednot, prepričanj, osebnosti, strokovnega znanja, 
načina dela na spodbujanje avtonomije otrok vpliva tudi množica drugih dejavnikov, kot so 
pomočnik vzgojitelja (Cohen idr., 2009b; LaCoe, 2006; Polak, 2012), timsko delo 
zaposlenih (Cohen idr., 2009b; Lehr, 2010), klima v vrtcu (Anwar in Anis-ul-Haque, 2014; 
Ivančič, 2007; Kim idr., 2009; Lehr, 2010) in starši (Berčnik in Devjak, 2015; Kalin, 2009; 
Tessier idr., 2008).  

Analiza povezanosti med spremenljivkami  

Preveriti smo želeli povezanost obeh modelov, torej modela avtonomije vzgojiteljev in 
modela spodbujanja avtonomije otrok. Analiza povezav je bila narejena iz spremenljivk 
lestvic stališč. Lestvice stališč so bile oblikovane na temelju pregleda literature, zato novih 
spremenljivk nismo oblikovali. Spremenljivke smo razvrstili le po sklopih dejavnikov, ki 
vplivajo na spodbujanje avtonomije otrok. Naredili smo korelacijsko matriko, ki nam pove 
moč in smer povezanosti manifestnih spremenljivk med seboj. Izračunani Pearsonov 
koeficient korelacije, ki nam izmeri korelacijsko linearno povezanost med dvema 
spremenljivkama. Koeficiente interpretiramo po Sagadinu (1993; 2003). V preglednici 46 
so pripisane kratice posameznih spremenljivk zaradi lažje obdelave. Analizo povezanosti 
smo izvedli za štiri sklope spodbujanja avtonomije otrok (SAO), ki so: 1. Vzgojitelj kot 
oseba; 2. Didaktični dejavniki spodbujanja avtonomije otrok (SAO); 3. Možnost otrokove 
participacije, izbire in odločitve; 4. Usposobljenost vzgojitelja in kulturni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok (SAO).  
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Preglednica 45: Povezanost avtonomije vzgojiteljev in spodbujanja avtonomije otrok 

 
Spodbujanje 

avtonomije otrok 
Povezanost z dejavniki vzgojiteljeve avtonomije 
(moč korelacije > 0,20) 

Jakost 
korelacije 

1. Vzgojitelj 
kot oseba 

9a) Osebnost 
vzgojitelja 

 

8j) Upravljanje vrtca (0,30**) 

8h) Klima vrtca (0,27**) 

3h) Kreativnost (0,26**) 

8f) Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (0,23**) 

8d) Zadovoljstvo z delom (0,22**) 

5.7) Kreativnost in svoboda pri poučevanju (0,25**) 

5.5) Izbira materialov in igrač v igralnici (0,22**) 

3b) Možnost izbiranja in odločanja oblik dela, učnih 
ciljev (0,21**) 

8a) Nacionalna kultura (0,20**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

 

šibka 

šibka 

9b) Vrednote in 
prepričanja 
vzgojitelja 

 

5.5) Izbira materialov in igrač v igralnici (0,31**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju (0,31**) 

5.7) Kreativnost in svoboda pri poučevanju (0,28**) 

8h) Klima vrtca (0,27**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,27**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,25**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,24**) 

5.8) Izbira učnih aktivnosti za otroke (0,23**) 

5.9) Pravila obnašanja v igralnici primarno postavi 
vzgojitelj (0,21**) 

8f) Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (0,20**) 

8b) Strokovna usposobljenost vzgojitelja (0,21**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

 

šibka 

šibka 

šibka 

Se nadaljuje … 
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2. Didaktični 
dejavniki SAO 

9d) Možnost, da 
otroci izrazijo 
svoja čustva 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,36**) 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,35**) 

8b) Strokovna usposobljenost vzgojitelja (0,31**) 

3j) Odnos do avtonomije (0,23**) 

8h) Klima vrtca (0,22**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9e) Možnost, da 
otroci razmišljajo 

po svoje 

 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,32**) 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,42**) 

8f) Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (0,26**) 

8h) Klima vrtca (0,26**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,26**) 

5.7) Kreativnost pri poučevanju (0,26**) 

3j) Odnos do avtonomije (0,23**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju otrok (0,22**) 

5.8) Izbira učnih aktivnosti za otroke (0,20**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,20**) 

šibka 

srednje močna 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9f) Vzgojitelj 
sprejema 

perspektivo otrok 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,37**) 

5.7) Kreativnost pri poučevanju (0,32**) 

5.3) Izbira ciljev poučevanja (0,21**) 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,20**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,20**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9g) Spodbujanje 
otrok k 

samokontroli 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,45**) 

8f) Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (0,31**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,30**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju otrok (0,29**) 

8e) Delovni pogoji (0,29**) 

5.3) Izbira ciljev poučevanja (0,24**) 

5.7) Svoboda in kreativnost vzgojitelja pri 
poučevanju (0,23**) 

8h) Klima vrtca (0,21**) 

srednje močna 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 
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9h) Večja stopnja 
vzgojiteljeve 

lastne avtonomije 

 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,41**) 

8d) Zadovoljstvo z delom (0,35**) 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,31**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,29**) 

8f) Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (0,28**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,28**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,28**) 

8e) Delovni pogoji (0,27**) 

5.7) Svoboda in kreativnost vzgojitelja pri 
poučevanju (0,26**) 

8b) Strokovna usposobljenost vzgojitelja (0,26**) 

3j) Odnos do avtonomije (0,23**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju otrok (0,23**) 

8h) Klima vrtca (0,22**) 

srednje močna 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9c) Pozitivni 
odnos vzgojitelja 
do spodbujanja 
samostojnosti 

otrok 

 

8h) Klima vrtca (0,28**) 

3h) Kreativnost (0,26**) 

8b) Strokovna usposobljenost vzgojitelja (0,24**) 

8f) Vzgojiteljev pozitivni odnos do dela (0,22**) 

5.7) Kreativnost in svoboda pri poučevanju (0,20**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9j) Možnost, da 
otroci participirajo 

pri učenju 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,41**) 

5.7) Svoboda in kreativnost vzgojitelja pri 
poučevanju (0,32**) 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,31**) 

3j) Odnos do avtonomije (0,28**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju (0,23**) 

5.5.) Izbira materialov in igrač v igralnici (0,20**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,20**) 

srednje močna 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 
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3. Možnost 
otrokove 

participacije, 
izbire in 
odločitve 

9k) Možnost, da 
otroci izbirajo 
(npr. igrače, 

materiale, sedežni 
red …) 

 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,31**) 

3a) Samostojnost vzgojitelja (0,30**) 

3h) Kreativnost (0,30**) 

8h) Klima vrtca (0,29**) 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,29**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju (0,25**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,24**) 

3b) Možnost odločanja in izbiranja učnih ciljev 
(0,23**) 

5.8) Izbira učnih aktivnosti za otroke (0,22**) 

3c) Strokovnost vzgojitelja (0,21**) 

3d) Odgovornost (0,21**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9l) Možnost, da se 
otroci odločajo 
(npr. kaj bodo 
jedli, ali bodo 

spali …) 

 

8c) Subjektivne teorije vzgojitelja (0,22**) 

 

 

šibka 

 

9m) Podporna 
struktura v vrtcu, 
ki je občutljiva na 

težave in želje 
otrok 

9b) Vrednote in prepričanja vzgojitelja (0,30**) 

5.6) Izbira vsebin pri poučevanju (0,28**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,26**) 

3h) Kreativnost (0,25**) 

3b) Možnost odločanja in izbiranja učnih ciljev 
(0,24**) 

8h) Klima vrtca (0,23**) 

5.8) Izbira učnih aktivnosti za otroke (0,22**) 

3c) Strokovnost vzgojitelja (0,20**) 

3d) Odgovornost (0,20**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 
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4. 
Usposobljenost 
vzgojitelja in 
kulturni vidik 

SAO 

9n) Dosežena 
izobrazba 
vzgojitelja 

8j) Upravljanje vrtca (0,29**) 

3b) Možnost odločanja in izbiranja učnih ciljev 
(0,24**) 

8h) Klima vrtca (0,24**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,24**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,22**) 

8a) Samostojnost vzgojitelja (0,20**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9o) Strokovnost, 
usposobljenost 

vzgojitelja 

 

9a) Osebnost vzgojitelja (0,35**) 

9d) Vrednote vzgojitelja (0,33**) 

8b) Strokovna usposobljenost vzgojitelja (0,30**) 

8h) Klima vrtca (0,26**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,24**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,22**) 

8a) Nacionalna kultura (0,22**) 

3h) Kreativnost (0,22**) 

8e) Delovni pogoji (0,20**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,20**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

9p) Družbena 
pričakovanja 

 

8c) Subjektivne teorije (0,30**) 

8k) Sodelovanje s starši (0,28**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,22**) 

šibka 

šibka 

šibka 

9q) Kulturna 
pravila 

8k) Sodelovanje s starši (0,36**) 

9b) Vrednote vzgojitelja (0,34**) 

8d) Zadovoljstvo z delom (0,32**) 

8i) Predpisi in zakonodaja (0,30**) 

8h) Klima vrtca (0,29**) 

8j) Upravljanje vrtca (0,28**) 

8e) Delovni pogoji (0,25**) 

8a) Nacionalna kultura (0,23**) 

8a) Samostojnost vzgojitelja (0,21**) 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

šibka 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni 0,01. 

Upoštevali smo le korelacije, večje od 0,20, saj je bilo precej manjših (pod 0,20). 
Povezanosti so povečini šibke. Vse korelacije iz preglednice 45 so statistično značilne na 
ravni 0,01. Spodbujanje avtonomije otrok (SAO) je vsekakor odvisno od vzgojitelja in 
njegovega pedagoškega dela v skupini. Zanimalo nas je tudi, ali je vzgojiteljeva avtonomija 
povezana s spodbujanjem avtonomije otrok. Pri prvem sklopu, kjer je vzgojitelj kot oseba, 
je osebnost vzgojitelja šibko povezana z dejavniki avtonomije vzgojiteljev, ki se nanašajo 
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na upravljanje vrtca (r = 0,30**), klimo vrtca (r = 0,27**) ter vzgojiteljevo kreativnost (r = 
0,26**). Vrednote in prepričanja vzgojitelja so šibko povezani z naslednjimi dejavniki 
avtonomije vzgojiteljev: vzgojiteljeva izbira materialov in igrač v igralnici (r = 0,31**); 
vzgojiteljeva izbira vsebin pri poučevanju (r = 0,31**); kreativnost in svoboda vzgojitelja 
pri poučevanju (r = 0,28**).  

