
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA  

Študijski program: Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

Igra in gib kot socialnopedagoški medij  

pri delu z mladostniki 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:                                                                              Kandidatka: 

dr. Špela Razpotnik                        Nives Bratina Furlan 

 

 

Ljubljana, junij, 2011 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala vsem dekletom in fantom, s katerimi sem lahko delila izkustva delavnic igre in giba, 

posebej tistim, ki so prispevali svoja pričevanja za to diplomsko delo. 

Hvala Tamari za čudovito sovodenje in podţiganje ustvarjalne energije. 

Hvala mentorici Špeli Razpotnik za strokovno spremstvo skozi pisanje diplomskega dela. 

Hvala Kseniji za lektoriranje in Ireni za prevod povzetka.  

Hvala moji druţini, ki me navdihuje na poklicni poti, katere del je bil tudi študij socialne 

pedagogike in pisanje diplomskega dela. 

 

 

 

 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

3 

 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava značilnosti obdobja adolescence in skupinskega dela ter raziskuje 

moţnosti uporabe igre in giba kot socialnopedagoškega medija v skupini mladostnikov. V 

teoretičnem delu avtorica poda nekatera teoretična izhodišča, iz katerih izhaja pri svojem delu 

in s katerimi utemeljuje socialnopedagoško delovanje v skupini mladostnikov z uporabo 

medija igre in giba, osvetli obdobje adolescence v luči postmoderne druţbe, v kateri ţivimo, 

opredeli pomen uporabe medijev v socialnopedagoškem delu, zlasti uporabo medija igre in 

giba, predstavi koncept skupinske dinamike ter umesti omenjeni medij v delavniški skupini 

znotraj vzgojno-izobraţevalnega sistema osnovne šole. Posebej izpostavi različne moţnosti in 

vidike pozitivnega delovanja vključenosti v tovrstno skupino na psihosocialni razvoj 

mladostnika. V empiričnem delu predstavi uporabo medija igre in giba v konkretni skupini 

mladostnikov, najprej deskriptivno, nato pa še preko pričevanj udeleţencev delavnic. Glavno 

spoznanje raziskave je potrditev predvidevanj o pozitivnem delovanju vključenosti v tovrstne 

delavnice na psihosocialni razvoj mladostnikov, tako na področju samospoznavanja in 

oblikovanja samopodobe kot na gradnjo medsebojnih odnosov in zaupanja. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: mladostništvo, skupinsko delo, delavnice za mlade, igra, gib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

4 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to research the characteristics of adolescence period in terms of 

group work activities and the possibilites of using interactive games and creative movement 

as a social  pedagogical media for working with a youth group. In the theoretical part the 

author covered some theoretical basis for her social pedagogical work with  the youth group 

using games and movement. The period of adolescence is highlighted in the aspect of our 

post-modern society. The importance of using media for social pedagogical work in primary 

schools, especially interactive games and creative movement, was specified in the study and 

set in the work group. A concept of group dynamics is presented as well. A special emphasis 

was placed on different posibilities and aspects of positive effects on psychosocial 

development of adolescents as a result of the inclusion in a group.In the empirical part the use 

of games and movement is represented in the specific group of youth. The major finding of 

the research was the confirmation of forseeing positive impacts on psychosocial development 

of adolescents who were included in the workshops – the positive effects are reflected in their 

self-understanding, self-image and in interpersonal relationship and trust. 

 

 

KEY WORDS: adolescence, group work, youth workshop, interactive games, creative 

movement. 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu predstavljam delavnice igre in giba kot obliko socialnopedagoškega dela 

s skupino mladostnikov.  

 

Rada delam z mladimi, najraje v delavniški skupini. Zadnjih nekaj let vodiva delavnice igre in 

giba skupaj s prijateljico Tamaro Srebot. Delavnice izvajava na osnovni šoli, udeleţenci so 

učenke in učenci osmega in devetega razreda.  

 

V človekovi naravi je nagnjenje, da se zdruţuje v skupine. Za mladostnike so posebej 

pomembne vrstniške skupine. Te se oblikujejo spontano in znotraj njih mladostniki čustveno 

in socialno zorijo. Vrstniške skupine ţe same po sebi nudijo mladim velike moţnosti za 

socialno učenje (sodelovanje, tekmovanje, izraţanje čustev, reševanje konfliktov, vţivljanje, 

podrejanje in vodenje, prenašanje neuspehov …). Namen delavniške skupine mladostnikov pa 

je vzpostavljanje takih pogojev in vodenje dejavnosti v tej smeri, da se udeleţencem zagotovi 

relativno varen prostor za psihosocialni razvoj. Delavnice igre in giba naj bi torej pomagale 

mladim pri samospoznavanju, oblikovanju samopodobe in gradnji identitete, vzpostavljanju 

zaupnosti in pristnih medosebnih odnosov, učenju medsebojnega sodelovanja, pomoči ter 

iskrene komunikacije. Hkrati delavnice nudijo mladim moţnost druţenja, sprostitve in zabave 

ter priloţnost za ustvarjalno preţivljanje prostega časa. 

 

Teme delavnic so aktualne za obdobje mladostništva: samospoznavanje, medsebojno 

spoznavanje, odnos do staršev, vrstnikov, komunikacija, prepoznavanje in izraţanje čustev, 

posameznikova močna in šibka področja, oblikovanje vrednot, prijateljstvo, ljubezen, 

spolnost, zaupanje, strahovi, interesi ... Elementi, ki sestavljajo najine delavnice, pa so: igra 

(interakcijske igre, igre vlog, dramske improvizacije), gibanje, sprostitvene dejavnosti, 

likovno ustvarjanje, vodene vizualizacije, izkustveno pisanje, pogovor ... Prevladujeta igra in 

gib. Delavnice so delno strukturirane, vedno puščava tudi prostor za improvizacijo in pobude 

skupine. V zadnjem času imamo občasno zgolj gibalne delavnice. Zanimivo je izkusiti 

drugačno pot osebnega spreminjanja. Intervencija z gibom ţeli skozi telo vplivati na 

duševnost, pot verbalnih intervencij je nasprotna, skozi duševnost skušajo vplivati na telesno 

vedenje.1 Mladostniki so navdušeni, medve pa tudi. 

 

                                                           
1
 Payne, 1990 
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Ostati le pri »verbalnem socialnem učenju« se mi je vedno zdelo premalo. Pot od besed k 

dejanjem je včasih zelo dolga in sploh vprašljiva, kar nam kaţe tudi vsakdanja resničnost 

poskusov reševanja sporov v druţini, šoli, druţbi … Koreograf Maurice Bejart2 pravi: 

»Beseda razdvaja, ples zdruţuje.« Seveda ne ţelim zanikati velikega pomena, ki ga ima 

besedno poučevanje, vzgajanje, svetovanje in terapija. Menim pa, da je dobro, da se v 

socialnopedagoškem delu uporabljajo čim različnejši pristopi, saj smo ljudje različni; tudi 

različni učni tipi, komuniciramo, sprejemamo in oddajamo sporočila preko različnih kanalov, 

čutil, na različne načine spoznavamo in sprejemamo sebe in svet … 

 

O vzgoji in delu z mladimi je napisanega zelo veliko. Nikoli doslej ni bilo toliko različnih 

konceptov dela z mladimi, toliko različnih psiholoških, antropoloških, socioloških, 

pedagoških teorij in zdi se, da nikoli doslej ni bilo tako teţko spremljati in usmerjati mlade na 

njihovi poti odraščanja. Menim, da vzgoja temelji na osebnem odnosu, ţelji, da stopimo v 

odnos z mladimi, in sposobnosti, da ta odnos oblikujemo. V takem odnosu, pravi Kordeš
3
, 

ţivijo medčloveška čustva, kot so: sočutje, skrb, ljubezen, veseliti se in biti ţalosten z drugim. 

K temu pa sodi še sposobnost, da (intuitivno) dojamemo enkratnost, samosvojost 

mladostnika, jo sprejmemo in sooblikujemo, da imamo občutek za mlade. Odraščajoči otroci 

potrebujejo odrasle, da jih popeljemo v svet. Potrebujejo avtoriteto, ki jim nudi zgled, trdnost 

in varen prostor, kjer lahko nenehno preverjajo svoja stališča in ravnanja ter poskušajo najti 

moţnosti, ki bodo zanje najboljše. Potrebujejo tudi vrstnike, ob katerih se oblikujejo, se 

primerjajo in socialno zorijo. Vzgojo pojmujem kot potrpeţljivo in ljubeče spremljanje z 

veliko prostora za raziskovanje in hkrati s trdnimi in jasno postavljenimi mejami; kot skupno 

pot vzgojitelja in »vzgajanega«, tudi skupna iskanja in skupno učenje. Kot pravi znana misel: 

Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil. Ne hodi za menoj, morda ne bom vodil. Hodi ob 

meni in bodi moj prijatelj.  

 

Vzgoja ni enosmeren proces, temveč obojestranska rast: tako otroka, mladostnika kot tudi 

vzgojitelja. Skupinske dejavnosti, ki jih izvajam in opisujem v diplomskem delu, so skupno 

iskanje, skupno učenje, spoznavanje in sprejemanje sebe, drugega. Sem vodja delavnic, 

avtoriteta, a obenem sem enakovreden član skupine, prav tako sodelujem v igrah in 

pogovorih, skupaj z mladostniki skozi dejavnosti »rastem«, razrešujem konflikte, odpravljam 

predsodke, delim občutke ... 

                                                           
2
 V Kroflič, 1999: 138 

3
 Kordeš, 2001 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov.  

 

V teoretičnem delu predstavim nekatera teoretična izhodišča, iz katerih izhajam pri svojem 

delu in s katerimi utemeljujem socialnopedagoško delovanje v skupini mladostnikov z 

uporabo medija igre in giba, osvetlim obdobje adolescence v luči postmoderne druţbe, v 

kateri ţivimo, opredelim pomen uporabe medijev v socialnopedagoškem delu, zlasti uporabo 

medija igre in giba, predstavim koncept skupinske dinamike ter umestim omenjeni medij v 

delavniški skupini znotraj vzgojno-izobraţevalnega sistema osnovne šole. 

 

V empiričnem delu predstavim uporabo medija igre in giba v konkretni skupini mladostnikov, 

najprej deskriptivno, nato pa še preko pričevanj udeleţencev delavnic, ki sem jih dobila s 

polstrukturiranimi intervjuji in jih kvalitativno obdelala. 

 

Namen raziskovanja je bil predvsem dobiti povratno informacijo od udeleţencev delavnic, 

kako doţivljajo vključenost v skupino, kako to povezujejo z odnosom do sebe in drugih ter 

preveriti moje razumevanje namena in ciljev delavnic in ga primerjati z razumevanjem 

udeleţencev. Cilj raziskovanja je bil tudi preveriti tak model dela in njegovo uporabnost pri 

delu z mladostniki. 

 

Predvidevam, da so delavnice igre in giba pot k sebi in k drugim ter da so se med 

obiskovanjem delavnic pri udeleţencih zgodile določene spremembe na osebnem 

(samospoznavanje, doţivljanje in izraţanje sebe, oblikovanje samopodobe, prepoznavanje in 

izraţanje čustev ...) in medosebnem področju (doţivljanje in razumevanje drugih, 

pridobivanje socialnih veščin, odnosi v skupini ...). Zanima me torej, kako udeleţenci 

delavnic doţivljajo delavnice in svojo vključenost v skupino ter kaj se pri njih dogaja na 

intrapersonalnem in interpersonalnem področju. 

 

Glavno spoznanje raziskave je potrditev predvidevanj o pozitivnem delovanju vključenosti v 

tovrstne delavnice na psihosocialni razvoj mladostnikov tako na področju samospoznavanja in 

oblikovanja samopodobe kot na gradnjo medsebojnih odnosov in zaupanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 TEORETIČNO PREDRAZUMEVANJE IN IZHODIŠČA ZA 

SOCIALNOPEDAGOŠKO DELOVANJE V SKUPINI MLADOSTNIKOV 

 

Pri svojem socialnopedagoškem delu izhajam iz več teoretičnih konceptov, s katerimi tudi 

utemeljujem socialnopedagoško delovanje v skupini mladostnikov z uporabo medija giba in 

drugih kreativnih medijev.  

 

Poznavanje več teorij, njihovo medsebojno prepletanje in dopolnjevanje priporoča tudi 

paradigma vseţivljenjskega razvoja4, ki pojmuje človekov razvoj kot posledico dinamične 

interakcije med stalno spreminjajočim se posameznikom in njegovim stalno spreminjajočim 

se okoljem. Posamezne teorije in iz njih izpeljane metode niso nujno učinkovite pri vsakem 

posamezniku, kar pomeni, da ni dovolj poznati eno samo teorijo ali metodo, še več – 

strokovnjak ne bi smel delovati izključno v okviru znanih, veljavnih teorij, modelov in 

konceptov, temveč bi moral znati njihove dele medsebojno povezati, dopolnjevati in iz njih 

ustvarjati nove koncepte, ki bi bili učinkoviti pri delu z določenim posameznikom. 

 

Paradigma vseţivljenjskega razvoja predvideva, da so moţnosti za razvoj razpete čez celotno 

ţivljenjsko obdobje in ni nujno, da razvoj nekje doseţe vrh in začne s staranjem upadati. 

Razvoj poteka tudi na več področjih hkrati in je potencialno večsmeren, vsak posamezni 

razvoj je torej samo eden od moţnih izidov. Vsi razvojni procesi prinašajo sočasno napredek 

in nazadovanje, dobitek in izgubo. Noben pojav ne prinaša samo rasti in napredka. Ljudje se 

ne srečujemo z ţivljenjskimi krizami, temveč smo postavljeni pred ţivljenjske naloge.5 

Izpolnjevanje teh nalog pa ne prinaša samo zadovoljstva, temveč tudi krize in obratno – krize, 

ki nastajajo ob izpolnjevanju ţivljenjskih nalog, ne prinašajo samo negativnih posledic, 

temveč nam lahko pomagajo rasti, prepoznati svoje potrebe, učijo nas o ranljivosti in nam 

omogočajo bolje spoznati samega sebe. Tudi sama krizo pojmujem kot stanje porušenega 

ravnoteţja, zvišane ranljivosti človeka, ko obstajajo enake moţnosti tavanja na mestu, vrtenja 

v krogu, nazadovanja ali napredovanja: razgrajevanja starih vedenjskih struktur in nastanek 

novih, ustreznejših. Tveganje in moţnost. 