Didaktični dejavniki spodbujanja avtonomije otrok predstavljajo možnost, da otroci izrazijo 
svoja čustva, razmišljajo po svoje, participirajo pri učenju, da vzgojitelj sprejema 
perspektivo otrok, jih spodbuja k samokontroli ter večja stopnja vzgojiteljeve lastne 
avtonomije. Didaktični dejavniki spodbujanja avtonomije otrok so povečini srednje močno 
povezani z vrednotami in prepričanji vzgojitelja (r > 40**) ter šibko povezani z osebnostjo 
vzgojitelja, kreativnostjo pri poučevanju, strokovno usposobljenostjo vzgojitelja, pozitivnim 
odnosom vzgojitelja do dela. Pozitivni odnos vzgojitelja do spodbujanja samostojnosti otrok 
je šibko povezan s klimo vrtca (r = 0,28**), kreativnostjo vzgojitelja (r = 0,26**) in 
strokovno usposobljenostjo vzgojitelja (r = 0,24**). Kreativnost vzgojitelja, njegova 
avtonomija pri poučevanju ali delu v igralnici ter klima vrtca ne prispevajo le k avtonomiji 
vzgojitelja, ampak lahko posredno prispevajo k spodbujanju avtonomije otrok.  

Možnost otrokove participacije, izbire in odločitve kot dejavnik spodbujanja avtonomije 
otrok je šibko povezan z vrednotami in prepričanji vzgojiteljev, njihovo samostojnostjo, 
kreativnostjo, klimo vrtca. Usposobljenost vzgojitelja in kulturni vidik spodbujanja 
avtonomije otrok se nanašata na izobrazbo vzgojitelja, njegovo strokovno usposobljenost, 
družbena pričakovanja in kulturna pravila. Dejavniki so šibko povezani z dejavniki 
avtonomije vzgojiteljev, ki se nanašajo na upravljanje vrtca, sodelovanje s starši, vrednote 
vzgojiteljev, subjektivne teorije vzgojiteljev, predpise in zakonodajo, zadovoljstvo 
vzgojiteljev z delom. 

Za šibko povezanost med dejavniki spodbujanja avtonomije otrok so pomembni tudi 
dejavniki avtonomije vzgojiteljev, ki se nanašajo na upravljanje vrtca, strokovna 
usposobljenost vzgojitelja, zadovoljstvo z delom, sodelovanje s starši, upravljanje vrtca, 
osebnost vzgojitelja, svoboda in kreativnost pri poučevanju ter izbiri vsebin in načinov 
poučevanja. Šibko povezanost dejavnikov pripisujemo temu, da so dejavnike ocenjevali 
zgolj vzgojitelji, kjer gre zgolj za njihovo samooceno, ni pa bilo ocenjevanja dejavnikov z 
drugimi merilniki ali opazovalci. Dejavnikov je mnogo, zato je težko oceniti njihov vpliv. 
Menimo, da je za spodbujanje avtonomije otrok ključnega pomena vzgojitelj, njegovo 
strokovno znanje in usposobljenost, njegova prepričanja in vrednote, njegova pozitivna 
naravnanost do spodbujanja avtonomije otrok, komunikacija z otroki in možnosti, ki jih nudi 
otrokom za izražanje, razmišljanje. Reeve (2009) definira, da za spodbujanje avtonomije 
otrok morajo vzgojitelji sprejemati perspektivo otrok, dovoliti in spodbujati otrokovo 
razmišljanje, čustva in obnašanje ter spodbujati otrokovo sposobnost samostojne 
samokontrole ali avtonomne samoregulacije. Avtorji ugotavljajo, da vzgojitelji ne 
omogočajo otrokom participacije in ne spodbujajo avtonomije otrok, kadar imajo vzgojitelji 
pomanjkanje kompetenc (Morrow in Richards, 1996). Vendar pa niso ključne le kompetence 
in strokovno znanje, saj brez vzgojiteljeve pripravljenosti (pozitivnega odnosa, osebne 
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naravnanosti) za spodbujanje avtonomije otrok to ni izvedljivo. Tudi Walsh in Gardner 
(2006) menita, da se implementacija spodbujanja avtonomije otrok v prakso zgodi, če imajo 
vzgojitelji pozitivni odnos do spodbujanja avtonomije otrok in sprejmejo to teorijo. Burgess 
idr. (2010) dokazujejo, da je ključna težava odnos vzgojiteljev za uresničevanje katere koli 
ideje (ne le spodbujanja avtonomije otrok), saj negativni odnos vzgojiteljev ne pripomore k 
uresničevanju novih pedagoških idej. Ključni pogoj za spodbujanje avtonomije otrok je 
vedno vzgojitelj.  

Raziskovalci so pogoj spodbujanja avtonomije pri otrocih opredelili s pomembnimi drugimi 
(Reeve idr., 1999). V vrtcu so to vzgojitelji in njihovi pomočniki, doma pa starši, stari starši 
in drugi odrasli v otrokovi družini. Če vzgojitelji ne bi imeli avtonomije pri načrtovanju 
aktivnosti za otroke, izbiri učnih ciljev in vsebin ter pri pedagoškem delu, bi bilo spodbujanje 
avtonomije otrok težje izvedljivo. Avtonomija vzgojitelja kot pogoj za spodbujanje 
avtonomije otrok in didaktični dejavnik spodbujanja avtonomije otrok je srednje močno 
povezana z dejavniki vzgojiteljeve avtonomije (preglednica 46), ki se nanašajo na vrednote 
in prepričanja vzgojiteljev (r = 0,41**) ter šibko povezana z zadovoljstvom vzgojiteljev z 
delom (r = 0,35**), z osebnostjo vzgojitelja (r = 0,31**), s sodelovanjem s starši (r = 0,29**), 
z vzgojiteljevim pozitivnim odnosom do dela (r = 0,28**), s predpisi in zakonodajo 
(r = 0,28**), z upravljanjem vrtca (r = 0,28**), z delovnimi pogoji (r = 0,27**), s svobodo 
in kreativnostjo vzgojiteljev pri poučevanju (r = 0,26**), s strokovno usposobljenostjo 
vzgojiteljev (r = 0,26**), z odnosom do svoje strokovne avtonomije (r = 0,23**), z izbiro 
vsebin pri poučevanju (r = 0,23**), s klimo v vrtcu (r = 0,22**). Če ima vzgojitelj 
avtonomijo pri pedagoškem delu v igralnici, načrtovanju aktivnosti, učnih ciljev in vsebin, 
lažje s svojim strokovnim znanjem in pozitivno naravnanostjo spodbuja avtonomijo otrok. 
Če je spodbujanju avtonomije otrok naklonjeno tudi vodstvo vrtca, starši otrok, klima v vrtcu 
in imajo vzgojitelji možnosti za kreativno in avtonomno pedagoško delo, so vzpostavljene 
boljše okoliščine za spodbujanje avtonomije otrok.  

Za spodbujanje avtonomije otrok so potrebne tudi manjše skupine otrok (npr. do 12 otrok), 
saj Duncan (2009) ugotavlja, da večja kot je skupina otrok, manjša je participacija otrok, saj 
je kakovost interakcij med vzgojitelji in otroki v večji skupini manjša ter so vzgojitelji bolj 
osredotočeni na varnost otrok kot pa na iskanje možnosti, da bi spodbujali avtonomijo otrok. 
Spodbujanje avtonomije otrok v vrtcu je odvisno od vzgojitelja (Hardre in Reeve, 2003; 
Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011), njegove izobrazbe in strokovnega 
znanja (Castle, 2004; Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njegovega odnosa in pripravljenosti 
za ustrezno mišljenje in ravnanje (Little, 2002). Strinjamo se z avtorji, da je za povečanje 
avtonomije otrok pri učenju treba povečati avtonomijo vzgojiteljev (Benson, 2000; Little, 
1995; McGrath, 2000; Thavenius, 1999), vendar je treba ob tem povečati tudi strokovno 
znanje vzgojiteljev, njihov pozitivni odnos do spodbujanja avtonomije otrok ter zagotavljati 
okoliščine (klimo vrtca, majhne skupine otrok in strokovno vodstvo vrtca), ki je naklonjeno 
spodbujanju avtonomije otrok. 
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11.1 NABOR PREDLOGOV ZA SPODBUJANJE AVTONOMIJE 
PREDŠOLSKIH OTROK 

Na podlagi analize literature in empiričnih spoznanj smo pripravili shemo za spodbujanje 
avtonomije predšolskih otrok (slika 2), ki jih lahko vzgojitelji upoštevajo pri svojem delu.  

Slika 2: Spodbujanje avtonomije predšolskih otrok v vrtcu 

 

 

SPODBUJANJE 
AVTONOMIJE 

OTROK

PODPORNA 
STRUKTURA VARNOST IN 

AVTONOMIJA 
OTROKA

MANJŠE 
SKUPINE 
OTROK

VEČJA 
AVTONOMIJA 
VZGOJITELJEV

URESNIČEVANJE 
STROKOVNE 

AVTONOMIJE 
VZGOJITELJEV

POZITIVNA 
KLIMA VRTCA

VZGOJITELJEV 
STIL 

VZGAJANJA IN 
POUČEVANJA

UČNE METODE
KOMUNIKACIJA 
VZGOJITELJA Z 

OTROKOM

RAVNANJE 
VZGOJITELJA 

V SKUPINI

UPOŠTEVANJE 
MNENJA 
OTROK

UČENJE 
ODGOVORNOSTI

UČNO 
OKOLJE, 

STRUKTURA 
DNEVA

OMOGOČANJE 
MOŽNOSTI 
OTROKOM

3 POGOJI*

*3 POGOJI: sprejemanje perspektive otrok; dovoljenje in spodbujanje otrokovega razmišljanja, 
čustvovanja, obnašanja; spodbujanje otrokove samokontrole. 
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Za spodbujanje avtonomije otrok je potrebnih več elementov, zato smo najpomembnejše 
predstavili v sliki 2. Za spodbujanje avtonomije otrok morajo vzgojitelji upoštevati tri 
pogoje, ki se nanašajo na sprejemanje perspektive otrok, na dovoljenje in spodbujanje 
otrokovega razmišljanja, čustvovanja in obnašanja ter na spodbujanje otrokove sposobnosti 
za samostojno samokontrolo ali avtonomno samoregulacijo (Reeve, 2009). Pogoj za 
spodbujanje avtonomije otrok je ustrezna komunikacija vzgojitelja z otrokom. Vzgojitelji 
lahko spodbujajo avtonomijo otrok z vedenji, ki podpirajo učenje in zanimanja otrok, npr. 
poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, zagotavljanje povratnih informacij, ki imajo 
smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, odgovarjanje na vprašanja in dajanje 
realnih izjav (Deci idr., 1996; Reeve in Jang, 2006). Za spodbujanje avtonomije otrok je 
ključnega pomena tudi podporna struktura v vrtcu, ki jo predvsem predstavljajo jasna pravila 
v igralnici in kader, ki sprejema ideje otrok ter jim pomaga pri razreševanju konfliktov. 
Vzgojitelji naj zagotovijo otrokom kompetenčno-podporno strukturo, to je vodstvo, ki je 
občutljivo za težave in želje otrok (Vansteenkiste idr., 2012). Pravila v igralnici in na igrišču 
naj bodo jasna, otroci se morajo počutiti varno in sprejeto, da bodo (ob spodbudi) upali 
izraziti svoje misli, želje, ideje, potrebe. Otrok ima potrebo po varnosti (varnem okolju, ki 
ga podpira in sprejema) ter po avtonomiji (izražanju lastne volje, sprejemanju lastnih 
odločitev). Četudi pri otroku v prvem življenjskem obdobju prevladuje težnja otroka po 
podrejanju, saj ima človek celo življenje potrebo po varnosti, sprejetosti, ljubezni, se hkrati 
kar hitro izrazi potreba otroka po samostojnosti, ki se kaže z raziskovanjem nove okolice, s 
trmo otroka, simbolnimi igrami in včasih tudi z agresivnim zavračanjem obstoječih 
vedenjskih vzorcev ter uveljavljanjem lastne volje (Kroflič, 1997). Zato je smiselno, da 
vzgojitelji poskrbijo za varnost otrok in razvijanje njihove avtonomije.  

Za uspešnejše spodbujanje avtonomije otrok bi bilo treba oblikovati manjše skupine otrok 
(do 12 otrok), saj je kakovost interakcij med vzgojitelji in otroki v večji skupini manjša ter 
so vzgojitelji bolj osredotočeni na varnost otrok kot pa na iskanje možnosti, da bi spodbujali 
avtonomijo otrok (Duncan, 2009). Vzgojitelji potrebujejo večjo strokovno avtonomijo 
(Benson, 2000; Little, 1995; McGrath, 2000; Thavenius, 1999), hkrati pa tudi več 
strokovnega znanja ter pozitivni odnos do spodbujanja avtonomije otrok (Walsh in Gardner, 
2006) ter ustrezne okoliščine (pozitivno klimo vrtca, majhne skupine otrok in strokovno 
vodstvo vrtca). Pogoj za spodbujanje avtonomije otrok je vzgojiteljeva avtonomija (Castle, 
2004; Kroflič, 2001; Marentič Požarnik, 2004; Rutar Ilc, 1999; Shen, 2011). Za 
uresničevanje svoje strokovne avtonomije potrebujejo vzgojitelji veliko odgovornosti, 
visoko stopnjo znanja, pripravljenost za kritično ravnanje z novimi informacijami in 
sposobnost za oblikovanje odločitev v določenem kontekstu, racionalno mišljenje, ki 
vsebuje sposobnost identificiranja težav in ustvarjanja rešitev, ki temeljijo na analiziranih 
dokazih (Kalin, 2002), skrb za profesionalni razvoj (Šteh in Marentič Požarnik, 2005).  

Poskrbeti je treba za pozitivno klimo v vrtcu, saj je klima v vrtcu pomembna za učenje in 
razvijanje otrok (Tehrani in Mansor, 2012; Cavrini idr., 2015). Predpogoj za razvoj 
sposobnosti, ki so potrebne za nastanek avtonomne in odgovorne morale pri otrocih, je 
otrokov občutek varnosti v čustveno stabilnem okolju, ki otroka sprejema in mu kasneje 
postopno postavlja jasne in racionalno utemeljene zahteve (Kroflič, 1997). Spodbujanje 
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avtonomije otrok je odvisno tudi od vzgojiteljevega stila poučevanja in vzgajanja. Otroka 
lahko spodbujamo k uporabi lastnega uma, reflektiranju moralnosti in kreativnosti, čeprav 
je vzgoja v določenem smislu vedno vodenje, usmerjanje, discipliniranje otroka, se lahko 
vzgojitelji oddaljijo od pojava manipulacije v vzgoji. Vzgojitelji si lahko pri spodbujanju 
avtonomije otrok pomagajo z didaktičnim vidikom tako, da otroke in njihove starše 
seznanijo s cilji vzgoje, principi oblikovanja življenja v vrtcu, hišnim redom. Stil, ki 
spodbuja avtonomijo otrok, je uporaba nedirektivnega stila vzgajanja in poučevanja (le ta 
temelji na oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa, ki spodbuja možnosti za otrokovo 
aktivno in odgovorno iskanje resnic, ustreznih moralnih načel, izražanje lastnih občutkov, 
bogatenje domišljijskih predstav itd. (prav tam). Za spodbujanje avtonomije otrok so 
pomembne tudi učne metode vzgojitelja. Vzgojitelji naj uporabljajo nenadzorujoči stil 
poučevanja in učenja. Tega lahko dosežejo z uporabo ustreznih učnih metod, komunikacije 
in tako, da začnejo ceniti prednosti spodbujanja avtonomije otrok in prednosti lastne 
strokovne avtonomije, naučijo se lahko praktičnih načinov, kako lahko podpirajo avtonomijo 
otrok (Reeve, 2009). 

Za spodbujanje avtonomije otrok je potrebna ustrezna komunikacija z otrokom, ki vpliva 
tudi na odnos med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelji naj pri komunikaciji z otrokom 
uporabljajo govor, ki vključuje besede, kot so: menim, predlagam, spodbujam, povabim vas 
in besedne zveze, kot so: to vam bo pomagalo, razlog za to je, hvala za vašo skrb. Vzgojitelj 
naj se izogiba besed, kot so: moraš, zahtevam in »ker sem jaz tako rekel« (Young-Jones idr., 
2014), saj slednje ne spodbujajo avtonomije otrok. Če na primer vzgojitelj reče otrokom, 
izberi, katero sadje (hruško ali jabolko) boš jedel, izberi, kje boš sedel, kako se obnašamo v 
igralnici, kam pospravimo igrače, katero novoletno predstavo bi naredili, kaj bi ustvarjali iz 
gline, s tem spodbuja otrokovo razmišljanje, izbiranje, odločanje, ustvarjalnost in pripomore 
k spodbujanju avtonomije otrok. Poleg komunikacije vzgojitelja z otrokom je za spodbujanje 
avtonomije otrok pomembno tudi vzgojiteljevo ravnanje. Vzgojitelj naj ne zanemari 
perspektive otroka (ne vpraša, zakaj otrok nekaj dela tako, kot dela), naj ne vdira v proces 
(npr. jemanje barvic iz rok), naj ne uporablja pritiskov (vzbujanje krivde, ukazovalen jezik), 
naj ne zahteva, da otroci mislijo, čutijo ali se obnašajo na določen način (npr. držite vrvice 
tako; uporabljajte te glagole, ne pa druge) (Reeve, 2009). Spodbujanja avtonomije otrok ne 
predstavljajo naslednja obnašanja in navodila vzgojiteljev: uporaba zunanje motivacije 
(posledice, grožnje, kazni, roki), zanemarjanje razlagalne utemeljitve, uporabljanje 
ukazovalnega jezika (»moraš«, »moral bi«, kritika z vzbujanjem krivde), kazanje nestrpnosti 
do otrok pri otrokovem iskanju pravega odgovora (npr. posegi v otrokov naravni ritem 
razmišljanja, da bi podal ustrezen odgovor, (ne)ustrezen časovni okvir za otrokov odgovor, 
ki si ga je zamislil vzgojitelj), uveljavljanje svoje moči nad otrokovimi pritožbami (»nehaj 
se pritoževati in naredi nalogo«). Vsa ta navodila in obnašanja vzgojiteljev so povezana z 
vzgojiteljevim družbenim vplivom in vplivajo na otroke, npr. sprememba obnašanja, 
vodenje skupine, pogojno pozitivna nagrada, moč trditve in prepričanja. Našteto je povezano 
z vzgojiteljevim poseganjem v misli, občutke in obnašanje otrok in pritiski, da otroci 
sprejmejo vzgojiteljev način razmišljanja, občutenja in obnašanja (Assor idr., 2002; 2005; 
Reeve, 2006; Reeve idr., 2004b). 
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Vzgojitelji naj upoštevajo mnenje otrok, sploh če so jih predhodno vprašali po mnenju. V 
primeru, da njihovega mnenja ne upoštevajo, sporočajo, da so zelo malo zainteresirani za 
njihovo mnenje (Mooney in Blackburn, 2002). To ima lahko kasnejše posledice pri otrocih, 
da niso pripravljeni za vključevanje in sodelovanje kot odrasli državljani (prav tam). Za 
spodbujanje avtonomije otrok je pomembno, da vzgojitelji upoštevajo mnenje otrok in jih 
učijo tudi prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve, ravnanja. Vzgojitelji naj učijo 
otroke, kako naj prevzamejo odgovornost za svoje učenje (npr. pomagajo naj jim poiskati 
svoja močna in šibka področja, postaviti svoje cilje, evalvirati svoje učenje in napredek) 
(Chang, 2007; Little idr., 2002; Spratt idr., 2002). 

Učno okolje, še posebej struktura dneva, ki jo zagotavlja vzgojitelj, prispeva k vedenjski, 
kognitivni in emocionalni zavzetosti (motiviranosti) otrok. Spodbujanje avtonomije otrok 
ima dopolnilno vlogo, saj je povezana s čustveno in kognitivno zavzetostjo otrok (Hospel in 
Galand, 2016). Spodbujanje avtonomije otrok zahteva pri vzgojiteljih naslednje vedenje: 
pazljivo poslušanje otrok; zagotavljanje priložnosti za otroke, da lahko aktivno in tudi 
verbalno participirajo; omogočanje, da otroci delajo na svoj način in manipulirajo z učnimi 
pripomočki ter igračami; otrokom je treba prisluhniti in upoštevati njihovo perspektivo, 
otrokom je treba podati razloge za učenje, jih spodbujati in zagotavljati nagrade in pohvale 
(Kaur idr., 2015). Prispevek k spodbujanju avtonomije otrok predstavlja tudi ravnanje 
vzgojitelja, in sicer tako, da nudi otrokom izbire, možnosti in čas, kar vključuje vprašanja, 
kot so »Kaj bi radi počeli?« in »Kako bi radi počeli?«, izbiranje med alternativnimi 
možnostmi neke naloge v skladu z otrokovimi interesi in cilji (Assor idr., 2002); prisluhne 
in sprejema otrokovo mnenje kar zahteva, da vzgojitelj zagotovi varno komunikacijo in 
spodbuja otroke, da povedo svoje misli, mišljenje, predloge, poglede, vzgojitelj pa jih 
pazljivo posluša, se odziva, upošteva ter sprejema tudi negativna čustva otrok (Reeve, 2006). 
Vzgojitelj naj nudi tudi otrokom namige in informacije, kadar obtičijo pri neki nalogi, kar 
jih opogumi in motivira, da nadaljujejo z nalogo (Grolnick, 2001). 