 

                                                           
4
 Horvat, 2003 

5
 Havighurst v Horvat, 2003 
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Mladostnik je postavljen pred mnoge ţivljenjske naloge6, ki jih lahko predvidimo in tudi take, 

ki jih ne moremo predvideti. Druţenje na delavnicah igre in giba, v skupini sebi »podobnih« 

je za mladostnika lahko priloţnost za uspešnejše soočanje z nalogami. Skupina lahko deluje 

kot socialna opora, varovalni mehanizem ali vadišče spoprijemalnih strategij. Paradigma 

vseţivljenjskega razvoja namreč predvideva, da je soočanje z ţivljenjskimi preizkušnjami 

odvisno od osebnih virov, socialnih virov in spoprijemalnih veščin posameznika ter da se 

posameznih veščin spoprijemanja lahko priučimo in jih izboljšamo. Ta usmeritev tudi 

poudarja pomen preventive in moţnost preprečevanja problemov, ki jih lahko predvidimo. V 

polje preventive sodi tudi socialnopedagoško delovanje v delavnicah igre in giba. Zanimiv pa 

se mi zdi tudi koncept optimizacije posameznikovega delovanja, ki ga Sugarmanova7 razloţi 

tako: »Če preventiva poudarja, da je svet poln nevarnosti, (ki se jim je treba izogniti), ga 

optimizacija vidi kot polnega priloţnosti. Gre za koncept, ki v krizi vidi moţnost za razvoj in 

osebnostno rast in mu paradigma vseţivljenjskega razvoja daje prednost pred ostalimi 

intervencijami.« Tudi sama verjamem, da je cilj socialnopedagoškega delovanja predvsem 

omogočiti posamezniku optimalen razvoj glede na njegove potenciale ter iskanje in okrepitev 

močnih posameznikovih področij.  

 

Usmerjenost na posameznikove vire in ne na problem ter razumevanje človekovih 

samospreminjevalnih sil sta tudi pomembni premisi humanističnih konceptov, za katere je 

značilen holističen pogled na človeka (človek je nedeljiva celota telesne, duševne in duhovne 

razseţnosti). Te teorije gradijo razumevanje posameznika na potencialu rasti in spreminjanja. 

Rogersovo8 temeljno prepričanje je, da ljudje po naravi teţimo k rasti in razvoju na vseh 

področjih svojega bivanja: telesnem, čustvenem, umskem in duhovnem. Meni, da to rast 

omogoča okolje, v katerem so navzoči »bistveni pogoji«: empatija, sprejemanje in prisotnost. 

Sprva so bile te njegove zamisli namenjene terapevtskemu okolju; po njegovem mnenju je 

terapevtova vloga, da ustvari takšno čustveno okolje, ki je za klienta dovolj varno, da se lahko 

sooči s svojimi upi, strahovi, tesnobo, občutki – skratka sam s seboj. Biti mora sopotnik na 

klientovi poti odkrivanja samega sebe. Viri rasti in razvoja so v klientu in na njem je, da jih 

uporabi. Rogers je te svoje zamisli prenesel tudi na področje poučevanja in učenja. 

Hierarhični odnos med »vsevednim« učiteljem in nevednim učencem naj bi se spremenil v 

                                                           
6
 Več o tem v poglavju Razvojne naloge v mladostništvu 

7
 V Horvat, 2003: 309 

8
 V Buckroyd, 2004 
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odnos sprejemanja in empatije, ki zagotavlja učencu varen in spodbuden prostor za učenje. Te 

Rogersove zamisli upoštevam tudi v delavniški skupini.  

 

Podobna je ideja trenda »opolnomočenje« (empowerment), ki me tudi spremlja pri delu in me 

nagovarja, da ni dobro, če pomoč izhaja iz nemoči posameznika, kajti hierarhičen odnos 

strokovnjaka peha uporabnika v pasiven, neodgovoren poloţaj. S to metodo socialnega dela 

krepimo v človeku samozavest in občutek, da je sam sposoben odločati o svojem ţivljenju. 

Mladostnikom pomagam okrepiti zmoţnost, da si sami pomagajo, pomoč gradim na 

pozitivnih, močnih področjih, krepitvi osebnih in socialnih virov moči.  

 

Psihoanalitični diskurzi name delujejo sicer nekoliko pesimistično in deterministično, ko 

razlagajo, da je človeška narava predvsem nagonska, in se vse preveč ozirajo nazaj, za razliko 

od sodobnejših diskurzov, ki so usmerjeni v sedanjost oz. prihodnost. Razvojne 

oškodovanosti, usedline, potlačena čustva ... se res izraţajo kot neustrezni vedenjski vzorci, 

kot čustvene teţave ... Toda skozi gib, ples, likovno ustvarjanje ... vidim moţnost predelave 

nezavednih vsebin. Ustvarjalna izkušnja deluje kot katalizator, lajša izraţanje neosveščenih 

čustev, notranji konflikti se pozunanjijo ...  

 

Ideja funkcionalizma, da je deviantnost funkcionalna, da ima vsaka skupina, skupnost grešne 

kozle, saj jih potrebuje, me vedno znova opominja, da so teţave v socialni integraciji tudi 

druţbeno pogojene. Izhodišča simboličnega interakcionizma (teorija etiketiranja, oblikovanja 

identitete preko interakcij z okoljem, samopojmovanje je v funkciji interakcije in socialne 

percepcije, pomen vloge in statusa v socialnem polju, odnosnih relacij v posameznikovih 

relevantnih socialnih sistemih, procesnost odklonskosti…) potrjujejo, da vzroki teţav niso le 

v mladostniku, temveč v interakciji z okoljem ter da ni dobro ločevati »preventivno« in 

»kurativno« socialnopedagoško delovanje. Z njunim prepletanjem se izognemo stigmatizaciji 

ali jo vsaj ublaţimo. Zato na delavnice povabim vse učence, ne le tiste z določenimi teţavami, 

primanjkljaji ali kakšnimi drugimi posebnostmi. 

 

Z vedenjskimi diskurzi in teorijo socialnega učenja utemeljujem, da je skupina lahko 

»vadišče« socialnih veščin, »preizkuševalnica« spoprijemalnih strategij. Kognitivne teorije 

pravijo, da je moţna sprememba »kognitivno emocionalnih map« pri skupinskem učenju. 

Komunikacijske teorije poudarjajo pomen odnosov, moţnosti za njihovo spreminjanje ter 

dejstvo, da je jezik le del širokih moţnosti izraţanja. Skupinsko učenje izboljšuje 
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komunikacijske in s tem medosebne odnose; gib, igra, likovno izraţanje pa so pomembne poti 

nebesednega izraţanja vsebin, ki jih teţko ozavestimo in izrazimo besedno. 

 

Nenazadnje je tu še skupinsko-dinamski koncept – teorije, ki prispevajo k razumevanju 

skupine, njene strukture, dinamike in procesov oblikovanja skupine kot nove entitete. Te so 

pomembne za socialnopedagoško delo s skupino, zato jih bom nekoliko širše opisala v 

poglavju Skupinska dinamika. 

 

Zavedam se, da je poleg dobre teorije pri vzgoji pomembno tudi ali pa predvsem nezavedno 

dogajanje, transfer, ki se sproţi med vzgojiteljem in »vzgajanim«. Da vzgoja v veliki meri ni 

posledica izvajanja nekih teorij, marveč je le stranski produkt identifikacije z vzgojiteljem in 

povnanjanje njegovih nezavednih zahtev. Da je vzgoja pravzaprav »bistveno drugotno 

stanje«9 in lahko vznikne le spontano. Salecel10 celo pravi, da tudi ni moţna znanost o vzgoji, 

ki bi določala, s katerimi postopki bomo dosegli določene vzgojne učinke. In dalje: »Dobri 

pedagog je zato bebec, ki ne ve, zakaj uspe – uspe preprosto zaradi lastne osebnosti, 

transferja, ki ga sproţa, in ne zaradi ideologije dobrih ciljev ali aplikacije vzgojnih teorij.«  

 

Menim, da so za dobro socialnopedagoško delo potrebne tako strokovne kot tudi osebnostne 

kompetence. Temelj vsakega socialnopedagoškega delovanja pa je odnos, ki se oblikuje med 

mladostnikom in strokovnim delavcem. Klemenčič11 meni, da so za doseganje lika »dovolj 

dobrega strokovnjaka« enako pomembni poznavanje konceptov dela, zadovoljivo znanje, 

zavest o mejah lastnih kompetenc, trud v smeri prepoznavanja lastnih nezavednih procesov 

ter zadovoljivi odnosi v osebnem ţivljenju.  

 

 

 

 

  

                                                           
9
 Bistveno drugotna stanja (BDS) so stanja, ki jih nujno zgrešimo, kadar jih postavimo za neposreden cilj našega 

delovanja, doseţemo jih lahko le kot stranski, nehoteni produkt stremljenja k nekim drugim ciljem. Elster v 

Salecl, 1988 
10

 Salecl, 1988: 43 
11

 Klemenčič, 2005 
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2.2 OBDOBJE ADOLESCENCE  
 

2.2.1 Značilnosti obdobja 

 

Adolescenca je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, torej 

pribliţno med 11. in 24. letom. Drugače rečeno: adolescenti so mladi ljudje, ki se poslavljajo 

od otroštva, ki jim pomeni po eni strani varnost in udobnost, po drugi pa utesnjenost in 

nesamostojnost. Spogledujejo se z odraslostjo, ki je zanje izziv; prinaša jim več svobode, 

česar se hkrati veselijo in bojijo. 

 

Mladostništvo je obdobje razpetosti med otroštvo in odraslost tudi v smislu Eriksonove12 

razlage razvojnih nalog v tem obdobju. Mladostnik mora predelati vse dotedanje pridobitve, 

ki temeljijo na izkušnjah iz otroštva, hkrati pa se mora spoprijeti z razvojnimi konflikti, 

značilnimi za odraslost.  

 

Zaradi specifičnosti posameznih podobdobij mladostništva, različni avtorji (Antrella, 

Hurlock, Archer Marcia) 13 adolescenco delijo na:  

- zgodnjo (od 11. do 13., 14. leta), 

- srednjo (do 17., 18. leta), 

- pozno adolescenco (do 22., 24. leta). 

 

Mladi, ki obiskujejo delavnice, so stari 13, 14, 15 let – torej bi jih lahko uvrstili na konec 

obdobja zgodnje in začetek srednje adolescence. Da ne bodo opisi tega obdobja preveč 

znanstveno suhoparni, povzemam besede Nejca Zaplotnika, ki je študij psihologije opustil 

prav zato, ker se mu je vse skupaj zdelo tako omejeno: »človekova doţivljanja omejiti v 

predalčke, jim dati imena, nalepiti etikete, vso to silno zmešnjavo sanj in resničnosti strpati v 

tehnični jezik in se počutiti kakor vsemogočni bog ali lutkar z vrvicami v rokah ...«14 Tako 

pravi: »Potem je prišla puberteta, tisto čudovito obdobje, ko počasi postajaš takšen, kakor bi 

rad bil, pa niti ne veš, kakšen si ţeliš biti. Čas, ko te ţivljenje polni kakor prazno vrečo, ko 

imaš vse svoje odločitve za večne, svete in dokončne, in vse, o čemer sanjaš, se ti zdi 

dosegljivo. Takrat pa so se začele teţave. Najprej z očetom, potem v šoli in zaradi šole zopet 

doma ...«15  

                                                           
12

 Kobal, 2000, več o tem v poglavju Oblikovanje identitete v mladostništvu 
13

 V Marjanovič Umek, Zupančič, 2004 
14

 Zaplotnik, 1981: 44 
15

 Ibid: 11  
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Za to obdobje (13, 14, 15 let) je značilen zelo hiter telesni razvoj: rast, fiziološki razvoj, 

spolno dozorevanje.  

 

Spoznavni razvoj poteka tako v količinskem smislu: povečana hitrost in moč mišljenja, kot v 

kvalitativnem smislu: razvoj abstraktnega razmišljanja. Mladi razvijejo izredno socialno 

kritičnost, imajo občutek za pravičnost, nimajo pa še v polnosti razvitih sposobnosti 

razsojanja, zato doţivetij in dogodkov še ne zmorejo pravilno ovrednotiti in sistematizirati. 

Ker jim primanjkuje razsodnosti, jih večkrat vodi čustvena plat neke stvari, ki jo teţko 

obvladujejo, ter se zelo hitro in impulzivno odločajo.  

 

Na čustvenem področju je značilna labilnost in intenzivnost v doţivljanju in izraţanju čustev. 

Nihanje razpoloţenja je pogojeno s situacijskimi pa tudi s hormonskimi spremembami.  