V sliki 2 smo povzeli ključne elemente, pogoje in načine dela, ki so pomembni za 
spodbujanje avtonomije predšolskih otrok. Poleg upoštevanja pogojev (sprejemanje 
perspektive otrok, spodbujanja otrokovega razmišljanja, čustvovanja in obnašanja ter 
spodbujanja sposobnosti samostojne samokontrole ali avtonomne samoregulacije otrok) je 
otrokom treba zagotoviti jasno strukturo v vrtcu, ki ima jasna pravila (kaj je dovoljeno in kaj 
ne) in omogoča otrokom občutek varnosti, sprejetosti, razvijanje empatije, odgovornosti in 
(kritičnega) razmišljanja. Ključna je tudi ustrezna komunikacija vzgojitelja z otrokom (npr. 
poslušanje, zagotavljanje izbir in priložnosti, zagotavljanje povratnih informacij, ki imajo 
smiselno utemeljitev, nudenje spodbude in namigov, odgovarjanje na vprašanja in dajanje 
realnih izjav). Potrebne so manjše skupine otrok (Duncan, 2009), povečati avtonomijo 
vzgojiteljev (Benson, 2000; Little, 1995; McGrath, 2000; Thavenius, 1999) in ob tem hkrati 
povečati tudi strokovno znanje vzgojiteljev, njihov pozitivni odnos do spodbujanja 
avtonomije otrok (Walsh in Gardner, 2006) ter zagotavljati okoliščine (pozitivno klimo 
vrtca, majhne skupine otrok in strokovno vodstvo vrtca), ki so naklonjene spodbujanju 
avtonomije otrok.  
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Pozitivni učinki spodbujanja avtonomije otrok so prispevek k motivaciji otrok za učenje, 
kakovostnejše udejstvovanje otrok pri dejavnostih in nalogah, dobro počutje (Assor idr., 
2002; Grolnick idr., 1991; Reeve idr., 2004b; Roth idr., 2009; Sierens idr., 2009; Soenens in 
Vansteenkiste, 2005; Williams in Deci, 1996), razvijanje otrokovih veščin, samozavesti, 
sprejemanje odločitev in boljši odnosi med otroki (Venninen idr., 2014), izboljšana 
kompetenca učenja ali zmožnosti za lastno učenje (Dockett idr., 2009), spodbujanje 
demokratičnih procesov in krepitev otrokovih pravic (Clark in Moss, 2010; Woodhead, 
2006). Pri konceptu spodbujanja avtonomije otrok je bistvenega pomena, da vzgojitelji učijo 
otroke, kako naj prevzamejo odgovornost za svoje odločitve in učenje (npr. pomagajo naj 
jim poiskati svoja močna in šibka področja, postaviti svoje cilje, evalvirati svoje učenje in 
napredek) (Chang, 2007; Little idr., 2002; Spratt idr., 2002). Vrtec kot del izobraževalnega 
sistema ima ogromno potenciala, da prisluhne glasu otroka (Lansdown, 2001). Tudi v 
Sloveniji Kurikulum za vrtce (1999) dopušča več možnosti, da se otrok izrazi, a je 
participacija otroka odvisna od možnosti, ki jih za to nudi vzgojitelj. Sposobnost otrok, da 
izrazijo svoje mnenje in poglede, je odvisna od socialnega konteksta, narave odločitev, 
življenjskih izkušenj otrok in stopnje podpore odraslih (Lansdown, 2001). 

Težave pri vpeljevanju koncepta spodbujanja avtonomije otrok v predšolsko vzgojo lahko 
predstavljajo predvsem premalo strokovnega znanja vzgojiteljev o konceptu spodbujanja 
avtonomije otrok, premalo empatije in znanja o koristnosti koncepta in učinkih na dolgi rok, 
premalo konkretnih izkušenj iz prakse tekom izobraževanja o spodbujanju avtonomije otrok, 
negativen odnos vzgojitelja do koncepta spodbujanja avtonomije otrok, slaba podpora 
mentorjev vzgojiteljem začetnikom, premalo občutljiva podporna struktura za otroke (s 
strani zaposlenih, staršev), preštevilčne skupine otrok, slaba klima v vrtcu, različna 
pričakovanja staršev in družbe. Menimo, da bi za večje spodbujanje avtonomije otrok bilo 
dobro zmanjšati skupine otrok, predvsem v drugem starostnem obdobju. Z dodatnimi 
strokovnimi izobraževanji in s podporo vzgojiteljem je smiselno okrepiti strokovnost 
vzgojiteljev, ki predstavljajo ključni pogoj za spodbujanje avtonomije otrok. Slovenski 
Kurikulum za vrtce (1999) in načelo razvojno-procesnega pristopa vzgojiteljev omogoča 
aktivno vlogo otrok pri učenju in spodbujanju avtonomije otrok. Menimo, da spodbujanje 
avtonomije otrok prispeva h kakovostnejši predšolski vzgoji. Sodobna spoznanja o vzgoji in 
izobraževanju, poleg kakovostno usposobljenih strokovnih delavcev, ustreznih prostorskih 
pogojev, avtonomije vrtca in strokovnih delavcev, prispevajo k enemu od splošnih ciljev 
vzgoje in izobraževanja, in sicer zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v 
vrtcih (Bela knjiga, 2011).  
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12 SKLEP 

Avtonomijo smo najprej opredelili v vzgojno-izobraževalni instituciji in v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Osredotočili smo se na avtonomijo vzgojiteljev, njihov 
profesionalni razvoj, klimo v vrtcu ter na odnosni in didaktični vidik spodbujanja avtonomije 
otrok. Razlog, da se po svetu zavzemajo za avtonomijo v vrtcih in šolskih sistemih, je 
razumevanje avtonomije kot pogoj kakovosti (Iftene, 2014; Koren, 2002; Eurydice, 2008; 
Zupančič, 2013). Avtonomija vzgojiteljev je pomemben prispevek h kakovosti v vzgojno-
izobraževalnem procesu (Koren, 2002; Kroflič, 2001), k motivaciji zaposlenih (Van 
Gelderen, 2010) in prispeva k spodbujanju avtonomije otrok (Castle, 2004; Kroflič, 2001). 
Avtonomija vzgojiteljev in potek predšolske vzgoje določajo nacionalni dokumenti, kot so 
Zakon o vrtcih (1996), Kurikulum za vrtce (1999), Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (1996) ter Bela knjiga (2011). Pri avtonomiji vzgojiteljev gre za 
svobodo v odločanju in izbiri učnih metod, oblikovanje vsebin dela in nalog, izbira 
materialov in oblikovanje didaktičnih pripomočkov, prevzemanje odgovornosti, evalviranje 
lastnega dela in rezultatov, iskanje rešitev za težave v povezavi z delom in vrtcem (Tehrani 
in Mansor, 2012; Marentič Požarnik idr., 2005) znotraj možnosti, ki jim jih omogočajo 
zakoni. Koncept spodbujanja avtonomije predšolskih otrok razumemo kot nadpomenko 
samostojnosti otrok (Chirkov idr., 2003). Pri konceptu spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu 
gre za proces, ne produkt (Thanasoulas, 2000), kot sposobnost otrok za odločanje, neodvisno 
ukrepanje, kritično razmišljanje (Little, 1991) in kot aktivno participacijo otrok k 
uresničevanju vzgojno-izobraževalnega programa (Holec, 1981). Otrok razvija svojo 
avtonomijo v vrtcu preko procesa in vsebine učenja (Little, 1991). Popolna avtonomija otrok 
v vrtcu ni mogoča (Thanasoulas, 2000), saj otroci ne morejo odločati o vsem tako kot odrasle 
osebe. Otroci pa so lahko dejavni akterji svojega učenja, tako kot poudarja načelo razvojno-
procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 1999). Spodbujanje avtonomije otrok je smiselno, 
saj raziskovalci dokazujejo, da je vzgojiteljevo spodbujanje avtonomije povezano z 
otrokovim avtonomnejšim ravnanjem, spodbujanjem kompetentnosti in višjimi dosežki 
(Guay idr., 2013; Hardre in Reeve, 2003; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011). 

Empirični del smo razdelili na poglavja, kjer smo ugotavljali odnos vzgojiteljev do svoje 
strokovne avtonomije; dejavnike, ki vplivajo na avtonomijo vzgojiteljev; dejavnike, ki 
vplivajo na spodbujanje avtonomije predšolskih otrok; vrednotenje vzgojiteljev in njihovo 
spodbujanje avtonomije otrok; vrednotenje vzgojiteljev glede pogojev spodbujanja 
avtonomije otrok. Izvedli smo kvantitativno raziskavo, da smo pridobili odgovore na 
zastavljene hipoteze. Oblikovali smo model dejavnikov avtonomije vzgojiteljev ter model 
dejavnikov za spodbujanje avtonomije otrok. Iskali smo tudi povezanost med dejavniki obeh 
modelov. Potrdili smo štirinajst hipotez od petnajstih. 

Glede odnosa vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije smo ugotovili, da imajo vzgojitelji 
pretežno pozitivni odnos do svoje strokovne avtonomije (90,1 % vzgojiteljev nima 
negativnega odnosa). Večinoma jo vidijo kot priložnost za samostojnost in neodvisnost, 
strokovnost in usposobljenost, možnost odločanja in izbiranja (učnih ciljev, učnih metod in 
oblik dela …), odgovornost, načrtovanje (dela v skupini, ciljev po kurikulumu …), razvijanje 
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znanja in izobraževanje, zagovarjanje svojih stališč, kreativnost. Čeprav ima večina 
vzgojiteljev pozitivni odnos do svoje strokovne avtonomije, pa se znotraj različnih 
strokovnih nazivov in različne delovne dobe statistično pomembno razlikujejo glede odnosa 
do svoje strokovne avtonomije. Glede na spoznanja (Berliner, 2001; Fleming, 1998; 
Marentič Požarnik, 2000a; Smyth, 1995; Xu, 2015) te razlike pripisujemo zakonitostim 
profesionalnega razvoja in razvoju avtonomije vzgojiteljev začetnikov. Strinjamo se z 
Resman (1990), da je za avtonomno delo vzgojitelja kot strokovnjaka potrebna ustrezna 
strokovna izobrazba, usposobljenost, materialni pogoji in strokovna svetovalna pomoč.  

Odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije je pomemben tudi za spodbujanje avtonomije otrok, 
saj je povezanost med odnosom vzgojiteljev do lastne avtonomije in mnenjem o večji 
pomembnosti didaktičnega vidika spodbujanja avtonomije otrok statistično pomembna. 
Dejavniki in strategije, ki podpirajo didaktični vidik spodbujanja avtonomije otrok, se po 
Cavallaro idr. (1993) nanašajo na okolje, ki ga vzgojitelji lahko pripravijo tako, da izbirajo 
materiale, ki spodbujajo sodelovanje in interakcijo; vključujejo aktivnosti, ki spodbujajo 
interakcijo; zagotavljajo otrokom odločitve (za aktivnosti, igrače, materiale ...); zagotavljajo 
pravšnjo mero vzgojiteljeve bližine in pomoči; spodbujajo sodelovanje med otroki in 
vključuje vzgojiteljev nedirektivni stil vodenja. Strinjamo se z Alderson in Morrow (2011), 
ki menita, da morajo vzgojitelji razviti ustrezen odnos do svojega znanja in statusa, da lahko 
realizirajo participacijo otrok v predšolski vzgoji. Poleg tega pa je potrebno tudi zavedanje 
vzgojiteljev o pomembnosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok in načinih spodbujanja 
avtonomije otrok (Cavallaro idr., 1993; Kroflič, 1997; Reeve in Jang, 2006; Rutar, 2013), 
ustrezna komunikacija z otrokom (Bruner, 1999; Cavallaro idr., 1993), možnost participacije 
otrok (Rogoff, 1990), izkušnje vzgojitelja in njegov stil vodenja (Newby, 1991). Našli smo 
tudi potrditev, da je odnos vzgojiteljev do lastne avtonomije povezan z večjim spodbujanjem 
avtonomije otrok. Višja je bila stopnja spodbujanja avtonomije otrok, manj je bil odnos 
vzgojiteljev do svoje strokovne avtonomije negativen. Implementacija teorije (npr. 
spodbujanje avtonomije otrok) v prakso se zgodi, ko je zagotovljen vzgojiteljev pozitivni 
odnos in sprejetje te teorije (Walsh in Gardner, 2006). Bolj spodbujajo avtonomijo otrok tisti 
vzgojitelji, ki se pri delu čutijo bolj avtonomne in so tekom izobraževanja že pridobili 
izkušnje avtonomije ter več znanja o učenju otrok (Castle, 2006). 

Na avtonomijo vzgojiteljev vplivajo številni dejavniki (npr. nacionalna kultura in politika; 
vzgojiteljeva osebnost in subjektivne teorije; strokovno znanje in kompetence; izkušenost in 
strokovni razvoj; dinamika v skupini otrok; delovni pogoji in zakonodaja; kurikulum in 
upravljanje vrtca; klima v vrtcu). Ugotovili smo, da se vzgojitelji z različnim strokovnim 
nazivom in različno delovno dobo statistično pomembno razlikujejo v mnenju o vplivu 
dejavnikov na njihovo lastno avtonomijo. Strinjamo se z Orzea (2016), da mlajši strokovni 
delavci potrebujejo podporo starejših sodelavcev pri razvijanju svoje strokovne avtonomije 
in identitete vzgojitelja. Zakonsko dane možnosti za avtonomijo vzgojiteljev ne pomenijo 
nujno avtonomnega delovanja posameznikov, saj, kot meni Meyers (1986), posamezniki 
delujejo avtonomno le, če se jim zdi situacija primerna. Za neposredno izvajanje avtonomije 
ni pogoj le ustrezna zakonodaja in strokovno znanje, ampak tudi ustrezna klima vrtca in 
strokovno vodstvo (Tehrani in Mansor, 2012; Hedin idr., 1997; Orzea, 2016) ter podpora 
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širšega okolja (Downie idr., 2004; Iordăchescu, 2013; Marjanovič Umek idr., 2002; Taylor 
idr., 2009). 

Ključni dejavnik za spodbujanje avtonomije otrok v vrtcu so vzgojitelji (Hardre in Reeve, 
2003; Kroflič, 2001; Reeve idr., 2004b; Su in Reeve, 2011). Obenem je pomembna tudi 
njihova izobrazba (Castle, 2004; Parrott in Da Ros-Voseles, 2013), njihov odnos in 
pripravljenost za ustrezno mišljenje in ravnanje (Little, 2002) ter njihova strokovna 
avtonomija (Castle, 2004; Kroflič, 2001; Marentič Požarnik, 2004; Rutar Ilc, 1999; Shen, 
2011). Ugotovili smo, da so pri vrednotenju dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok 
razlike med vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo bile 
statistično pomembne. Menimo, da zaradi različnih strokovnih nazivov in s tem posledično 
različnih izkušenj (delovne dobe), strokovnega znanja in oblikovanja subjektivnih teorij med 
vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo prihaja do razlik v 
mnenju o vplivu dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok. Izkušenejši vzgojitelji znajo na 
vzgojno-izobraževalno situacijo pogledati kot na celoto, vzgojitelji novinci (z malo 
izkušnjami) pa situacije ocenjujejo bolj po posameznih delčkih (Berliner, 2001). 
Vzgojiteljeve osebne vrednote glede poučevanja in prepričanja vzgojiteljev o sposobnostih 
otroka in njegovih potrebah vplivajo na spodbujanje večje ali manjše participacije otrok 
(Nyland, 2009). Obenem so izkušenejši vzgojitelji tudi bolj sposobni zagotavljati okolje, ki 
spodbujajo avtonomijo otrok, nudijo možnosti, da se otroci sami odločajo, bolj spodbujajo 
individualnost otrok (Leroy idr., 2007). Ugotovili smo, da so med vzgojitelji z nazivom 
mentor ali manj in vzgojitelji z nazivom svetnik ali svetovalec statistično pomembne razlike 
v stopnji spodbujanja avtonomije otrok (t = –5,106; g = 519,481; p = 0,000). V naši raziskavi 
smo ugotovili statistično pomembno in šibko povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem 
večine dejavnikov spodbujanja avtonomije otrok in njihovim mnenjem o dejanskem 
spodbujanju avtonomije otrok. 

Vzgojitelji z različno delovno dobo se razlikujejo v stopnji spodbujanja avtonomije otrok. 
Strinjamo se z Leroy idr. (2007), ki so ugotovili, da so izkušenejši vzgojitelji bolj sposobni 
zagotavljati okolje, ki spodbujajo avtonomijo otrok, nuditi možnosti, da se otroci sami 
odločajo in izbirajo. Ugotovitve se skladajo tudi z modelom profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev, kjer najizkušenejši vzgojitelji z največ delovne dobe predstavljajo peto stopnjo 
ali vzgojitelje izvedence. Ti intuitivno in celovito dojemajo pedagoško delo in se znajo 
samostojno, hitro pravilno odločati (Berliner, 2001). Vzgojitelji začetniki (manj let delovne 
dobe) in usposobljeni vzgojitelji manj celovito dojemajo svoj položaj v skupini, manj 
spodbujajo avtonomijo otrok kot izkušenejši vzgojitelji.  

Vzgojitelji z različnim strokovnim nazivom in različno delovno dobo se statistično 
pomembno razlikujejo v njihovih pogledih o pomenu (večja motivacija otrok za učenje, 
dobro počutje otrok, kakovostnejše udejstvovanje otrok, razvoj odgovornosti in 
samokontrole …) spodbujanja avtonomije otrok. To je lahko posledica njihovega 
profesionalnega razvoja, odnosa do novih konceptov in subjektivnih teorij, kajti s svojo 
rastjo (profesionalno, osebnostno) vzgojitelji spreminjajo tudi pogled na poučevanje in 
učenje (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Vzgojitelji slovenskih vrtcev se dokaj 
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dobro zavedajo prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok. Njihovo poznavanje 
prednosti koncepta spodbujanja avtonomije otrok je statistično pomembno in šibko 
povezano s stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. Med vrednotenjem slabosti koncepta 
spodbujanja avtonomije otrok in stopnjo spodbujanja avtonomije otrok ni bilo statistično 
pomembne povezanosti. Vzgojitelji so dokaj podobno ovrednotili slabosti koncepta 
spodbujanja avtonomije otrok (npr. individualizem otrok, različni kulturni kontekst), pri 
čemer so bili premalo kritični do trditve, da koncept spodbujanja avtonomije otrok nima 
slabosti. 

Ugotavljamo, da imajo otroci manj avtonomije oz. možnosti odločanja o življenju in delu 
znotraj igralnice kot vzgojitelji. Prav tako se strinjamo s spoznanji raziskovalcev, da je 
večina odločitev v vrtcu sprejeta na vodstveni ravni in se tako nedemokratični stil vodenja 
prenaša tudi na odnos vzgojiteljev in otrok (Kroflič idr., 2002). Na vseh področjih (oprema 
igralnic, nakup igrač, prireditve) imajo vzgojitelji večji vpliv kot otroci. Menimo, da bi pri 
izbiri sodelavke moral biti vpliv vzgojiteljev občutno večji, kot je. Prav tako bi bilo dobro 
okrepiti vpliv otrok in vzgojiteljev na drugih področjih (oprema igralnic, nakup igrač, 
prireditve), ki zadevajo življenje in delo v skupini ali v vrtcu, saj bi s tem prispevali h 
kakovosti predšolske vzgoje. 

Ugotovili smo statistično pomembno povezanost med vzgojiteljevim vrednotenjem pogojev 
(npr. sprejemanje perspektive otrok; ustrezna komunikacija z otrokom; dovoljenje in 
spodbujanje otrokovega razmišljanja, čustvovanja, vedenja; spodbujanje otrokove 
samokontrole …) spodbujanja avtonomije otrok in njihovim spodbujanjem avtonomije 
otrok. Poleg strokovnega znanja in poznavanja koncepta spodbujanja avtonomije otrok je za 
spodbujanje avtonomije otrok pomembno, da vzgojitelji verjamejo, da je tak način 
poučevanja lahek oz. preprost (Reeve in Cheon, 2016). 

Za spodbujanje avtonomije otrok je ključni dejavnik vzgojitelj in njegov način dela. Na 
podlagi pregleda literature smo sestavili model dejavnikov, ki pomembno vplivajo na 
spodbujanje avtonomije otrok, ter model dejavnikov, ki vplivajo na avtonomijo vzgojiteljev. 
Korelacije med dejavniki obeh modelov so povečini šibke in statistično pomembne. Če ima 
vzgojitelj avtonomijo pri pedagoškem delu v igralnici, načrtovanju aktivnosti, učnih ciljev 
in vsebin, lažje s svojim strokovnim znanjem in pozitivno naravnanostjo spodbuja 
avtonomijo otrok. Če je spodbujanju avtonomije otrok naklonjeno tudi vodstvo vrtca, starši 
otrok, klima v vrtcu in imajo vzgojitelji možnosti za kreativno in avtonomno pedagoško 
delo, so vzpostavljene boljše okoliščine za spodbujanje avtonomije otrok. Za spodbujanje 
avtonomije otrok so potrebne tudi manjše skupine otrok (npr. do 12 otrok), saj Duncan 
(2009) ugotavlja, da večja kot je skupina otrok, manjša je participacija otrok. Strinjamo se z 
avtorji, da je za povečanje avtonomije otrok pri učenju treba povečati avtonomijo 
vzgojiteljev (Benson, 2000; Little, 1995; McGrath, 2000; Thavenius, 1999), vendar je treba 
ob tem povečati tudi strokovno znanje vzgojiteljev, njihov pozitivni odnos do spodbujanja 
avtonomije otrok ter zagotavljati okoliščine (klimo vrtca, majhne skupine otrok in strokovno 
vodstvo vrtca), ki so naklonjeni spodbujanju avtonomije otrok. 
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Doktorska disertacija je prinesla pomemben prispevek k predšolski pedagogiki. Ugotovili 
smo, da pozitivni odnos vzgojiteljev do njihove lastne strokovne avtonomije ugodno vpliva 
na odnosni in didaktični vidik spodbujanja avtonomije pri otrocih. Pozitivni odnos 
vzgojiteljev do lastne strokovne avtonomije je eden od dejavnikov spodbujanja avtonomije 
pri otrocih. Tako smo v predšolski vzgoji potrdili enega od dejavnikov spodbujanja 
avtonomije in z naborom predlogov za spodbujanje avtonomije otrok posredno prispevali k 
izboljšanju predšolske vzgoje na procesni ravni, ki je del kazalcev kakovosti. Raziskava o 
spodbujanju avtonomije predšolskih otrok je med prvimi v slovenskem prostoru in med 
redkimi na področju predšolske pedagogike v tujem strokovnem in znanstvenem prostoru.  