 

Na socialnem področju so nenehno razpeti med druţino in vrstnike. Od staršev se počasi 

osamosvajajo, poteka sekundarna socializacija. To je proces, skozi katerega se odnosi med 

mladostniki in starši spremenijo tako, da postanejo mladostniki na področju vedenja, 

čustvovanja in vrednot samostojni ter hkrati v odnosu do staršev ohranijo zaupanje in 

naklonjenost. Mladostniki torej počasi posegajo v svet izven druţine, čeprav je ta zanje še 

zelo pomembna. Vrstniki jim pomagajo, da se od druţine nekoliko odmaknejo, kasneje pa se 

vanjo v novi vlogi vračajo. Mladostnik se mora »posloviti« od vloge otroka, da lahko spozna, 

kdo je. Ločevanje, osamosvajanje poteka zelo podobno kot pri dvoletnem otroku, le da je šlo 

tedaj za separacijo od matere, zdaj pa gre za separacijo od druţine. Dinamika osamosvajanja 

ni bistveno drugačna (eni in drugi se upirajo zahtevam staršev, s strahom in navdušenjem 

stopajo med vrstnike, potrebujejo stalno zagotovilo, da so starši prisotni ...).16  

 

Mladostnikovo prizadevanje za samostojnost je pogosto uporniško, kljubovalno, preverjati 

začnejo druţinske, šolske in druţbene vrednote in jih postavljati pod vprašaj, preizkušajo 

meje in trdnost pravil v druţini, šoli, druţbi ... Svojo potrebo po odnosu s starši in drugimi 

pomembnimi odraslimi, po njihovi zaščiti in pozornosti pogosto kaţejo s prav nasprotnim 

vedenjem – z vznemirjanjem, jezo in izzivanjem. To dvojnost med mladostnikovimi 

potrebami in čutenjem ter njegovim vedenjem lepo opiše pesnik Jacques Prevert v pesmi 

                                                           
16

 Gostečnik, 1999 
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Zabušant: »Z glavo reče ne a s srcem ja«.17 Dobro je, če znamo vzgojitelji ta sporočila 

ustrezno »dešifrirati« in se ne spuščamo v komunikacijsko igro, ki jo ponuja mladostnik. 

Ostati moramo vzgojitelji in spoštovati sebe in svoj način komunikacije, biti strpni in 

razumevajoči, a kljub temu postavljati tudi določene trdne in smiselne zahteve. S tem 

pomagamo mladostniku na poti k samostojnemu človeku. 

 

2.2.2 Mladostnik in vrstniki 

  

Za mladostnike torej postajajo vse bolj pomembni vrstniki, saj začnejo zadovoljevati vrsto 

njihovih potreb. Odnosi z vrstniki postanejo bolj vzajemni, čustveno intenzivni, stabilni in 

psihološko intimni. Druţba sovrstnikov je vir naklonjenosti, sočutja, razumevanja in moralne 

usmeritve; kraj za eksperimentiranje ter okolje za doseganje samostojnosti in neodvisnosti od 

staršev. Je okolje, v katerem se oblikujejo intimni odnosi, ki so nekakšna »vaja« za odraslo  

intimnost.18  

 

Svojo pripadnost vrstniški skupini mladostnik pogosto izraţa s podrejanjem stališčem, 

normam in načinom vedenja, ki veljajo v določeni skupini (vrstniška konformnost). To 

naredijo laţe kot v druţini, saj v vrstniški skupini to ne pomeni sprejeti poloţaja otroka. 

Nagnjenost h konformnosti je najvišja v zgodnjem in upada proti poznemu mladostništvu. 

Posameznikova konformnost se spreminja v odvisnosti od mnogih socialnih in osebnostnih 

dejavnikov. Večja je pri posameznikih z nizkim samospoštovanjem in socialnim statusom v 

skupini. V kontekstu vedenjskih vzorcev se mladostnik bolj konformira vrstnikom, na 

področju pomembnih ţivljenjskih odločitev pa staršem.19 

 

Vrstniki nudijo mladostniku velike moţnosti za socialno učenje (sodelovanje, tekmovanje, 

izraţanje čustev, reševanje konfliktov, vţivljanje, podrejanje in vodenje, prenašanje 

neuspehov). V obdobju zgodnjega mladostništva posamezniki običajno oblikujejo druţbe 

istospolnih vrstnikov. Za fante je značilno, da so čustvene vezi med njimi dokaj površne, 

dekleta pa potrebujejo predvsem izkušnjo zaupnega in tesnega prijateljstva z drugim 

dekletom. V srednjem mladostništvu pa se razvijejo spolno mešane druţbe. 

 

                                                           
17

 Prevert, 1986: 43 
18

 Papalia, Olds, Feldman, 2003 
19

 Marjanovič Umek, Zupančič, 2004 
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Brown s sodelavci20 je ugotovil, da ima vrstniška skupina  za mladostnika pomembno vlogo 

pri oblikovanju identitete (v skupini spoznava svoje cilje, interese, sposobnosti, osebnostne 

značilnosti), ustvarjanju socialnega poloţaja in ugleda (pripadnost skupini), prepoznavanju 

podobnosti (vrstniki imajo podobne interese, ţelje, prepričanja, teţave), instrumentalni in 

čustveni opori (skupina mu daje ţelene informacije in čustveno oporo), gradnji prijateljstva 

ter preţivljanju prostega časa. 

 

2.2.3 Razvojne naloge v mladostništvu 

 

V vsakem ţivljenjskem obdobju se posameznik sooča z določenimi razvojnimi nalogami. 

Razvojna naloga se pojavi kot rezultat človekovega telesnega razvoja, druţbenih zahtev v 

njegovem okolju ter osebnih aspiracij in vrednot posameznika. Gre za znanja, stališča, 

spretnosti, načine vedenja, ki jih mora posameznik osvojiti v določenem obdobju svojega 

ţivljenja in v določenem druţbeno-zgodovinskem kontekstu.  

 

Za obdobje mladostništva je Havighurst21 predpostavil naslednjih osem temeljnih razvojnih 

nalog:  

- prilagajanje na telesne spremembe (sprejemanje in razumevanje normativnosti hitrih 

telesnih sprememb, sprejemanje lastnega videza brez pretiranih frustracij itd.); 

- čustveno osamosvajanje od druţine in drugih odraslih ; 

- oblikovanje socialne spolne vloge; 

- oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki (oblikovanje prijateljstev, 

razvoj socialnih spretnost ...); 

- razvoj socialno odgovornega vedenja (izbira in zavzemanje za druţbene vrednote in 

cilje); 

- priprava na poklicno delo (opredelitev poklicnih ciljev, poklicno odločanje, izbira 

poklica); 

- priprava na partnerstvo in druţino (razvoj socialnih spretnosti v interakcijah z 

nasprotnim spolom ...); 

- oblikovanje vrednostne usmeritve (opredelitev za določene vrednote, oblikovanje 

vrednotnega sistema ...). 

                                                           
20

 V Marjanovič Umek, Zupančič, 2004 
21

 Ibid 
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Mladostnik je torej postavljen pred izzive, povezane z oblikovanjem slike o sebi; z odnosi s 

starši; z odnosi v skupini vrstnikov; s šolanjem in izbiro poklica ter z ustvarjanjem spolne 

vloge in odnosi do nasprotnega spola.  

 

Med razvojnimi nalogami mladostništva je tudi »prilagajanje na telesne spremembe«. Gre za 

sprejemanje spreminjajoče se telesne podobe in ţivljenja z »novim« telesom, spoprijemanje s 

fizičnimi razlikami med lastno telesno podobo in podobo drugih, usklajevanje z novimi 

velikostmi, oblikami, funkcionalnostjo in zmoţnostmi, razumevanje pubertete in prihajajoče 

telesne zrelosti. Ker je telo sredstvo izraţanja pri gibalnih igrah, bom nekaj več o 

mladostnikovem odnosu do telesa spregovorila v poglavju Mladostnikov odnos do svojega 

telesa.  

 

2.2.4 Oblikovanje identitete v mladostništvu  

 

Ta obraz v zrcalu 

zre vame 

in me sprašuje: Kdo si? Kaj boš postala? 

in me ošteva: Saj niti ne veš. 

Ob ograji povesim glavo in prikimam; 

nato pa, 

ker sem še mlada, 

iztegnem jezik.22 

 

Oblikovanje identitete je psihološki proces, v katerem se posameznik opredeljuje glede tega, 

kdo je, kaj ceni, o ciljih in usmeritvah, ki so pomembni za njegovo ţivljenje v prihodnosti, pa 

tudi glede načinov, kako bo zastavljene cilje uresničil. 

  

»Identiteta je koherentno in celovito organizirano pojmovanje sebe kot od drugih različnega 

posameznika, ki vključuje vrednote, prepričanja, cilje, za katere se je posameznik opredelil, 

kontinuiranost in istost teh atributov v času ter socialno vzajemnost.«23  

 

                                                           
22

 Merriam v Papalia, Olds, Feldman, 2003: 397 
23

 Pfifer v Marjanovič Umek, Zupančič , 2004: 571 
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Spremembe v spoznavnih in sociokognitivnih sposobnostih mladostnika se odraţajo tudi na 

področju njegovega pojmovanja sebe, in sicer v smeri celovitejšega in bolje organiziranega 

pojma o sebi. Te spremembe pa predstavljajo podlago za razvoj osebnostne identitete.  

 

Pot razvoja identitete poteka preko različnih identitetnih poloţajev (Marcia),24 skozi obdobja 

tehtanja, raziskovanja, zmedenosti, preizkušanja alternativ, odločanja in opredelitve. 

 

Po Eriksonu25 gre mladostnik skozi peto razvojno fazo – obdobje izgrajevanja identitete. 

Svojo identiteto oblikuje na dva načina hkrati: retrospektivno – ponovno razrešuje in 

podoţivlja nerazrešene temeljne konflikte iz otroštva (prve štiri razvojne krize); in 

prospektivno – nezavedno anticipira vse prihodnje temeljne krize, v katere bo zapadel kot 

odrasla oseba (zadnje tri razvojne krize). Vsak mladostnik naj bi doţivljal identitetno krizo. 

Njeni razvojni konflikti so: časovna perspektiva nasproti časovni zmedenosti, gotovost vase 

nasproti negotovosti vase, preizkušanje različnih vlog nasproti fiksaciji na eno samo vlogo, 

učenje nasproti delovni ohromelosti, seksualna polarizacija nasproti biseksualni zmedenosti, 

ustrezen odnos do avtoritet nasproti zmedenosti v odnosu do avtoritet in oblikovanje 

avtonomnega vrednostnega sistema nasproti vrednostni zmedenosti. 

 

Identiteta se torej ne oblikuje nenadno in iz ničesar, temveč na podlagi zgodnejših komponent 

(zgodnje identifikacije otrok s pomembnimi osebami, vlogami, nalogami ...), izmed katerih 

jih mladostniki v procesu preverjanja, da bi našli tisto, kar jim najbolj ustreza, veliko tudi 

zanikajo, nekatere zadrţijo, druge preoblikujejo in dopolnijo, dodajo pa tudi povsem nove 

sestavine. Identiteta, ki jo mladostnik doseţe, pa ni statična in nespremenljiva, temveč ima 

potencial za nadaljnje spreminjanje, popravljanje oziroma dopolnjevanje samega sebe znotraj 

socialne resničnosti.  

 

Razvoj identitete poteka na različnih področjih posameznikovega ţivljenja. Pri tem ni nujno, 

da poteka skladno med posameznimi področji ali znotraj področij.  

 

Pomembno vlogo v razvoju identitete imajo spoznavni procesi in slog druţinske vzgoje pa 

tudi druţbeno okolje, v katerem mladostnik odrašča. Današnji mladostniki odraščajo v druţbi, 

ki se kaţe kot ponudnik delnih identitet, te pa znotraj posameznika povzročajo zmedo. 

                                                           
24

 V Marjanovič Umek, Zupančič, 2004 
25

 V Kobal, 2000 
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Sociologi ugotavljajo, da je postmoderni subjekt sestavljen podobno kot barvita preproga iz 

različnih ţivobarvnih kosov. Keup26 tako identiteto poimenuje »skrpana identiteta« 

(patchwork identity). O postmodernem subjektu torej ne moremo govoriti kot o trdni 

osebnosti, ki se zgradi v mladosti in ostane bolj ali manj nespremenjena. Identitetna zmeda, ki 

se dogaja v posameznikovi duševnosti, je posledica različnih identitet, med katerimi človek 

izbira, količina le-teh pa mu oteţuje končno izbiro. Tako je za posameznika v današnji druţbi 

značilno iskanje lastne identitete skozi celo ţivljenje. 

 

2.2.5 Je obdobje mladostništva nujno »problematično« 

 

Psihologija mladostništva27 je to obdobje vse od svojega nastanka ob koncu 19. stoletja pa do 

konca sedemdesetih let 20. stoletja pojmovala kot neizogibno problematično. Tako 

pojmovanje so podkrepile tudi psihoanalitske razlage. Tipično mladostniško vedenje naj bi 

predstavljalo rezultat biološko programiranega procesa telesnega dozorevanja.  

 

Freud28 poudarja predvsem spolne impulze kot gonilo razvoja v tem obdobju, ki ga imenuje 

genitalni stadij. Zanj so značilni preporod ojdipovskih navezanosti, rivalstvo v druţini, 

potreba po razrešitvi ojdipovskega konflikta v smeri večje neodvisnosti od staršev in premik 

mladostnikove navezanosti na druge objekte – vrstnike.  

 

Tudi Blos in I. M. Josselyn29 menita, da napetosti, nastale zaradi povečanega spolnega 

nagona, vodijo k regresiji, izraţanju infantilnih potreb in vedenja, kar je nujno potrebno, saj 

mladostniku omogoča, da predela zgodnje izkušnje in konflikte z bolj zrelim egom in 

učinkovitejšimi spoznavnimi procesi. 

 

Erikson30 poleg bioloških in psihičnih dejavnikov razvoja v adolescenci poudarja tudi pomen 

druţbenih vplivov. Močno se spreminjajo podoba mladostnika (hitra telesna rast, spolno 

dozorevanje) in pričakovanja druţbe (novi konflikti in zahteve, ki jih pred mladostnika 

postavlja socialno okolje). Mladostnik se ukvarja z vprašanji, kako zdruţiti zgodnejše vloge in 

pridobljene veščine z novimi ideali. Igra mnogih vlog je preigravanje preteklosti in 
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prihodnosti. Intenzivnost procesa je pogojena z velikimi biološkimi in psihičnimi 

spremembami ter pričakovanji druţbe. 

 

Kulturni antropologi31 so se na biološke deterministične razlage mladostništva odzvali z 

nasprotno tezo. Teţavnost adolescence naj bi izvirala predvsem iz druţbenih in kulturnih 

vplivov. V primarnih, tradicionalnih druţbah obdobja adolescence praktično ne poznajo. Igra 

in delo se prepletata in prehod v odraslost poteka postopoma, kontinuirano. To potrjujejo 

izsledki raziskav antropologinj Margareth Mead in Ruth Benedikt32. Meadova je primerjala 

vzorce vedenja med severnoameriškimi in samoanskimi mladostnicami ter ugotovila, da 

somoanska dekleta ne doţivljajo nikakršne krize adolescence, temveč je prehod v odraslost 

tekoč in spontan. Podobno je Benediktova ugotovila, da »mladostniška teţavnost« izvira 

predvsem iz diskontinuitete v učenju socialnih vlog. Pri tem je izpostavila zlasti tri področja 

diskontinuitet v tehnološko razvitih druţbah: neodgovornost – odgovornost, submisivnost – 

dominantnost in zavrto – svobodno raziskovanje ter izraţanje. Vzroka teh diskontinuitet sta 

po mnenju Benediktove dva: ostro ločevanje med neodgovorno igro otrok in odgovornim 

delom odraslih ter hitra zahteva po mladostnikovi spremembi socialne vloge od podrejene 

otroške (pričakovanja, da je otrok ubogljiv, vodljiv, ugodljiv ...) k dominantni odrasli 

(pričakovanja, da se mladostnik sam znajde, postavi zase, uveljavi ...). 

 

Rezultati raziskav zadnjih dveh desetletij33 kaţejo, da so bile ugotovitve starejših študij 

interpretirane pristransko. Večine mladostnikov ne moremo tipizirati kot problematične, 

čustveno in vedenjsko motene in adolescenca ni kaj dosti bolj »kritično obdobje«, kot je 

katerokoli drugo. Moje mnenje je, da je bilo kot tako posredovano staršem in vzgojiteljem, 

preko njih in medijev ponotranjeno s strani mladostnikov in je tako »kriza adolescence« v 

veliki meri umetno napihnjen druţbeno-psihološki konstrukt. Velikokrat na ţalost tudi kot 

izgovor staršev in vzgojiteljev: Kaj hočemo, je pač v puberteti! In končno otreseni vse 

odgovornosti dvignejo roke. Ali pa: To pa res ni primerno zanje, saj so vendar v puberteti 

(npr.: kotaljenje po pomladnih travah, nabiranje zvončkov za stare starše ...).  Tudi slovenske 

raziskave34 ne podpirajo tradicionalne postavke o mladostništvu kot o problematičnem 

obdobju; mnogo mladostnikov sicer doţivlja začasna obdobja negotovosti in dvoma vase, 

osamljenosti, ţalosti, anksioznosti in zaskrbljenosti glede prihodnosti, vendar doţivljajo tudi 

                                                           
31

 V Marjanovič Umek, Zupančič , 2004 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
34

 Ibid 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

22 

 

precejšnjo mero radosti, veselja, vznemirjenja in pozitivnih pričakovanj. Razvojne naloge, ki 

so postavljene pred mladostnike, niso enostavne, svoje pridodajo še velike hormonske 

spremembe in posledično hiter telesni in duševni razvoj ter seveda kompleksne zahteve 

druţbe, v kateri ţivimo. Mladostna radovednost, ţelja po eksperimentiranju in preizkušanju 

novega, neznanega, po preverjanju mej in posledično »hoja po robu« mlade res velikokrat 

privede do tveganih vedenj. Toda ob ljubečem in iskrenem spremljanju pomembnih odraslih 

(staršev, vzgojiteljev) je odraščanje mladim izziv, s katerim se spoprijemajo z optimizmom in 

vsak čisto na svoj način. Tako tudi sama doţivljam svoje tri mladostnike doma in 

mladostnike, s katerimi se druţim na delavnicah. 

 

2.2.6 V kakšni in kakšno družbo odraščajo naši mladostniki 

 

Vsaka generacija odrašča v bistveno drugačnih razmerah kot predhodna in vsakemu obdobju 

pripada mlada generacija z lastnimi značilnostmi. 

 

Zanimiv kulturnoantropološki prispevek k razumevanju obdobja mladostništva glede na 

druţbene razmere so Meadine35 opredelitve treh kulturnih tipov glede na generacijski 

razkorak:  

 

Postfigurativna (predindustrijska) je tista kultura, v kateri mladostnik odrašča v svet, podoben 

preteklosti njegovih prednikov. Ti mu zato lahko posredujejo temeljna znanja, spretnosti in 

vrednote, ki bodo relevantna tudi v njegovem odraslem svetu. 

 

V  kofigurativni kulturi prihaja do zmernih druţbenih in tehnoloških sprememb. Kontinuiteta 

med sedanjostjo in prihodnostjo obstaja, vendar prihodnost ni več jasno napovedljiva. Odrasli 

ostajajo še vedno dominantni v smislu postavljanja mej in vrednot, vendar niso več edini 

model, temveč dajejo mladostnikom različne priloţnosti za učenje tudi vrstniki. 

 

Predfigurativna kultura pa je tista, v kateri prihaja do hitrih sprememb, prihodnost pa je vse 

manj predvidljiva. Vloga staršev in drugih odraslih kot vzorov vse bolj izgublja svoj pomen, 

kajti njihovo znanje in veščine so zastarele. Prihaja do preobrata, tudi starejše generacije se 

učijo od mlajših. Precej nenapovedljiva prihodnost za mladostnike predstavlja stanje 
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negotovosti, v katerem se morajo zanašati nase in na pripadnike svoje generacije, saj jim 

odrasli ne morejo zagotoviti vse potrebne pomoči.  

 

In v taki druţbi – druţbi negotovosti in tveganja – odraščajo današnji mladi. O tem veliko 

piše Mirjana Ule36. Tveganja in negotovosti se zdijo močnejša od moţnosti in izzivov, ki jih 

ponuja modernizacija z vsemi znanstvenimi, tehnološkimi, kulturnimi novostmi in 

spremembami vred.37 Negotovost izvira iz nezaupanja. Ljudje smo izgubili zaupanje v to, da 

lahko vodilne institucije industrijskega sveta – gospodarstvo, pravo in politika – ukrotijo in 

nadzirajo ogroţajoče posledice, ki so jih izzvale v svetu. Čas, v katerega smo ujeti in ga vsak 

po svoje tudi soustvarjamo, je odraz postmoderne, za katero je značilna visoka stopnja 

pluralizacije, globalizacije in individualizacije. Ţivimo v druţbi neštetih protislovij in 

absurdov. Ţivljenje v razvitih druţbah teče vedno hitreje, z vedno večjo mobilnostjo in 

večjimi moţnostmi, v vedno večjem blagostanju, socialni varnosti in povečanih moţnostih 

zaposlovanja. Na drugi strani pa se povečujeta brezposelnost in socialna revščina in 

zmanjšuje vključenost ljudi v vsakdanjih in drugih ţivljenjskih strukturah. 

 

Mladostniki doţivljajo mešanico izgubljanja na eni in novih pobud na drugi strani: izgub 

kontekstov, ki so poznali stabilne koordinate za usmerjanje ţivljenja in za vsakdanje ravnanje; 

ter pobud za individualizacijo in bolj osebno kreacijo svojega vsakdanjega ţivljenja.38 Proces 

individualizacije v bistvu pomeni nenehno iskanje lastne identitete v svetu neštetih moţnosti, 

odločitev, tveganj in nevarnosti. Posameznik se mora nenehno »najti«, uspeti, zadovoljiti in 

»se uresničiti« v druţbi, ki mu (navidezno) ponuja nešteto moţnosti za zadovoljitev še tako 

specifičnih potreb in ţelja. Individualizacija naj bi pomenila pot k sreči in samouresničitvi 

posameznika, vendar je na ţalost v večjem delu zgolj nenehno iskanje smisla, reflektiranje v 

preteklost, razmišljanje o prihodnosti in pozabljanje na sedanjost, ki posameznika prej privede 

v krizo osebnostne identitete kot pa notranje zadovoljstvo. 

 

Za postmoderno druţbo je značilno tudi to, da »ni več nobenega osrednjega poloţaja, ki bi bil 

dodeljen posamezniku in bi določal njegov vsakdanjik, temveč obstaja cela vrsta posameznih, 

delnih poloţajnih segmentov, ki se med seboj ne ujemajo nujno. Vse to vpliva na 

interpsihično strukturo – subjektiviteta namreč ne ostaja identična skozi različne poloţaje. Od 
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stalnega preverjanja okolja je odvisno tudi identitetno ravnoteţje. Okolje, ki je v velikem delu 

medijsko posredovano, postaja ponudnik delnih identitet.«39  

 

Mladost v tradicionalnem pomenu besede izginja. Sodobne druţbe postajajo "mladostniške 

druţbe", kar pomeni, da se mladost ne pojmuje več zgolj kot prehodno obdobje med 

otroštvom in odraslostjo, zanjo ni značilna več infantilnost (v smislu nekompetentnosti 

"odrasli" druţbi), temveč je njena nekonformnost postala ideal. Nikoli odrasti je geslo 

človeka, ki ţeli biti kompetenten sodobni druţbi. Neprestano se je treba učiti in graditi nove 

subjektivne definicije resničnosti.40     

 

Socialna pedagogika temelji na kritičnemu odnosu do obstoječe druţbe, prepoznavanju 

neravnoteţij v razmerjih druţbene moči in opozarjanju nanje. Razpotnik41 pravi, da ima 

socialna pedagogika dve nalogi. Prva je pridrţati druţbi zrcalo, ji omogočiti refleksijo, se 

pravi uvid v strukture medčloveških vezi in lastno vlogo znotraj njih. Druga vloga socialne 

pedagogike pa je biti glasnica druţbenega obrobja, kar pomeni posoditi glas marginaliziranim 

in ogroţenim druţbenim skupinam ter vzpostavljati dialog med dominantno večino in temi 

manjšinami. 

 

Spremenjenim druţbenim razmeram se morajo prilagoditi tudi socialnopedagoški pristopi za 

delo z mladimi. Ti so izpostavljeni vedno novim miselnim in praktičnim modifikacijam, 

strokovnim izzivom in samospraševanju. Mladi nam s svojo kritičnostjo in neposrednostjo 

hitro dajo jasno in iskreno povratno informacijo o ustreznosti naših pristopov. 
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2.3 NA ŠOLSKEM POLJU  

 

Mladi med 13. in 15. letom preţivijo velik del svojega časa v šolskem okolju. Ta jih poleg 

druţine tudi v veliki meri oblikuje tako s svojim kurikulom kot tudi z ostalim dogajanjem 

znotraj razredov, na hodnikih, pred šolo … Ker sama prihajam v šolo v popoldanskem času, 

ko se pouk zaključuje, sem vsakodnevno priča prav tistim aktivnostim mladih, ki se odvijajo 

po končanem pouku: klepetanju na zidkih in klopcah ob šoli, druţenju pod stopnicami in v 

garderobi, igranju nogometa na dvorišču, vračanj pred šolo v popoldanskem času … Okno 

naše učilnice gleda na šolsko dvorišče in je skoraj vedno odprto. Tako se ob njem ustavljajo 

starejši učenci, ko gredo iz šole, in zelo radi kaj poklepetajo. Ob enem takem klepetu je padla 

tudi ideja o rednem tedenskem srečevanju na delavnicah osmega in devetega razreda. Mladi 

so izrazili ţeljo, da bi se dobivali v kakšnem takem »debatnem« kroţku ali da bi skupaj 

»počeli kakšne zanimive stvari«. Začutila sem njihovo potrebo in tudi odgovornost šole, da 

mladim ponudi poleg znanja tudi veščine za ţivljenje v skupnosti in s samim seboj. Ker 

menim, da mladi te veščine veliko laţe kot preko verbalnih sporočil usvajajo preko 

izkustvenega učenja, nismo ustanovili debatnega kroţka, pač pa smo se začeli druţiti na 

delavnicah, ki jih tu predstavljam.  

  

Tudi Unescova komisija za izobraţevanje v 21. stoletju
42

 v svojem poročilu poudarja, da gre 

na vzgojno-izobraţevalnem področju za velik zasuk v pojmovanju poučevanja in učenja. 

Govori o štirih glavnih stebrih izobraţevanja: učiti se, da bi vedeli, učiti se delati, učiti se 

ţiveti v skupnosti in učiti se biti in ţiveti s seboj.
 
Naša šola ţal še vedno poudarja predvsem 

prva dva stebra. S celostnimi pristopi pa se realizirata tudi zadnji dve postavki Unescove 

komisije (sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje, zorenje v skupnosti in za 

skupnost, sprejemanje sebe in skrb zase). Ţivljenjska uspešnost je namreč v veliki meri 

povezana z našim samozavedanjem ter odnosi z drugimi ljudmi. V kreativnih delavnicah za 

mladostnike vidim moţnost za droben prispevek h gradnji zadnjih dveh stebrov 

izobraţevanja. Gre za »vzgojo za biti«, o kateri govori tudi David Fontana,43 ko jo primerja z 

»vzgojo za vedeti«. Meni, da bi se vzgoji morali dopolnjevati. Vzgoja in izobraţevanje za 

»biti« pomeni učiti otroke razumeti in spoštovati samega sebe, sodoţivljati druge, skrbeti za 

okolje, ohranjati občutljivosti za notranji svet sanj, razmišljanj in domišljije, spoštovanje do 

vrednot, do dajanja in sprejemanja ljubezni, razumeti pomen ljubezenskega odnosa, izraţati 
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občutja in sprejemati tako izraţanja drugih … To so tudi teme, ki se jih dotikamo na naših 

srečanjih. 