Na osnovi izsledkov raziskave in analize obstoječe literature smo izdelali nabor predlogov 
za spodbujanje avtonomije otrok v vrtcih, ki bo vzgojiteljem v pomoč pri vzgojno-
izobraževalnem delu. Opredelili smo težave (premalo strokovnega znanja vzgojiteljev o 
konceptu spodbujanja avtonomije otrok, premalo znanja o koristnosti koncepta in učinkih 
na dolgi rok, premalo občutljiva podporna struktura za otroke (s strani zaposlenih, staršev), 
preštevilčne skupine otrok, slaba klima v vrtcu, različna pričakovanja staršev in družbe). 
Posredno lahko rezultati raziskave in ugotovitve ugodno vplivajo na kakovostnejše 
izobraževanje vzgojiteljev, nadaljnje usposabljanje in izobraževanje, skrb za dobro klimo v 
vrtcu, skrb za mentorsko podporo mlajšim vzgojiteljem ter na uvid v problematiko 
spodbujanja avtonomije otrok in avtonomije strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
na območju Slovenije. Pri bodočih vzgojiteljih študentih bi bilo smiselno, da se seznanijo s 
konceptom spodbujanja avtonomije otrok, da dobijo čim več praktičnih izkušenj s tem 
konceptom, saj ga bodo tako v praksi lažje udejanjili tudi na začetku svoje kariere.  

Izpeljana empirična raziskava ima tudi omejitve, saj so anketni vprašalnik (v prilogi a), ki 
se je nanašal na mnenje vzgojiteljev o avtonomiji vzgojiteljev in spodbujanju avtonomije 
otrok, reševali le vzgojitelji. Menimo, da bi v prihodnje za spodbujanje avtonomije otrok 
bilo bolje pripraviti merski instrumentarij, ki bi dejansko meril podporno strukturo za otroka 
(občutek varnosti otroka in spodbujanje avtonomije otroka), kot je število vzgojiteljevih 
spodbud za otroka, število priložnosti za otroka, da se odloča (ali bo jedel ali ne, ali bo spal 
ali ne, kaj bo narisal, kaj bo sestavil, zgradil, kje bo sedel …), možnost otrok za izbiro, 
participacijo, izražanje mnenj, predlogov, čustev. Tako bi dobili bolj objektivne ocene za 
vzgojiteljevo stopnjo spodbujanja avtonomije otrok. V anketnem vprašalniku so nekatera 
vprašanja bila za vzgojitelje premalo razumljiva (npr. vprašanja pod številko 7, zato jih pri 
interpretaciji nismo upoštevali). Nekateri vzgojitelji so poudarili, da odločitev ne sprejemajo 
samostojno, ampak s pomočniki vzgojiteljev. Pomanjkljivost anketnega vprašalnika je, da 
timsko sprejetih odločitev vzgojitelji niso mogli označiti posebej. Mnenj niso podali 
pomočniki vzgojiteljev, ki soustvarjajo in sodelujejo v pedagoškem procesu. Zavedamo se, 
da odgovori iz anketnega vprašalnika izražajo mnenje, vrednotenja vzgojiteljev, zato bi v 
nadaljnjih raziskavah o spodbujanju avtonomije otrok bilo smiselno opazovanje neposredne 
vzgojno-izobraževalne prakse.  
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14 PRILOGE 

Seznam prilog: 

a) Anketni vprašalnik za vzgojitelje in vzgojiteljice 

b) Rezultati post hoc-testa Games-Howell  

c) Delež pojasnjene variance – avtonomija vzgojiteljev 

d) Delež pojasnjene variance – spodbujanja avtonomije otrok 
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a) Anketni vprašalnik za vzgojitelje 

 

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji, 

Sem Irena Janžekovič Žmauc, doktorska študentka na PEF v Ljubljani, in pripravljam 
doktorsko disertacijo z naslovom »Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do 
svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu« pod mentorstvom 
dr. Tatjane Devjak.  

Prosila bi vas za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Vprašanja se nanašajo na 
vaše doživljanje in izkušnje pri delu v povezavi s strokovno avtonomijo in pedagoško delo 
z otroki. Zelo hvaležna bi vam bila, če bi odgovorili na kratek vprašalnik, za katerega boste 
potrebovali pribl. 15 minut. Pri posameznih vprašanjih označite ustrezno polje, obkrožite 
črko pred odgovorom ali odgovorite na vprašanja v skladu z navodili. 

Rezultati anketnega vprašalnika mi bodo služili za pripravo omenjene doktorske disertacije. 
Vprašalnik je anonimen in zagotavljam vam, da bom v celoti upoštevala in spoštovala 
raziskovalno etiko, tajnost vseh podatkov in osebne identitete. 

Za pomoč in pripravljenost ter čas se vam najlepše zahvaljujem! 

Irena Janžekovič Žmauc 

 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje in vzgojiteljice  

I. Sklop vprašanj – neodvisne spremenljivke 

V prvem sklopu vprašanj vas prosim za nekaj neodvisnih spremenljivk. Obkrožite eno 
ustrezno črko pri vsakem vprašanju. 

1. Število let delovne dobe: 
a) 1 leto in manj 
b) 1–5 let 
c) 5–10 let 
d) Več kot 10 let 
e) Več kot 20 let 
 

2. Vaš naziv: 
a) Nimam naziva 
b) Mentor 
c) Svetovalec 
d) Svetnik 
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II. SKLOP VPRAŠALNIKA SE NANAŠA NA AVTONOMIJO 
VZGOJITELJA IN SPODBUJANJE AVTONOMIJE PRI OTROCIH 

3. Kakšen je vaš odnos do svoje strokovne avtonomije oz.kaj vam predstavlja vaša 
avtonomija? V vsaki vrstici obkrožite eno številko, ki izraža vašo stopnjo 
strinjanja/nestrinjanja s trditvijo.  

Moja avtonomija zame 
predstavlja 

1 – Sploh 
se ne 

strinjam 

2 – Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje se 
strinjam 

4 – Precej 
se strinjam 

5 – 
Popolnoma se 

strinjam 

a) Samostojnost in 
neodvisnost 

1 2 3 4 5 

b) Možnost odločanja in 

izbiranja (npr. učnih ciljev, 

oblik dela, učnih metod ...) 

1 2 3 4 5 

c) Strokovnost, 

usposobljenost 
1 2 3 4 5 

d) Odgovornost 1 2 3 4 5 

e) Načrtovanje (dela v 
skupini, ciljev po 
kurikulumu ...) 

1 2 3 4 5 

f) Zagovarjanje svojih stališč 1 2 3 4 5 

g) Razvijanje znanja in 
izobraževanje 

1 2 3 4 5 

h) Kreativnost (npr. pri 
ustvarjanju ...) 

1 2 3 4 5 

i) Drugo: ________________ 

 
1 2 3 4 5 

j) Moj odnos do moje 
strokovne avtonomije je 
negativen 

1 2 3 4 5 

 
4. Ocenite stopnjo vaše strokovne avtonomije in jo označite po (diferencialni) lestvici 

od 1 do 10 tako, da obkrožite številko, ki najbolj predstavlja stopnjo vaše 
avtonomije. 

Nisem avtonomen           Sem srednje avtonomen              Popolnoma sem avtonomen 

  1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 
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5. Kako ocenjujete samostojnost – avtonomnost pri svojem pedagoškem delu? V vsaki 
vrstici obkrožite eno številko, ki izraža vašo stopnjo strinjanja/nestrinjanja s trditvijo. 

 Avtonomija vzgojitelja 
1 – Sploh se 
ne strinjam 

2 – Malo se 
strinjam 

3 – Srednje 
se strinjam 

4 – 
Popolnoma 
se strinjam 

1 
Pri poučevanju uporabljam svoje 
smernice in učne metode. 

1 2 3 4 

2 
Imam malo vpliva na izbiro 
vsebin in izbiro spretnosti pri 
poučevanju. 

1 2 3 4 

3 Cilj poučevanja izberem sam/-a. 1 2 3 4 

4 
Kar poučujem otroke, v največji 
meri določam sam/-a. 

    

5 
Materiale in igrače v igralnici v 
največji meri izbiram sam/-a. 

1 2 3 4 

6 
Sam/-a izberem vsebine in 
spretnosti pri poučevanju otrok. 

1 2 3 4 

7 
Imam svobodo za kreativnost pri 
poučevanju. 

1 2 3 4 

8 
Sam/-a izbiram učne aktivnosti za 
otroke. 

1 2 3 4 

9 
Pravila obnašanja v igralnici sem 
primarno postavil/-a sam/-a. 

1 2 3 4 

10 
Moje delo mi ne dovoljuje 
diskretnosti. 

1 2 3 4 

11 
Odločam o razporeditvi časa v 
igralnici. 

1 2 3 4 

12 
Redko uporabljam alternativne 
pristope pri poučevanju. 

1 2 3 4 

13 
Sledim svojim smernicam pri 
načrtovanju pedagoškega 
procesa. 

1 2 3 4 

14 
Imam omejen vpliv za reševanje 
večjih težav. 

1 2 3 4 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 Avtonomija vzgojitelja 
1 – Sploh se 
ne strinjam 

2 – Malo se 
strinjam 

3 – Srednje 
se strinjam 

4 – 
Popolnoma 
se strinjam 

15 
V igralnici imam malo vpliva na 
razporeditev prostora. 

1 2 3 4 

16 
Drugi izberejo način evalvacije in 
ocenjevanje dosežkov v moji 
skupini. 

1 2 3 4 

17 
Sam/-a izberem učne metode in 
učne oblike pri delu z otroki. 

1 2 3 4 

18 
Imam malo vpliva na 
razporeditev časa v igralnici. 

1 2 3 4 

 

6. Kaj vas najbolj moti pri avtonomiji?Obkrožite en odgovor. 
a) Nič 
b) Sprejemanje odgovornosti za sprejete avtonomne odločitve 
c) Da ne znam sprejemati strokovnih odločitev 
d) Da nimam navodil nadrejenih 
e) Drugo:___________________________________ 

 
7. Kako se strinjate z naslednjimi trditvami glede svojega dela? Obkrožite eno številko 

v vsaki vrstici. 

 Trditve – tabela 7 1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Delno se 

ne 
strinjam 

3 – 
Rahlo se 

ne 
strinjam 

4 – 
Delno se 
strinjam 

5 – 
Zmerno 

se 
strinjam 

6 – 
Popolnoma 
se strinjam 

1 Mislim, da bi moral/-a svoje 
pedagoško delo prilagoditi 
stališčem in pogledom 
Ministrstva (MIZS)*. 

1 2 3 4 5 6 

2 Po navadi so strokovnjaki na 
Ministrstvu (MIZS)* 
usposobljeni bolje kot jaz za 
presojanje o tem, kaj je 
najbolje za otroke. 

1 2 3 4 5 6 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 Trditve – tabela 7 1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Delno se 

ne 
strinjam 

3 – 
Rahlo se 

ne 
strinjam 

4 – 
Delno se 
strinjam 

5 – 
Zmerno 

se 
strinjam 

6 – 
Popolnoma 
se strinjam 

3 Vzgojitelji, ki kritizirajo 
Ministrstvo (MIZS)*, bi 
morali poiskati službo 
drugje. 

1 2 3 4 5 6 

4 Šolski sistem ne bi smel 
pričakovati moje lojalnosti 
in podpore. 

1 2 3 4 5 6 

5 Moralo bi mi biti dovoljeno, 
da lahko prekršim zakonska 
pravila (v vrtcu), če sem 
prepričan/-a, da bo to 
najbolje za korist otroka. 

1 2 3 4 5 6 

6 V primeru dvomov, kateri 
vzgojitelj dela bolj kot drugi, 
bi moral obstajati temeljni 
preizkus ali test za to. To bi 
bilo najbolje tudi za celoten 
ugled šolskega sistema.  

1 2 3 4 5 6 

7 V svojo pedagoško delo bi 
moral/-a vključevati 
standarde in ideale, za katere 
sodim, da so dobri, čeprav 
mi šolska pravila to 
prepovedujejo. 

1 2 3 4 5 6 

8 Menim, da bi moralo 
ministrstvo in strokovna 
skupina za predšolsko 
vzgojo moje delo olajšati, ne 
pa ga le usmerjati.  

1 2 3 4 5 6 

*Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Minister v 
sodelovanju s strokovnim svetom sprejme program za predšolsko vzgojo. 
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8. Kateri dejavniki po vašem mnenju pripomorejo k vaši strokovni avtonomiji? V vsaki 
vrstici obkrožite eno številko, ki ponazarja vašo stopnjo strinjanja z odgovorom. 

Dejavniki 
avtonomije 
vzgojiteljev 

1 – Sploh 
se ne 

strinjam 

2 – Malo se 
strinjam 

3 – Srednje 
se strinjam 

4 – Precej se 
strinjam 

5 – Popolnoma 
se strinjam 

a) Nacionalna kultura 1 2 3 4 5 

b) Strokovna 

usposobljenost 

vzgojitelja 

1 2 3 4 5 

c) Subjektivne teorije 

in prepričanja 

vzgojitelja 

1 2 3 4 5 

d) Zadovoljstvo z 
delom 

1 2 3 4 5 

e) Delovni pogoji 1 2 3 4 5 

f) Vzgojiteljev 
pozitivni odnos do 
dela 

1 2 3 4 5 

g) Dinamika otrok v 
igralnici 

1 2 3 4 5 

h) Klima vrtca 1 2 3 4 5 

i) Predpisi in 
zakonodaja 

1 2 3 4 5 

j) Upravljanje vrtca 1 2 3 4 5 

k) Sodelovanje s starši 1 2 3 4 5 

l) Odvisnost 
vzgojitelja od podpore 
sodelavcev 

1 2 3 4 5 
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9. Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na spodbujanje 
samostojnosti/avtonomije otrok? V vsaki vrstici obkrožite eno številko, ki 
ponazarja vašo stopnjo strinjanja z odgovorom. 

 K spodbujanju avtonomije 
otrok vpliva: 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

Odnosni 
vidik 

a) Osebnost vzgojitelja 1 2 3 4 5 

b) Vrednote in prepričanja 
vzgojitelja 

1 2 3 4 5 

c) Pozitivni odnos vzgojitelja 
do spodbujanja samostojnosti 
otrok 

1 2 3 4 5 

d) Možnost, da otroci izrazijo 
svoja čustva 

1 2 3 4 5 

e) Možnost, da otroci 
razmišljajo po svoje 

1 2 3 4 5 

f) Vzgojitelj sprejema 
perspektivo otrok 

1 2 3 4 5 

g) Spodbujanje otrok k 
samokontroli 

1 2 3 4 5 

Didaktični 
vidik 

h) Večja stopnja vzgojiteljeve 
lastne avtonomije 

1 2 3 4 5 

i) Vzgojiteljev nadzorujoči stil 
poučevanja 

1 2 3 4 5 

j) Možnost, da otroci 
participirajo pri učenju 

1 2 3 4 5 

k) Možnost, da otroci izbirajo 
(npr. igrače, materiale, sedežni 
red …) 

1 2 3 4 5 

l) Možnost, da se otroci 
odločajo (npr. kaj bodo jedli, ali 
bodo spali …) 

1 2 3 4 5 

m) Podporna struktura v vrtcu, 
ki je občutljiva na težave in 
želje otrok 

1 2 3 4 5 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

 K spodbujanju avtonomije 
otrok vpliva: 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

Sistemski 
in 
kulturni 
vidik 

n) Dosežena izobrazba 
vzgojitelja 

1 2 3 4 5 

o) Strokovnost, usposobljenost 
vzgojitelja 

1 2 3 4 5 

p) Družbena pričakovanja 1 2 3 4 5 

q) Kulturna pravila 1 2 3 4 5 

r) Število otrok v skupini      

 s) Drugo: 
_________________________ 

1 2 3 4 5 

 

10. Ali menite, da je izobrazba Diplomirani vzgojitelj dovolj za vaše strokovno in 
avtonomno delo (npr. sodelovanje s starši, strokovne odločitve ...)? Obkrožite en 
odgovor. 
a) Da 
b) Ne 

 
11. Kaj je po vašem mnenju ključni dejavnik za čim višjo stopnjo avtonomije 

vzgojitelja? Napišite svoj odgovor. 
___________________________________________________________________ 
 

12. Kaj je po vašem mnenju ključni dejavnik za spodbujanje avtonomije otrok? 
Napišite svoj odgovor. 
___________________________________________________________________ 
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13. Kateri pogoji po vašem mnenju vplivajo na spodbujanje 
samostojnosti/avtonomije otrok? V vsaki vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj 
ponazarja vašo stopnjo strinjanja. 

 Pogoj za spodbujanje avtonomije 
otrok 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

a) Sprejemanje perspektive otrok 

 
1 2 3 4 5 

b) Dovoljenje in spodbujanje otrokovega 
razmišljanja 

1 2 3 4 5 

c) Dovoljenje in spodbujanje otrokovih 
čustev  

1 2 3 4 5 

d) Dovoljenje in spodbujanje otrokovega 
obnašanja 

1 2 3 4 5 

e) Spodbujanje otrok k samokontroli 

 
1 2 3 4 5 

f) Vzgojiteljeva ukazovalna 
komunikacija 

 
1 2 3 4 5 

g) Podpiranje samoiniciativnosti otrok 

 
1 2 3 4 5 

h) Otroci imajo možnost za odločitve 1 2 3 4 5 

i) Otroci imajo možnost za reševanje 
težav 

 
     

j) Vzgojitelji zagotavljajo povratne 
informacije in utemeljitve otrokom 

 
1 2 3 4 5 

Se nadaljuje … 

 

 

 

319 



… nadaljevanje 

 Pogoj za spodbujanje avtonomije 
otrok 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

k) Avtonomija vzgojiteljev 

 
1 2 3 4 5 

l) Podajanje navodil, kako naj otroci 
mislijo 

 
1 2 3 4 5 

m) Podajanje navodil otrokom, kako naj 
čutijo 

1 2 3 4 5 

n) Podajanje navodil otrokom, da se 
obnašajo na določen način 

1 2 3 4 5 

o) Nudenje spodbude otrokom 

 
1 2 3 4 5 

p) Odgovarjanje na vprašanja otrok 1 2 3 4 5 

q) Dajanje realnih izjav otrokom 1 2 3 4 5 

r) Drugo: ________________ 1 2 3 4 5 
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14. Vprašanje:  

Naslednje trditve se nanašajo na delo vzgojiteljev v skupini otrok. Vzgojitelji imajo različne 
stile poučevanja in dela z otroki. Zanima nas, na kakšen način najpogosteje delate v svoji 
skupini otrok. Odgovor označite tako, da pri vsaki trditvi obkrožite številko, ki najbolj 
odraža vašo stopnjo strinjanja. Vaši odgovori so zaupni. Prosimo, bodite iskreni. 

 Trditve o mojem delu 
1 – Sploh se 
ne strinjam 

2 – Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje se 
strinjam 

4 – Precej 
se strinjam 

5 – 
Popolnoma se 

strinjam 

1 Menim, da otrokom 
zagotavljam možnost več 
izbir in odločitev. 

1 2 3 4 5 

2 Menim, da razumem 
otroke v skupini. 

1 2 3 4 5 

3 Zaupam v sposobnosti 
otrok, da bodo dobro 
opravili neko nalogo. 

1 2 3 4 5 

4 Otroke spodbujam, da 
postavljajo vprašanja. 

1 2 3 4 5 

5 Otrokom prisluhnem, 
kako bi oni radi naredili 
oz. izvedli zadeve 
(dramsko igrico, igranje 
na inštrumente, vsebine 
po kurikulumu …). 

1 2 3 4 5 

6 Skušam razumeti, kako 
otroci vidijo stvari in 
pojave, preden jim 
ponudim nov način. 

1 2 3 4 5 

 

15. Kako pomembno se vam kot vzgojitelju zdi, da je treba otroke spodbujati k 
samostojnosti oz. k njihovi avtonomiji? Obkrožite eno številko.  

Nisem avtonomen           Sem srednje avtonomen              Popolnoma sem avtonomen 

  1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 
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16. Kako pomemben se vam zdi didaktični vidik (participacija otrok v učnem procesu, 
otroci imajo možnost izbiranja in odločanja o njihovem dnevu v vrtcu, večja avtonomija 
vzgojitelja, spodbudna komunikacija z otroki, izbira učnih metod in stilov poučevanja v 
skladu s potrebami otrok) spodbujanja avtonomije otrok? Obkrožite eno številko.  