 

Goleman44 govori o »teaching by being«, poučevanju z bivanjem, kar pomeni, da naj bi se 

šola bolj stapljala z okoljem, ţivljenjem, gre pa tudi za povsem novo, drugačno vlogo in 

poslanstvo učitelja. Ta ni več edini, ki ve in lahko predava, temveč je vzpodbujevalec, 

koordinator, povezovalec, usmerjevalec. Učitelj mora biti pozoren na prepletanje 

spoznavnega, čustvenega in socialnega vidika otrokovega razvoja. Otrok je tudi v 

institucionalnem okviru vedno bolj soustvarjalec lastne zgodbe. 

 

Svet, v katerem ţivimo, ni več tako stabilen kot včasih, nobeno znanje ni dokončno. 

Spreminja se z novimi informacijami, pogledi, interpretacijami, povezavami. Obvladovanje 

problemov je odvisno tudi od tega, kako jih vidimo, doţivimo, presojamo, razumemo in 

povezujemo med seboj. Poleg znanja in vedenja je pomembna tudi ustvarjalnost kot način 

iskanja novih idej in rešitev. Socialnopedagoško delovanje z uporabo kreativnih medijev pri 

posamezniku preizkuša in razvija sposobnosti, znanja, veščine, ustvarjalnost, proţnost … Pri 

mladostniku preverja in preizkuša aktivno in ustvarjalno sodelovanje v procesu iskanja, 

prepoznavanja in uporabe lastnih kompetenc in virov moči, učinkovitih vzorcev ravnanja, 

samopotrditvenih izkušenj in doţivljanj. Zato ţelijo biti kreativne delavnice prispevek k 

aktivni vlogi mladih in bolj celostnemu pristopu vzgoje in poučevanja v šoli.  

 

Vzgojna in izobraţevalna praksa je vse preveč sestavljena iz vsebin, ki razvijajo predvsem 

posameznikove verbalne sposobnosti in skušajo vplivati na levo, logično-analitično 

hemisfero. Raziskave v svetu in pri nas45 kaţejo na to, da je v šoli preveč dela »na glavi« in 

premalo »na telesu«, zato so gibalno izraţanje in ustvarjanje v skupini in druge vrste 

izkustvenega učenja dobrodošlo dopolnilo vzgoje in izobraţevanja.  
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2.4 UPORABA MEDIJEV PRI SOCIALNOPEDAGOŠKEM DELU Z MLADIMI 

 

Za socialnopedagoško delo z mladimi ni dovolj teoretična podkovanost, temveč je zelo 

pomembno, na kakšen način, s katerimi vsebinami in aktivnostmi pristopimo k mladim.  

 

Sodobni teoretiki (med njimi Vernooij46) pravijo, da se strokovne kompetence socialnih 

pedagogov ne smejo končati zgolj pri razumevanju teoretskih konceptov, temveč obsegajo:  

- poznavanje in razumevanje teoretskih konceptov; 

- osebnostne kompetence (spoznavanje lastnih stališč, čustvenih odzivov, svoje moči in 

tudi šibkosti);  

- kompetenco analitičnega razumevanja različnih situacij v vzgojnem prostoru ter 

spretnosti za izpeljavo intervencij v različnih delih individualnega in socialnega 

konteksta; 

- kompetenco ravnanja (etičnost posegov, samorefleksija, iskanje individualno 

primernih poti za razreševanje situacij, v katere posega) in nenazadnje 

- pridobivanje teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi omogoča praktično 

kompetenco (poznavanje svetovalnih, korektivnih modelov in njihovih praktičnih 

izpeljav, ki jih nudijo raznovrstni mediji). 

 

Temelj vsakega socialnopedagoškega delovanja je odnos, ki se oblikuje med uporabnikom in 

strokovnim delavcem. Predvsem pri delu z otroki in mladimi pa so poleg odnosa (kot 

temeljnega) pomembne tudi različne dejavnosti, v katere lahko povabimo mladega človeka, 

jih skupaj z njim oblikujemo in na ta način res dejavno spremljamo in posegamo v ţivljenjsko 

resničnost mladih. 

 

Sestavni del socialnopedagoškega delovanja je torej tudi uporaba najrazličnejših medijev, kot 

nosilcev vzgojnih funkcij: igre, likovnega, dramskega, gibalnega, plesnega, glasbenega 

ustvarjanja, pravljic, igre vlog, biblioterapije, videa, cirkuških elementov ... Našteti mediji 

izhajajo večinoma z ustvarjalno-kulturnega polja. Glavni namen teh dejavnosti je omogočati 

nova pomembna doţivetja, ki prispevajo k samospoznavanju, samopreizkušanju, samopodobi 

posameznika in razvijanju odnosov v skupini. Ustvarjalni mediji so velikokrat sredstvo za 

posredovanje in izraţanje občutkov, čustev in misli v procesu socialne izmenjave. Poleg 

vzgojne funkcije, ki je pri socialnopedagoškem delu še najbolj poudarjena, nosijo kreativni 
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mediji tudi usmerjevalno, podporno, kompenzacijsko, svetovalno in terapevtsko funkcijo, 

odvisno od konkretne ţivljenjske situacije posameznika. 

 

Tudi Geissler47 poudarja pomen izkušenj pri socialnem učenju mladih. Meni, da ima socialna 

pedagogika predvsem kompenzacijski vpliv, a hkrati tudi priloţnost, da konflikte na 

intrasubjektivni ravni preusmeri v učne procese in v ozaveščanje ter v inovativne vedenjske 

strategije. Tega se zgolj z odnosom ne da doseči. Mladim so za novo učenje potrebne nove 

izkušnje, ki jih pridobijo z novimi in drugačnimi aktivnostmi. Te pa jim morajo biti blizu. 

Vsaka generacija je drugačna od prejšnje in mladi sledijo vedno novim trendom, kar za 

socialnopedagoško stroko pomeni iskanje vedno novih pristopov, prilagajanje in spreminjanje 

profesionalne optike.  

 

Vsaka metoda oz. medij ni primeren za vsakogar, zato se je vedno smiselno vprašati, ali je 

določena metoda (medij) za posameznika oz. skupino smiselna, koristna, primerna ter ali bo 

prispevala k njegovemu izkustveno-doţivljajskemu svetu. Vsaka metoda oz. medij mora biti 

dovolj blizu tudi socialnemu pedagogu oz. mu mora nuditi določene identifikacijske točke, saj 

se bo le tako počutil dovolj kompetentnega za uporabo pri svojem delu. In končno – vprašanje 

je tudi, kakšne so dejanske potrebe in moţnosti v določeni instituciji (šoli, stanovanjski 

skupini …) za uporabo različnih kreativnih medijev glede na to, da se morajo drţati nekih 

ustaljenih vsebinskih struktur. 

 

2.5 IGRA 

 

Človek je igrivo bitje. Z igranjem sicer označujemo osnovno dejavnost otrok, vendar vemo, 

da se tudi odrasli ţelimo igrati in da igro potrebujemo.  

 

Igra je glavni dejavnik otrokovega razvoja. Piaget48 poudarja predvsem pomen igre pri 

intelektualnem razvoju otroka in vidi motive za igro v intelektualni radovednosti, medtem ko 

Vygotrski49 opredeljuje igro kot praktično domišljijo ali domišljijo v dejstvih, s katero lahko 

otrok osmisli svoja čustva in oceni socialne izkušnje oz. način spoznavanja stvarnosti, ki ga 

obdaja.  
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Glavne značilnosti igre so spontanost, sproščenost, veselje, domišljija, ustvarjalnost, 

vţivljanje, radovednost, odkrivanje novega ... Otroci preko igre preizkušajo in razvijajo svoje 

gibalne spretnosti, miselne procese, socialne spretnosti, izraţajo in podoţivljajo čustva, se 

vţivljajo v najrazličnejše vloge, se sproščajo, druţijo ... 

Piaget50 je razdelil igre na tri skupine:  

1. čutno-gibalne igre, 

2. igre s simboli – »kakor da bi« igre, 

3. igre s pravili. 

 

V socialnopedagoški praksi uporabljamo vse tri vrste iger in njihov namen je zelo podoben 

namenu otroške igre. Pri čutno-gibalnih igrah preko igre gibov in čutov prepoznavamo in 

izraţamo svoja čustva, gradimo odnose ... (več o tem v poglavju Gibalno izraţanje in 

ustvarjanje v skupini), pri »kakor da bi« igrah z uporabo različnih rekvizitov, umetnostnih 

tehnik in igro vlog ponazarjamo prizore iz ţivljenja, igre s pravili so skoraj vse interakcijske 

igre.  

 

Interakcijske igre (imenovane tudi socialne, strukturirane ali simulacijske igre) so raznolike 

ustvarjalne metode in tehnike, s katerimi ponazarjamo številne interakcije in vloge, s katerimi 

se srečujemo v vsakdanjem ţivljenju. Izraz igra vključuje elemente veselja, spontanosti, 

radovednosti, preizkušanja, odkrivanja novega … Izraz interakcija pa izpostavlja interaktivni 

vidik, vključuje značilnosti in potek komunikacije navznoter in navzven.51 

 

Teoretski temelji za interaktivne igre so znanja s področja humanistične psihologije, socialne 

psihologije in skupinske dinamike ter socialnega učenja.  

 

Osnovna načela interakcijskih iger52, ki zagotavljajo varnost vsakega udeleţenca in prav tako 

vodje skupine, so:  

1. Vsak udeleţenec je odgovoren zase in za druge udeleţence skupine. 

To načelo izpostavi zavedanje edinstvenosti in avtonomije vsakega udeleţenca in hkrati 

soodvisnost članov skupine. Vsak zase odloča, v kolikšni meri se bo angaţiral in izpostavil, v 
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kolikšni meri bo pustil, da ostali člani vplivajo nanj oziroma kaj bo od drugih sprejel kot zanj 

pomembno in uporabno. Biti soodvisen pomeni zavedati se, da se brez drugih ne morem učiti 

in da se tudi drugi ne morejo učiti brez mene. Soodvisnost se v skupini odrazi v tem, da 

udeleţenci prisluhnejo drug drugemu, izraţajo medsebojno sprejemanje in spoštovanje,  

se soočajo z različnimi vedenji udeleţencev, dajejo in sprejemajo povratne informacije, v 

stikih z drugimi preverjajo lastno vedenje. 

2. Bliţina izhaja iz odprtosti. 

Bistvo interakcijskih skupin ni v razkrivanju informacij o sebi, veliko bolj pomemben je 

interakcijski stil skupine – na kakšen način si udeleţenci zagotavljajo medsebojno 

spoštovanje, vključenost, poslušanje ... 

3. Vodja podpira udeleţence. 

Vsak udeleţenec se lahko izrazi in uveljavi na različne načine. Podpora vodje je posebej 

pomembna tedaj, če kdo od udeleţencev ţeli govoriti, pa ne pride do besede, če se kdo ţeli 

umakniti, pa ga ostali zadrţujejo, če je kdo narobe razumljen in se ne zna jasno izraziti ... 

4. Interakcija izhaja iz produkcije. 

To načelo pomeni, da lahko skupina svojo nalogo reši le, če skupine ne obremenjujejo večje 

napetosti in če interakcije potekajo prosto in odprto. Načelo poudarja prednost medosebnih 

odnosov pred nalogo, ki poteka v skupini. 

 

Ţe na začetku je smiselno v skupinsko delo vpeljati določena pravila, ki jih dokončno 

oblikujemo skupaj z udeleţenci. Rapuš Pavel53 svetuje naslednja pravila: 

- kontakt izhaja iz dogovorov in sodelovanja; 

- poskušam, kolikor je mogoče, iskreno komunicirati; 

- kar tukaj slišim in povem, je zaupno; 

- ne govorim o drugih udeleţencih, ampak jih neposredno ogovorim; 

- poskušam biti kar se da trenuten, tako da imam stik s "tukaj" in "sedaj"; 

- govorim v prvi osebi, ne na splošno ali v mnoţini; 

- ne postavljam zakaj vprašanj, ampak kaj, kdaj vprašanja; kolikor je le mogoče, se 

izraţam jasno; če je zame neko vprašanje pomembno, navedem motiv za svoje 

vprašanje; 

- vedno lahko rečem "NE"; 

- moje teţave imajo prednost; sam povem, kdaj nisem pripravljen sodelovati. 
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Igra sodi na področje izkustvenega učenja, zato izvajanje iger zahteva od vodje določeno 

stopnjo izkušenosti in občutljivosti za druge ljudi. Pomembno je, da igre in pravila vodja 

prilagodi lastnemu stilu vodenja in tako na izviren način razvija lastno profesionalnost. 

 

Mladostniki imajo do igre ambivalenten odnos. Po eni strani odklanjajo vse, kar je otroškega 

– tudi igro, po drugi strani pa je igra mladostniku zelo blizu in je zanj privlačna. To velja 

posebno za zgodnjo adolescenco. Zato je potrebno mladostnike popeljati v igro na primeren 

način. 

 

Naj še enkrat poudarim, da je pomen igre pri delu z mladostniki v tem, da je igra prijetna, ni 

storilnostno naravnana in ni usmerjena v izdelek. Vsi igralci so povabljeni, da so aktivno 

angaţirani, hkrati pa je udeleţba v igri prostovoljna. Igra omogoča simuliranje različnih 

situacij, tudi konfliktnih, omogoča pa tudi predvideti moţne rešitve z različnimi zvrstmi 

izraţanja (pantomimo, sliko, igro vlog ...). Prikazovanje problemov preko igre je varno, ne 

bojimo se posledic. Mladostnik lahko simbolično obnovi, podoţivi izkušnjo. Skozi igro lahko 

iščemo rešitve, ki jih je mogoče kasneje v realnem ţivljenju posplošiti, uporabljati. Pri igri gre 

bolj za »učenje z odkrivanjem nečesa« kot »učenje o nečem«. Ker gre za igre in ne naloge, 

nikoli ni ene same prave rešitve, temveč je mnogo enakovrednih uresničitev. 

 

2.6 GIB 
 

2.6.1. Občutenje sebe skozi telo in gib 
 

 

V ljudeh ţivi prirojena potreba po gibanju. Kako močna je ta potreba, vidimo ţe pri otroku, 

saj je le-ta ves čas vpet v »igro svojega gibanja«. Gibanje mu omogoča psihofizični razvoj, 

ugodje, način za izraţanje čustev, potreb. Otrok z veliko zavzetostjo opazuje svoje telo: roke, 

prste, popek ... navdušujejo ga novo odkrite veščine, kot so premikanje, kotaljenje, 

dvigovanje telesa, spuščanje. Zanimivo je opazovati otroka, kako se plazi in sede, se iztegne 

in zvije ter kako se končno dvigne in začne hoditi. Zgleda, kot da ima brezmejno energijo in 

prehaja v vsako telesno aktivnost s popolno zavzetostjo. Naleti na mnoge teţave, a ne odneha. 

Poskuša vedno znova, dokler ne doseţe uspeha.54 Gibanje otroku pomeni tudi neizčrpen vir 

radosti in ugodja. Rezultati različnih raziskav govorijo, da čuti ţe dojenček potrebo po 

gibalnih občutkih. Če mu jih odrasli ne nudijo v zadostni meri, bo sam od sebe izvajal celo 
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vrsto stereotipnih gibov (zibanje glave na blazini, trkanje glave ob posteljico, nihanje telesa 

...) Pediček55 govori o »biološkem ugodju«, ki se pojavlja v človeku ob ritmičnem gibanju 

telesa, ki posnema in navzven izraţa utripanje vsake svoje celice, ritem vseh svojih bioloških 

procesov, ki potekajo po vzorcu enakomernega ponavljanja napetosti in sprostitve. To je 

najlepše vidno v gibanju otrok, ki neutrudno in ritmično nihajo s posameznimi deli telesa in 

doţivljajo neizmerno ugodje, če se razprtih rok vrtijo okrog svoje osi, če jih zavrtimo odrasli, 

se z njimi igramo aviončke, jih mečemo v zrak, z njimi skačemo, tečemo, jih zibljemo na 

kolenih ... Ti gibalni uţitki se kasneje zdruţijo z igro in v njenem okviru dobijo novo 

kvaliteto. Spodbujanje gibalnih iger in s tem gibalnega razvoja je izredno pomembno za 

otrokov intelektualni in sploh osebnostni razvoj. Poleg tega ima gibanje tudi izrazno funkcijo. 

Spremlja otrokovo čustveno doţivljanje; če so otroci veseli, pogosto spontano skačejo, 

plešejo in mahajo z rokami, jezo in nejevoljo izraţajo s cepetanjem in kričanjem itd.  

 

Sporočila lastnega telesa so sprva ves otrokov notranji svet. Sestavljajo ga predvsem občutja 

ugodja in neugodja, doţivetja prijetnega in neprijetnega. Prvo doţivljanje sebe se razvija prek 

občutenja lastnega telesa pa tudi zunanji svet otrok doţivlja na ta način.56 Skozi odraščanje se 

oblikujejo tudi drugi zaznavni in spoznavni kanali, vendar ostaja telo večni instrument, skozi 

katerega se zrcali naš odnos do sebe, do drugih, do sveta. S telesom sprejemamo, prevajamo, 

sporočamo ... Vsak človek je edinstven v izraţanju, mimiki, gestah, kretnjah … Kot se 

počutimo, ţivimo, razmišljamo, tako se tudi premikamo, govorimo. Vsak gib, ki ga naredimo, 

je izraz enega dela sebe. Telo ima neskončno moţnosti izraţanja. Vsako čustvo in 

razpoloţenje, vsak premik v duševnem dogajanju se prek telesa izrazi na svoj način. Pogled, 

izraz oči, mimika obraza, kretnje, napetost mišic, poloţaj posameznih delov telesa in telesa v 

celoti – od drobnih, komaj opaznih zunanjih znakov do zgovornih sporočil celotnega telesa – 

sestavljajo jezik, ki ga nezavedno govori vsak. 

 

Osnovna čustvena naravnanost, ki je lahko pozitivna ali negativna, primarna čustva (veselje, 

jeza, strah, ţalost), močna kratkotrajna čustva kot tudi dolgotrajna čustvena stanja spremljajo 

spremembe v notranjih organih pa tudi gibalne reakcije telesa kot celote.57 Vsak najmanjši 

premik v duševnem dogajanju se izrazi na svoj način skozi telo. Ob doţivljanju strahu se nam 

najeţi koţa, ovlaţijo dlani, pospeši utrip; v jezi stiskamo pesti, ob čustvenem pretresu se nam 
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zrahljajo kolena in omaje ravnoteţje. Na drugi strani pa različna telesna dogajanja na 

telesnem nivoju (lakota, bolečina, utrujenost) usmerjajo naše doţivljanje in vedenje.58   

 

Duševna dogajanja so včasih izraţena z besedami, a vedno so izraţena s telesom ali v telesu. 

Govorica telesa je stalna in neizbeţna, telo ne more nekomunicirati (kot pavi ţe Watzlawick v 

komunikacijskih aksiomih). In vedno govori o sebi, o svojem energetskem stanju, aktivnosti 

ali pasivnosti, zdravju ali bolezni, čustvih, nagibih, ţeljah, miselnih in zaznavnih procesih, 

odnosu do sebe in drugih ter zunanjega sveta.  

 

Telo natančno zaznava, kako doţivljamo svoj videz, svoje premikanje, svojo površino in 

svojo notranjost. Rebula
59

 pravi, da telo spremlja naše misli, besede in dejanja in nam 

sporoča, kaj povzročamo organizmu s svojimi odločitvami. »Zato je izguba stika s telesom 

izguba občutka zase in izguba samozaščitnih zmoţnosti, izguba stika s temelji osebnosti. Če 

ne čutimo sebe, ne moremo poskrbeti za svoje blagostanje.« 

 

Rebula
60

 dodaja, da telo doţivlja tudi naše stike z drugimi. Najprej čuti, ali nas drugi sprošča 

ali utesnjuje, prebuja našo moč ali nas obremenjuje. Pretanjenost telesnega doţivljanja je 

temeljno orodje za ustvarjanje osrečujočih odnosov.  

 

2.6.2 Mladostnikovo doživljanje telesa 

 

V telesu se srečujeta kultura in narava, v njem potekajo zavestni in zunajzavestni procesi in se 

izraţajo skozenj.61  

 

V celotnem odnosu, ki ga ima človek do svojega telesa, se povezujejo številne predstave, 

izkušnje in doţivljanja preteklosti in sedanjosti ter pričakovanja prihodnjega. Odnos do telesa 

ni le bistven sestavni del človekove samopodobe in doţivljanja lastne vrednosti, temveč je 

tudi izhodišče za njegovo pojmovanje sveta in stvarnosti, pomembno pa je vključen tudi v 

čustvene in socialne odnose z drugimi ljudmi. Odnos do telesa se oblikuje in dopolnjuje vse 

ţivljenje. Razvija se postopoma, v skladu s posameznikovimi rastočimi izkušnjami s seboj in 

z dogajanjem v okolju ter z njegovimi razvijajočimi se sposobnostmi na polju zaznavanja, 
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razumevanja, razmišljanja in čustvovanja. V njem se zrcalijo posebnosti posameznika pa tudi 

vrednote in norme njegovega sociokulturnega okolja.62  

 

Telesni razvoj v adolescenci ne poteka le v kvantitativnem smislu, temveč gre za kvalitativen 

proces, v katerem se iz telesa otroka oblikuje telo moškega oz. ţenske. Mladostnik je soočen s 

sprejemanjem te spreminjajoče se telesne podobe in navajanjem na ţivljenje z »novim« 

telesom. Spoprijemati se mora s fizičnimi razlikami med lastno telesno podobo in podobo 

drugih, usklajevati se mora z novimi velikostmi, oblikami, funkcionalnostjo in zmoţnostmi 

svojega telesa. Odnos do telesa postane v tem obdobju še bolj kot v otroštvu pomemben 

sestavni del celotnega zavedanja sebe in pomemben vir ocene lastne človeške vrednosti. Za 

občutek do samega sebe in oceno lastne zunanjosti je vedno bolj odločilno mnenje drugih 

(vrstnikov).63  

 

Telesna samopodoba kot notranja predstava o lastnem videzu je subjektivna ocena lastnega 

fizičnega videza, kar je zelo personalizirano izkustvo.64 Med subjektivno izkušnjo (osebnim 

vrednotenjem telesa) in objektivno realnostjo (dejanskim telesnim videzom) ni nujno 

korelacije.65 To vidimo pri mnogih mladih, ki imajo zaradi preobremenjenosti z zunanjim 

videzom zamegljeno predstavo o svojem telesu, kar se kaţe v najrazličnejših oblikah motenj 

hranjenja in pretiranem ukvarjanju z zunanjim videzom. Kljub zelo osebni naravi telesne 

samopodobe gre pri oblikovanju le-te za druţbeno konstruirano izkušnjo. Na razvoj 

samopodobe močno vplivajo kulturni standardi ter druţbeni in medosebni dejavniki. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju telesne samopodobe mladih imajo medijska sporočila, ki 

nas bombardirajo s promoviranjem lepotnih idealov in so na ţalost infiltrirana tudi v 

druţinsko in šolsko vzgojno delovanje. 

 

Kljub temu da je povečana pozornost do zunanjosti v adolescenci popolnoma običajna, je 

mladostnik, ki ţivi v okolju, kjer zunanjost ni tako pomembna, bolj zaščiten pred pretiranim 

ukvarjanjem s samim seboj. Kajti od malega spoznava tudi druge vrednote, ne le tiste, 

povezane z zunanjostjo, ter ima moţnost dejavnega prizadevanja na področjih, ki mu dajejo 

osebno zadoščenje in potrditev.   
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Od tega, kako mladostnik pozna, pojmuje, doţivlja in vrednoti svoje telo, so v marsičem 

odvisni tudi njegovi vedenje, odnos do drugih ljudi in stališča do zanj najpomembnejših 

ţivljenjskih tem.66  

 

Lovell (pa tudi drugi avtorji)67 ugotavljajo, da je mladostnikom lahko v veliko pomoč pri 

oblikovanju ustrezne telesne samopodobe prav gibalno izraţanje in ustvarjanje v skupini.   

 

2.6.3 Gibalno izražanje in ustvarjanje v skupini 
 

2.6.3.1 Pogled nazaj 

 

Začetki uporabe medija giba in plesa v sprva psihoterapevtske, kasneje pa tudi 

socialnopedagoške namene segajo v sredino 20. stoletja. Psihoterapevtski tretmaji so bili 

sprva verbalni, postopoma pa se je povečalo zanimanje za izrazne (neverbalne) vidike 

osebnosti in na telo orientirane oblike dela. Zasluge za slednje lahko pripišemo razvoju novih 

psiholoških in psihoterapevtskih smeri pa tudi znanstvenemu raziskovanju gibanja in 

prispevkom antropološko-medkulturnih študij, študijam o telesni komunikaciji, strukturni 

lingvistiki ter razvoju modernega plesa.68 Mogoče je tudi trditi, da so zametki uporabe medija 

giba v socialni pedagogiki daleč, daleč nazaj, v plesnih ritualih in zdravilnih obredih 

plemenskih druţb, v obdobju, ko se človek še ni sporazumeval na besednem nivoju, temveč s 

pomočjo govorice telesa. 

 

Omenila bom le dva strokovnjaka, ki sta v 20. stoletju vsak na svoj način razvijala izraţanje 

in ustvarjanje z gibom in plesom, to sta Rudolf Steiner in Rudolf Laban. Na Steinerjevih 

antropozofskih izhodiščih temelji evritmija, v začetku 20. stoletja nova umetnost giba, ki se 

povezuje z glasom, literarnimi besedili ali instrumentalno glasbo.69 Označujejo jo kot 

duševno-duhovno umetnost gibanja. Je dejavnost, ki pretopi notranje gibanje v zunanjo 

gibalno obliko. Duša preko gibanja nagovarja telo in zdruţuje duševne, duhovne in telesne 

danosti v harmonično celoto. Tudi Laban je verjel v povezanost telesa, duha in duševnosti, ki 

prihaja v medsebojno interakcijo skozi gibanje in ples. Bil je začetnik vzgojnega plesa, ki 

temelji na načelih modernega umetniškega plesa; naravno človekovo gibanje je sredstvo 
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izraţanja in ustvarjanja, plesalec z gibanjem izraţa svoja čustva, doţivetja, misli, odnos do 

sveta. Nadzor nad samim seboj je povezan s telesnim gibanjem, telesne vaje so sredstvo, s 

katerim je mogoče disciplinirati duha.70  

 

2.6.3.2 Gibalno izražanje in ustvarjanje kot socialnopedagoški medij 

 

Najprej bom pojasnila nekaj izrazov, ki jih bom uporabljala v tem poglavju:71 

Gib, osnovna enota gibalne in plesne dejavnosti  

Gibalna igra, 1. igra z gibi ne glede na pravila, 2. igra z gibi po pravilih 

Gibalno izražanje, 1. spontano izraţanje čustvenega doţivljanja z gibi, 2. izraţanje čustev, 

doţivetij, odnosov, misli z ustvarjanjem gibalnih oblik 

Gibalno oblikovanje, ustvarjanje dinamičnih ali mirujočih oblik z gibanjem oz. s poloţaji 

človekovega telesa v prostoru 

Gibalno ustvarjanje, ustvarjanje, pri katerem so gibi človekovega telesa sredstvo 

ustvarjalnega procesa 

 

Ko govorim o gibalnem izraţanju in ustvarjanju v skupini, torej mislim na vodene skupinske 

dejavnosti, pri katerih se posamezniki z gibi in poloţaji telesa v prostoru igrajo, oblikujejo 

dinamične ali mirujoče oblike, izraţajo svoja čustva, doţivetja, misli, odnose pa tudi prizore 

iz narave, vsakdanjega ţivljenja. Gibalno ustvarjanje obsega plesno ustvarjanje ob različnih 

umetniških spodbudah (glasbenih, literarnih, scenskih, likovnih) ter tudi drugo gibalno 

ustvarjanje – od pantomimskega do gibno-besednega ob vsebinah in predmetnih spodbudah iz 

vsakdanjega ţivljenja, iz sveta tehnike, pojavov v naravi ... »Potrebno je le čutiti, slišati, 

videti, predstavljati si, izmisliti si, poizkušati, iskati, raziskovati …« doda Zagorc.72 

 

Kroflič73 razmišlja o odnosu med gibanjem in ustvarjanjem takole: »Gibanje je ena od 

osnovnih človekovih potreb. Ustvarjanje je najvišja človekova potreba, katere zadovoljitev 

omogoča človeku samouresničevanje. Ob ustvarjanju z gibanjem se povezujeta temeljna in 

najvišja človekova dejavnost v novo kvaliteto.«  
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Gibalno izraţanje in opazovanje gibanja je lahko pot do sebe in pot do drugih. Če smo 

pozorni na svoje lastno gibanje in telesno počutje med izvajanjem gibalnih vaj, lahko 

ugotovimo, kdaj je naše telo gibljivo, dinamično, kdaj se v svoji koţi počutimo dobro, se 

sprejemamo in smo zadovoljni s svojo podobo in kdaj se s teţavo gibljemo, smo 

nezadovoljni, se počutimo utesnjeno, omejeno ali pa stojimo pred oviro, ne da bi zmogli 

stopiti naprej in razrešiti problem. Skupinske aktivnosti in medsebojno sodelovanje v 

gibalnih, sprostitvenih in socialnih igrah pa spodbuja tudi spoznavanje drugih, čutenje 

njihovega sveta in razumevanje le-tega ter vzpostavljanje odnosov na drugačen način, 

predvsem skozi oblike neverbalne komunikacije. 