Nisem avtonomen           Sem srednje avtonomen              Popolnoma sem avtonomen 

  1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 

17. Kako pomemben se vam zdi odnosni vidik (vzgojitelj dojema otroke kot kompetentna 
bitja, jih spodbuja k razmišljanju, izražanju čustev in vedenja, zagotavlja spodbudno klimo 
za učenje otrok) spodbujanja avtonomije otrok? Obkrožite eno številko.  

Nisem avtonomen           Sem srednje avtonomen              Popolnoma sem avtonomen 

  1----------2----------3----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10 

18. Kaj so po vašem mnenju prednosti koncepta spodbujanja avtonomije predšolskih 
otrok? V vsaki vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj ponazarja vašo stopnjo strinjanja. 

Prednosti spodbujanja avtonomije 
otrok 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – Malo 
se 

strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

a) Bolj kreativno učenje otrok 

 
1 2 3 4 5 

b) Bolj prijazni odnosi in 
socializacija 

1 2 3 4 5 

c) Večja notranja motivacija otrok 
za učenje 

1 2 3 4 5 

d) Boljše počutje otrok 1 2 3 4 5 

e) Večja vztrajnost otrok za učenje 1 2 3 4 5 

f) Ni prednosti 1 2 3 4 5 

g) Drugo: 
__________________________
_______ 
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19. Kaj so po vašem mnenju pomanjkljivosti koncepta spodbujanja avtonomije 
predšolskih otrok ? V vsaki vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj ponazarja vašo stopnjo 
strinjanja. 

 Pomanjkljivosti spodbujanja 
avtonomije otrok 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

a) Individualizem otrok 1 2 3 4 5 

b) Različne vrednote otrokove družine, 
kulture 

1 2 3 4 5 

c) Ni pomanjkljivosti 1 2 3 4 5 

d) Drugo: _________________________ 1 2 3 4 5 

 

20. Kakšen je po vašem mnenju prispevek ali pomen koncepta spodbujanja avtonomije 
predšolskih otrok? V vsaki vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj ponazarja vašo stopnjo 
strinjanja. 

 Prispevek spodbujanja avtonomije 
otrok 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

a) Večja motivacija otrok za učenje  1 2 3 4 5 

b) Dobro počutje otrok  1 2 3 4 5 

c) Kakovostnejše udejstvovanje otrok pri 
dejavnostih in nalogah 

1 2 3 4 5 

d) Samostojno odločanje otrok 1 2 3 4 5 

e) Razvoj odgovornosti in samokontrole 
pri otrocih 

1 2 3 4 5 

f) Zmanjšana vloga vzgojitelja v 
pedagoškem procesu 

1 2 3 4 5 

g) Drugo: _________________________ 1 2 3 4 5 
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20.a Kakšno je vaše prepričanje glede spodbujanja avtonomije predšolskih otrok? V 
vsaki vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj ponazarja vašo stopnjo strinjanja. 

 Moje prepričanje glede spodbujanja 
avtonomije otrok 

1 – 
Sploh se 

ne 
strinjam 

2 – 
Malo se 
strinjam 

3 – 
Srednje 

se 
strinjam 

4 – 
Precej 

se 
strinjam 

5 – 
Popolnoma 
se strinjam 

a) To je učinkovita pot za motiviranje in 
sodelovanje otrok 

1 2 3 4 5 

b) Preprosto je to izpeljati v pedagoškem 
procesu 

1 2 3 4 5 

c) Družba pričakuje spodbujanje 
avtonomije otrok 

1 2 3 4 5 

d) To že izvajam pri pedagoškem procesu      

e) Predšolski otroci niso zreli za ta 
koncept 

1 2 3 4 5 

f) Otroci 1. starostnega obdobja niso 
primerni za ta koncept 

1 2 3 4 5 

g) Drugo: 
_____________________________ 

1 2 3 4 5 
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21. Kako ocenjujete svojo avtonomijo oz. svoj vpliv na odločitve znotraj igralnice? V 
vsaki vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj ponazarja vašo stopnjo vplivanja. 

 Vpliv vzgojiteljice na: 

 

1 – Sploh 
ne 

vplivam 

2 – Malo 
vplivam 

3 – 
Dokaj 

vplivam 

4 – 
Močno 
vplivam 

5 – 
Odločilno 
vplivam 

a) Nakup igrač in didaktičnih 
sredstev 

1 2 3 4 5 

b) Oprema igralnic 1 2 3 4 5 

c) Organizacija in vsebina prireditev 
in praznovanj 

1 2 3 4 5 

d) Izbira sodelavke ali sodelavca v 
oddelku 

1 2 3 4 5 

e) Vsebina pedagoških sestankov 1 2 3 4 5 

f) Udeležba pri strokovnem 
izpopolnjevanju 

1 2 3 4 5 

g) Uvajanje novosti, projektov … v 
vrtcu 

1 2 3 4 5 
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22. Kakšen je vpliv otrok pri odločitvah znotraj igralnice po vašem mnenju? V vsaki 
vrstici obkrožite en odgovor, ki najbolj ponazarja njihovo stopnjo vplivanja. 

 Vpliv otrok na odločanje v 
vrtcu 

 

1 – 
Sploh 

ne 
vplivajo 

2 – Malo 
vplivajo 

3 – Dokaj 
vplivajo 

4 – Močno 
vplivajo 

5 – 
Odločilno 
vplivajo 

a) Nakup igrač in didaktičnih 
sredstev 

1 2 3 4 5 

b) Oprema igralnic 1 2 3 4 5 

c) Organizacija in vsebina prireditev 
in praznovanj 

1 2 3 4 5 

d) Izbira »svoje« vzgojiteljice 1 2 3 4 5 

e) Načrtovanje vsakodnevnih 
dejavnosti v vrtcu 

1 2 3 4 5 

f) Vsebina dejavnosti po področjih 
(družba, gibanje ...) 

1 2 3 4 5 

g) Česa ne bodo jedli 1 2 3 4 5 

h) Nagrade in kazni v skupini 1 2 3 4 5 

i) Soodločajo (participirajo) pri 
učenju (npr. vsebina, način učenja)  

 
1 2 3 4 5 

j) Izbirajo aktivnosti (ne le pri prosti 
igri ...) 

1 2 3 4 5 

k) Postavitev igralnih kotičkov v 
igralnici 

1 2 3 4 5 

l) Drugo: 
___________________________ 

 
1 2 3 4 5 

 

Iskrena hvala za sodelovanje! 
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b) Rezultati post hoc-testa Games-Howell  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: q14. stopnja spodbujanja avtonomije otrok  

 Games-Howell 

(I) Delovna 
doba (J) Delovna 

doba 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 

95 % Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 leto ali manj 

1–5 let ,20707 ,17263 ,752 –,2782 ,6923 

5–10 let –,13237 ,13470 ,861 –,5217 ,2570 

Več kot 10 let –,06861 ,13811 ,987 –,4657 ,3285 

Več kot 20 let –,35512 ,12542 ,064 –,7244 ,0142 

1–5 let 

1 leto ali manj –,20707 ,17263 ,752 –,6923 ,2782 

5–10 let –,33944 ,13647 ,104 –,7206 ,0417 

Več kot 10 let –,27568 ,13984 ,289 –,6655 ,1141 

Več kot 20 let –,56220* ,12733 ,000 –,9202 –,2042 

5–10 let 

1 leto ali manj ,13237 ,13470 ,861 –,2570 ,5217 

1–5 let ,33944 ,13647 ,104 –,0417 ,7206 

Več kot 10 let ,06376 ,08887 ,952 –,1810 ,3085 

Več kot 20 let –,22276* ,06749 ,010 –,4091 –,0364 

Več kot 10 let 

1 leto ali manj ,06861 ,13811 ,987 –,3285 ,4657 

1–5 let ,27568 ,13984 ,289 –,1141 ,6655 

5–10 let –,06376 ,08887 ,952 –,3085 ,1810 

Več kot 20 let –,28651* ,07407 ,001 –,4909 –,0821 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

(I) Delovna 
doba 

(J) Delovna 
doba 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95 % Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Več kot 20 let 

1 leto ali manj ,35512 ,12542 ,064 –,0142 ,7244 

1–5 let ,56220* ,12733 ,000 ,2042 ,9202 

5–10 let ,22276* ,06749 ,010 ,0364 ,4091 

Več kot 10 let ,28651* ,07407 ,001 ,0821 ,4909 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

c) Delež pojasnjene variance – avtonomija vzgojiteljev 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5,373 19,900 19,900 5,373 19,900 19,900 3,078 11,399 11,399 

2 3,235 11,981 31,881 3,235 11,981 31,881 3,045 11,278 22,677 

3 2,249 8,331 40,212 2,249 8,331 40,212 2,897 10,730 33,406 

4 1,769 6,553 46,766 1,769 6,553 46,766 2,656 9,836 43,242 

5 1,280 4,742 51,507 1,280 4,742 51,507 1,867 6,916 50,158 

6 1,228 4,548 56,056 1,228 4,548 56,056 1,440 5,332 55,489 

7 1,187 4,397 60,453 1,187 4,397 60,453 1,340 4,964 60,453 

8 ,877 3,247 63,699       

9 ,848 3,140 66,840       

10 ,822 3,045 69,884       

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

11 ,751 2,781 72,665       

12 ,744 2,754 75,419       

13 ,674 2,496 77,915       

14 ,651 2,412 80,327       

15 ,641 2,373 82,701       

16 ,597 2,211 84,912       

17 ,543 2,011 86,923       

18 ,513 1,900 88,823       

19 ,455 1,683 90,506       

20 ,440 1,630 92,136       

21 ,407 1,507 93,644       

22 ,372 1,376 95,020       

23 ,330 1,223 96,243       

24 ,294 1,090 97,333       

25 ,283 1,048 98,381       

26 ,253 ,936 99,317       

27 ,184 ,683 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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d) Delež pojasnjene variance – spodbujanje avtonomije otrok 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 5,608 35,048 35,048 5,608 35,048 35,048 3,503 21,894 21,894 

2 1,712 10,701 45,749 1,712 10,701 45,749 2,310 14,438 36,332 

3 1,300 8,126 53,875 1,300 8,126 53,875 2,070 12,935 49,267 

4 1,103 6,896 60,771 1,103 6,896 60,771 1,841 11,504 60,771 

5 ,855 5,342 66,113       

6 ,795 4,971 71,084       

7 ,761 4,755 75,839       

8 ,691 4,321 80,161       

9 ,520 3,251 83,411       

10 ,507 3,166 86,577       

11 ,467 2,922 89,499       

12 ,434 2,713 92,211       

13 ,361 2,257 94,468       

14 ,344 2,152 96,620       

15 ,293 1,831 98,452       

16 ,248 1,548 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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