 

Mnogi gibi lahko prikličejo globoka čustva, če si znamo prisluhniti, pravi Rebula.
74

 Če 

proseče dvignemo roke proti nebu, se oglasi hrepenenje, odkrijemo lahko, da je v trebuhu 

sedeţ moči in ravnoteţja, kako v prsih diha svoboda, kako si noge ţelijo brcanja in odhajanja 

po poti, kako v ramenskem obroču in roki spi udarna moč ... Gibanje ima izreden pomen za 

naše občutenje sebe pa tudi za naš razvoj. »Prekrvavljene mišice oţivijo in lahko prebujajo 

globoke ţelje, ki se nikoli niso mogle izraziti, premagovanje teţnosti sovpada z doţivljanjem 

svobode, uporne moči proti vsemu, kar nas tlači in poriva v podrejenost ter ţalostno 

pritlehnost ... V otroštvu je namreč prehajanje v svobodno gibanje (hoditi, tekati, preizkušati 

nove moţnosti, osvajati prostor) eden največjih uţitkov in načinov za izraţanje veselja do 

ţivljenja.«
75

  

 

Plesalka Jasna Knez pravi: »Kdor je kdaj doţivel ustvarjanje z gibi, mu postane to nuja. 

Narediti nekaj, kar nihče drug ne naredi tako kot ti. Zaveš se svojskosti lastnega telesa in jaza. 

Potreba po gibanju narašča. Ideje kar same nastajajo in vsaka improvizacija je doţivetje. Ţelja 

po preizkušanju je vse večja, radoveden si in pripravljen na igro kot otrok. Spontan si, iskriv 

in misliš, da svobodi ni konca …«76 

 

Frostig77 poudarja, da ima ustvarjalno gibanje večkratno vrednost, ker prispeva k hkratnemu 

zavedanju sebe in okolja; ker krepi predstavljivost, integrira zavedanje, zaznavanje, 

spominjanje, čustva, misli in akcijo.  
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Ugotovitve različnih avtorjev78 lahko strnemo v nekaj temeljnih predpostavk gibalnega 

izraţanja in ustvarjanja: 

- telo in duševnost sta v neprestani interakciji; 

- telo in gibanje sta sredstvi za izraţanje in komuniciranje na predverbalnem in 

simboličnem nivoju; 

- gibanje odseva različne vidike posameznikove osebnosti s psihološko-razvojnimi 

procesi, izraţanjem subjektivnosti in vzorci interakcij z drugimi; 

- v ustvarjalnem procesu gre za simbolično uporabo telesa kot metafore oz. prostih 

svobodnih asociacij v gibanju. 

 

Ključnega pomena pri gibalnem izraţanju in ustvarjanju je poudarjanje interakcije med 

duševnim in telesnim. Vsak premik v gibanju se razlije po celotni osebnosti. Človek lahko 

eksternalizira svoja čustva s pomočjo razburljive, oţivljajoče ali pomirjajoče moči giba. Gib 

je sredstvo, ki nudi tako subjektivno kot objektivno izraznost in dejavnost. Ko z gibanjem 

telesa posameznik projicira čustva v prostor, postanejo le-ta neposredno komunikativna. 

Podobe in metafore spodbujajo domišljijo brez posredovanja besed. Doţivetje ob gradnji 

lastne ustvarjalne strukture v prostoru in času pri vsakem posamezniku zbuja samozaupanje. 

V povezanosti z drugimi se razvija občutek za skupno delo ter ustvarjanje in medsebojno 

odvisnost.79  

 

Gibalno izraţanje in ustvarjanje torej poleg tega, da zadovoljuje prirojeno potrebo po gibanju, 

bogati čustvenost in pomaga pri širjenju izkušenj o sebi in drugih. Mladostnik se začne 

zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega gibanja ter različnih moţnosti za izrabo 

energije. Pri gibanju deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema 

kinestetične, ritmične in socialne draţljaje in se odziva nanje. Za razliko od športa, kjer gre za 

storilnost (čim više, čim dlje, čim hitreje ...) pri ustvarjanju in izraţanju z gibom posredujemo 

svojo notranjost, sporočamo s samim seboj ... in to ne preko varnih posrednikov, kot so 

besede, zvoki, barve, temveč sebe neposredno izpostavimo. Tu pa včasih nastopijo zadrţki, 

zadrege, mogoče predsodki, ki so nam ji privzgojili z vzgojo, ki ločuje telo od duha. V 

zgodnjem otroštvu se otroci gibljejo zelo svobodno, igrajo se s svojim gibanjem, sposobni so 

improvizirati na spontan in ustvarjalen način. Starejši kot so, teţe se odpirajo, večje so 
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zadrege. Zato, pravi Kroflič80, je pomembno, da znamo ţe zelo zgodaj izkoristiti otroško 

spontanost in ustvarjalnost v gibu in kasneje mladostnike voditi, da lahko izrazijo svoje misli 

in ideje skozi gibanje, se predajo plesu in igri ter znajo analizirati, kakšne občutke sproščata v 

njih. 

 

Payne81 je različne funkcije, ki jih ima plesno-gibalni medij, zdruţila v sledeče premise: 

- prispeva k samozavedanju, ker omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, daje 

občutek notranje strukture, reducira impulzivnost, omogoča odkrivati sebe, vzbuja 

zadovoljstvo s samim seboj, samozaupanje, občutljivost za neverbalne znake; 

- spodbuja razvoj ustvarjalnega mišljenja, oblikovanje ustvarjalnih stališč, 

usposablja za ustvarjalno reševanje problemov; 

- razvija socialne sposobnosti, t. j. socialno zavedanje, ker spodbuja stike z drugimi, 

zaupanje,  občutljivost, empatijo, solidarnost, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, delitev pozornosti, vodenje in podrejanje, vzdrţevanje 

pozornosti, sprejemanje stikov prek dotika, iniciativnost in sodelovanje v 

aktivnosti; 

- omogoča doţivljanje in izraţanje čustev ter domišljije skozi ustvarjanje s telesom; 

- omogoča občutje uspeha in zadovoljstva; 

- izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente psihomotoričnih sposobnosti; 

- omogoča integracijo notranjih in zunanjih draţljajev; 

- usposablja posameznika za kreativno vključevanje v druţbo in ga ne potiska v 

konformizem. 

 

Poleg tega gibalne igre pri mladostnikih sproščajo energijo in napetost. Njihova prednost je 

tudi v tem, da imajo v nebesedni situaciji več moţnosti za sodelovanje in uveljavitev tudi 

učenci, ki so v besedni komunikaciji šibki. 

 

Kljub temu da gre pri ustvarjalnem gibu za neverbalno, na telo orientirano metodo, je 

pomembna tudi verbalizacija doţivetega, ki omogoča posredovanje doţivetega ostalim v 

skupini. Payne82 opozarja, da morajo biti vsa doţivetja in čustva, tudi tista, ki se »prebudijo« v 

odnosu do telesa, eksternalizirana in posredovana v obliki pogovora ostalim v skupini. 
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Poudarja, da je vsakokratna verbalizacija nujno potrebna za proces spreminjanja (telesne) 

samopodobe. Povratna informacija, ki jo posameznik prejme skozi pogovor v skupini, naj bi 

ga opogumila za nadaljnje »telesne« izkušnje.  

 

Payne83 predstavi še en pomemben vidik metode ustvarjalnega giba, in sicer pomen 

posameznikovega prevzemanja odgovornosti za lastno spreminjanje. V slednjem se skriva ţe 

nekajkrat poudarjena socialnopedagoška perspektiva pomoči, ki predpostavlja aktivno 

sodelovanje in participacijo posameznika. 

 

Nenazadnje velja poudariti še, da izraţanje in ustvarjanje z gibom – tako kot ostali kreativni 

mediji – nista usmerjena v estetsko vrednost nastajajočih »izdelkov«, temveč v sam proces, o 

čemer seznanimo udeleţence ţe na samem začetku skupinskih dejavnosti. 

 

2.6.3.3 Pomen telesnega dotika 

 

Pri gibalnih dejavnostih je poleg giba pomemben tudi dotik, telesni stik med člani skupine. 

Dotik je naravna sestavina preprostih iger: v krogu se drţimo za roke, pošiljamo pozdrav 

prijateljstva s stiskom roke po krogu, v igri »kipar in glina« oblikujemo telo soigralca, po 

hrbtu soigralca pišemo pismo, oblikujemo skupinsko skulpturo, plešemo skupinski ples s 

stikom različnih delov telesa ...  

 

Potreba po telesnem dotiku je v adolescenci ambivalentna:84 po eni strani si mladi bliţine 

ţelijo, po drugi pa čutijo strah pred intimnostjo Z dotikom si medsebojno poseţemo v osebni 

prostor, pri čemer se lahko kdo počuti tudi ogroţenega. Moje izkušnje kaţejo, da so mladi, ki 

odklanjajo telesni stik, zelo redki, včasih se to dogaja na prvih srečanjih zaradi nenavajenosti 

na telesno bliţino. Potrebna je velika mera senzibilnosti za dogajanja v skupini in sproščenost 

s strani vodje, občutek za postopnost in iskanje ustreznih poti do telesnega stika.  

 

Telesni stik nam olajša komunikacijo, vključitev v skupino. Preboj meje osebnega prostora in 

telesni stik pravzaprav zadovoljujeta prvinsko človekovo potrebo po varnosti in čustveni 

toplini, ki je velikokrat odtegnjena otroku ţe od vstopa v šolo dalje. Prav v obdobju 

odraščanja so mladi prikrajšani za telesni stik, saj so za ljubkovanje s strani staršev, učiteljev 
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... ţe preveliki, partnerja, s katerim bi zadovoljili potrebo po telesni bliţini, morda še nimajo, 

telesni stik med vrstniki pa je velikokrat tabu.  

 

Dotik kot prvinsko sredstvo komunikacije tako udeleţenci spet najdejo v gibalnih igrah in 

prek njega gradijo mostove sodoţivljanja in sporazumevanja na drugih ravneh – čustveni, 

razumski, duhovni. Raziskave, ki proučujejo terapevtske učinke dotika, kaţejo, da se ob 

dotiku pojavljajo tudi pozitivne fiziološke in biokemične spremembe v organizmu (npr.: 

povečana količina hemoglobina v krvi).85 

 

2.7 DELO V SKUPINI 
 

2.7.1 Skupinska dinamika 

 

Ljudje smo skozi vse ţivljenje vpeti v najrazličnejše skupine (druţina, razred, vrstniška, 

interesna, prijateljska, delovna skupina ...). Redki so posamezniki, ki hote ali nehote ostanejo 

ali postanejo »osamelci«. V skupinah rastemo, se učimo, delamo, socialno in čustveno 

zorimo, dajemo in prejemamo, se brusimo, se včasih podrejamo, drugič vodimo, smo njeni 

dejavni ali pasivni člani, se čutimo vključene, razumljene, upoštevane in sprejete ali pa 

odrinjene na rob, izključene in nezaţelene.  

 

Skupine se med seboj razlikujejo tako po številu članov, sestavi in času trajanja kot po 

namenu, strukturiranosti, načinu povezovanja in vodenja ... Vsaka skupina ima svoje 

značilnosti: lahko je stroga in toga, ţivahna in prilagodljiva, kohezivna, z jasnimi cilji ali 

polna napetosti in konfliktov. Skupine so »ţivi organizmi« s svojimi zakonitostmi ţivljenja: 

se rojevajo, zorijo, umirajo ...86 

 

Za mladostnike so posebej pomembne vrstniške skupine. Te se oblikujejo spontano in znotraj 

njih mladostniki čustveno in socialno zorijo. Vrstniške skupine same po sebi nudijo 

mladostniku velike moţnosti za socialno učenje (sodelovanje, tekmovanje, izraţanje čustev, 

reševanje konfliktov, vţivljanje, podrejanje in vodenje, prenašanje neuspehov ...). V 

socialnopedagoški praksi pa se oblikujejo skupine mladostnikov (ali katerekoli druge 

populacije) z določenim namenom. Navadno je cilj takšnih skupin preko neposrednega, 
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odprtega kontakta med člani ter na osnovi izkušenj, ki jih s tem pridobijo, doseči spremembe 

vedenja v pozitivnejši smeri, večjo senzibilnost zase in za druge, razvijanje posameznikove 

osebnosti ipd.87 Namen skupine, ki jo opisujem v tem delu, pa je predvsem vzpostavljanje 

takih pogojev in vodenje dejavnosti v tej smeri, da se udeleţencem zagotovi relativno varen 

prostor za psihosocialni razvoj.  

 

Prednosti skupinskega pristopa pri delu z mladimi vidim v tem, da je skupina mladim podpora 

pri: 

- samospoznavanju, oblikovanju samopodobe in gradnji identitete (v skupini 

spoznavajo svoje cilje, interese, sposobnosti, osebnostne značilnosti);  

- vzpostavljanju zaupnosti in pristnih medosebnih odnosov ter ustvarjanju 

socialnega poloţaja in ugleda (pripadnost skupini);  

- prepoznavanju podobnosti (vrstniki imajo podobne interese, ţelje, prepričanja, 

teţave) in s tem izpodbijanju mita o »posebnosti« (mladi se pogosto počutijo, kot 

da nihče drug nima takšnih čustev, izkušenj kot oni in jih zato nihče ne razume, v 

skupini pa ugotovijo, da tudi drugi doţivljajo podobne stvari); 

- instrumentalni in čustveni opori (skupina jim daje ţelene informacije in čustveno 

oporo);  

- učenju medsebojnega sodelovanja, pomoči in iskrene komunikacije; 

- gradnji prijateljstva; 

- preţivljanju prostega časa.  

 

Razumevanje skupine, njene strukture, dinamike ... je osvetlil skupinsko-dinamski koncept. 

Ko govorim o skupinski dinamiki, imam v mislih »pojmovanje skupinske dinamike kot 

specifičnega ravnanja v skupinah in s skupinami, kar pomeni prostor socialnopedagoških 

skupinskih intervencij, ki morajo biti sicer izpeljane iz teoretičnih konceptov in slediti 

preverjenim metodam in postopkom, vendar vedno znova in vsakokrat posebej prilagojene 

konkretni skupini in konkretnim posameznikom v njej.«88 

 

Avtor izraza skupinska dinamika je Kurt Lewin, ki je prispeval tudi spoznanje 3-stopenjskega 

modela učenja v skupinah: 

 

                                                           
87

 Rot, 1983 
88

 Kobolt, 1997: 13 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

43 

 

1. Faza orientacije, ogrevanja: člani skupine primerjajo svoja pričakovanja in poglede; 

posamezniki opustijo nekatere vidike svojih »kognitivno-emocionalnih map«, saj jih 

dogajanja v skupini ne potrdijo in se jim razgrnejo tudi drugi vidiki razumevanja, ki 

jih prispevajo drugi člani skupine. Ta razkorak lahko pri posameznem članu povzroči 

dezorientacijo in morda tudi obrambne drţe. 

2. Faza sprememb: člani skupine se učijo novih vedenjskih strategij, preizkušajo in 

testirajo nove vedenjske oblike in preverjajo nove informacije. Vodja mora usmerjati 

skupino tako, da bodo spremembe moţne, da se posamezniki ozavestijo različnosti in 

preizkušajo nove alternative v varnem in spodbudnem okolju. 

3. Faza stabilizacije: osnovna dejavnost članov skupine je integracija novega z 

obstoječim in iskanje individualnih rešitev, ki so usklajene s skupinskimi.89 

 

Nekateri drugi avtorji navajajo nekoliko drugačne faze v razvoju skupine. Tako Bernstein in 

Lowy90 navajata petstopenjski model razvoja skupine, ki se delno pokriva s pravkar 

omenjenimi fazami skupinskega učenja po Lewinu. Prva je faza priključitve v skupino in 

orientacije, ki jo zaznamuje negotovost, iskanje varnosti in evalvacija pričakovanj. V drugi 

fazi prihaja do interakcij med člani skupine, iskanja pozicij članov skupine ter prvih 

oblikovanj statusov in vlog med člani. V tretji fazi, imenovani faza zaupanja in intimnosti, naj 

bi bili tekmovalni vzgibi ţe preseţeni in med člani doseţeni minimalni konsenzi (zlasti če gre 

za delovno usmerjeno skupino) o nalogi. V tej fazi se večata sodelovanje ter medsebojna 

pomoč. Četrto fazo odlikuje stopnjevanje začetih procesov ob hkratni diferenciaciji, 

vztrajanju na vlogah in pozicijah, razvoju »skupinske identitete«, tako imenovanega »mi« 

občutka, ki krepi skupinsko kohezijo in omogoča skupinsko storilnost. Peta faza pomeni fazo 

ločevanja oziroma zaključevanja skupine, ki jo seveda spremljajo različna čustva. 

 

Različne skupine se različno dolgo nahajajo na določeni stopnji, zato je potrebno pri delu 

vselej izhajati iz konkretne situacije v konkretni skupini. Moţno je, da se faze večkrat 

ponovijo oz. ponovno pojavljajo, ko mislimo, da smo »ţe šli čez«. Prav tako se lahko faze 

tudi med seboj prepletajo in se skupina istočasno nahaja v dveh, treh fazah. Pomembno je, da 

ima vodja skupine znanje o fazah v razvoju skupine in občutljivost za njihovo prepoznavanje. 
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Temeljni načeli skupinskodinamčnega pristopa sta načelo »tu in sedaj« ter »povratno 

sporočilo«. 91 Načelo »tu in sedaj« pomeni, da se skupina ukvarja predvsem z analizo trenutne 

skupinske in individualne situacije. Po eni strani je v središču posameznik, po drugi pa razvoj 

skupine. Pri tem upošteva tudi ostale socialne kontekste, ki jim posamezniki pripadajo, vendar 

predvsem preko analize dogajanj znotraj skupine. Na novo jih v skupinski situaciji reflektira 

in s tem pripravi transferne moţnosti za prenos v nove situacije. »Povratno sporočilo« je 

izjava enega izmed članov v komunikaciji, ki je namenjeno sobesedniku ali več članom 

skupine. Tako je podana moţnost »objektivizacije« za posameznika ali skupino pomembnih 

sporočil in s tem odkrivanje novih zornih kotov ter širjenje optike doţivljanja in vrednotenja 

tistih, ki si sporočila izmenjujejo. Povratna sporočila povečajo razvidnost skupinskega 

dogajanja, saj delujejo na tisti del »okna Johari«, ki se nanaša na posameznikove »slepe 

pege«. Hkrati pravilno posredovanje in sprejemanje povratnih sporočil pomeni učno 

priloţnost za refleksijo in preoblikovanje interakcijskih oblik v skupini.  

 

Ena izmed metod, ki izvirajo iz skupinskodinamičnega koncepta, je tematsko centrirana 

interakcija (TCI) 92, ki jo je razvila Ruth Cohn. Avtorica pravi, da šele hkratno upoštevanje 

posameznikove avtonomije in socialne odvisnosti omogoči, da lahko bolje razumemo 

človekovo vpetost v svet. Zagovarja stališče, da vsakega od nas določajo zaznave, čustva, 

misli in psihosomatska eksistenca, ki je integrirana v našo preteklost in sodoloča našo 

prihodnost. Človek je v njenem umevanju hkrati individualno bitje in obenem prispeva v 

celoto univerzuma. Sočasnost njegove biološke samozadostnosti in socialne odvisnosti ga 

vodi v razreševanje konfliktov, izpolnjevanje svojih ţelja in v nujo iskanja notranjega 

ravnoteţja. Razumevanje skupinskega dela je avtorica vpletla v enakostranični trikotnik. 

Poudarja, da je treba z vidika vodenja skupin iskati ravnoteţje med temo (nalogo) skupine, 

značilnostmi posameznikov v njej (jaz) in skupino kot počasi razvijajočo se novo entiteto 

(mi).  

                okolje      

                            tema (naloga) 

    

 

mi - skupina                                        jaz - posameznik        
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Osnovna načela TCI Cohn93 izrazi v postopkih, ki pri delu skupin zagotavljajo vzdrţevanje 

ravnoteţja med imenovanimi elementi. Nekatera od teh pravil, ki smo jih sprejeli tudi v naši 

skupini, so: 

- pravilo »Bodi sam svoj gospodar«, pomeni, da posameznik v skupini prevzema 

odgovornost za lastna ravnanja; 

- pravilo »Motnje imajo prednost« nas v skupinskem delu opozarja, da v procesu 

skupinskega dela sproti razrešujemo komunikacijske zaplete, kajti le odprta 

komunikacija skupini omogoča uspešno delo in zagotavlja primerno skupinsko 

vzdušje; 

- pravilo »Bodi pozoren na svoje telesne znake« osvetljuje pomen neverbalne 

komunikacije; 

- pravilo »Jaz namesto mi in namesto brezosebnih stavkov« navaja člane na osebno 

in iskreno izraţanje misli, čustev, izkušenj ... 

 

Za vodjo skupine je zelo pomembno, da se zaveda, da prihajajo posamezniki (in tudi on sam) 

v skupino s preteklimi izkustvi medsebojnih odnosov v skupinah, zlasti v »prvi« skupini, 

svoji izvorni druţini.94 Ponavadi ne poznamo druţinske zgodovine udeleţencev, vedeti pa 

moramo, da posamezniki prinesejo s seboj v skupino predstave o tem, kako funkcionirajo 

skupine in kako se je treba vesti v njih, te pa nimajo kaj dosti opraviti s trenutno situacijo. 

 

2.7.2 Vodenje skupine  

 

Beseda »vodenje« izhaja iz anglosakonskih korenin: »leadare« pomeni »voditi ljudi na 

potovanje«, torej vplivati na cilj in smer, v katero gre skupina.95 

 

Tako kot se med seboj razlikujejo skupine, so tudi različni stili vodenja. Od narave, namena, 

velikosti, vrste skupine je odvisno, kakšna je ustrezna vrsta, funkcija, tip vodje, kakšna je 

njegova moč, vloga, stil vodenja. Funkcija vodje v majhni skupini je drugačna kot funkcija 

vodje velike organizacije. Pri izvajanju delavnic za mladostnike je vodja tisti, ki organizira 

program, ga predstavi mladim, jih privabi ter skrbi za potek programa in razvoj skupine. 
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Ule96 pravi, da imajo vodje tri vrste funkcij, ki se med seboj seveda prepletajo: 

- psihološke – člani skušajo s pomočjo vodje zadovoljiti nekatere svoje psihološke 

potrebe (vodja kot psihološka opora , identifikacijska figura, simbol skupine, 

nosilec odgovornosti za delovanje in počutje celotne skupine, »grešni kozel« ali 

»deţurni krivec« skupine v krizi); 

- socialne – povezane z organizacijo ţivljenja in socialno klimo v skupini (vodja kot 

organizator delitve dela, funkcij in vlog, razsodnik v konfliktih, predstavnik 

skupine, informator) ter 

- strokovne – vodja kot koordinator aktivnosti, planer, strokovnjak. 

 

Johnson in Johnson97 poudarjata, da skupina za svoje uspešno delovanje potrebuje ob različnih 

priloţnostih različno akcijo: v nekaterih primerih potrebuje informacije, v drugih prispevke in 

povezovanje med člani; torej mora biti skupina v nekaterih primerih ciljno, v drugih pa 

odnosno naravnana v svojih dejanjih. Isti vodja se v različnih skupinah različno odreţe, saj je 

narava interakcij v vsaki skupini drugačna in posebna.  

 

Ruth Cohn98 (kot je bilo ţe rečeno) poudarja, da je treba z vidika vodenja skupine iskati 

ravnoteţje med temo skupine, značilnostmi posameznikov v njej in skupino kot novo entiteto. 

 

Liberman, Yalom in Miles99 opozarjajo na naslednje vidike dejavnosti voditelja: 

- emocionalno spodbujanje 

- izraţanje osebnega spoštovanja 

- razlage in pojasnjevanja 

- strukturiranje procesov in situacij 

 

Hollander100 poudarja transakcijski vidik vodenja, ki osvetljuje vzajemnost odnosov ter 

medsebojnega, obojestranskega vplivanja med vodjo in člani skupine. Ta odnos določata obe 

strani, ni linearen, temveč kroţen. V skupinah se ljudje učimo drug od drugega, tako člani od 

vodje kot vodja od članov ter člani drug od drugega. Kot je bilo rečeno ţe v prejšnjem 

poglavju, se pri skupinskem učenju dogaja, da vsak član skupine prispeva svoj vidik in 
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prispevki članov se nenehno prepletajo s povratnimi sporočili in drugimi vidiki, smeri 

razmišljanja se spreminjajo. Ramovš101 govori o »odnosni cirkularnosti«: vse misli, besede in 

dejanja so sporočilo, ki gre od enega člana skupine k drugim, tam »nekaj napravi« in se 

kroţno vrača. V skupini tako vsakdo v vsakem trenutku oblikuje druge (celotno skupino), 

preko njih pa vzvratno samega sebe.  

 

Kvaliteta odnosa med vodjo in člani skupine je pomembno odvisna od tega, koliko so 

zadovoljene potrebe in interesi obeh strani; proces uspešno teče v obe smeri, dokler ima za 

obe strani določen smisel. 

 

Pomembne so tudi strokovne kompetence vodje (znanja s področja skupinske dinamike, 

psihodinamike reakcij posameznika v specifičnih situacijah, specifična znanja pri 

obravnavanju tem z različnih področij ...) in njegove osebnostne kompetence (upoštevanje 

interesov in avtonomije posameznika, senzibilnost in dojemljivost za razmišljanja in 

doţivljanja drugih, stik s skupinskim procesom – prepoznavanje faz skupinskega dogajanja, 

optimistična naravnanost, tolerantnost, pripravljenost prilagajanja ...).102 Vodja mora znati 

postaviti meje pri samorazkrivanju ter vedeti, da je tudi sam ranljiv, da kot strokovnjak ni 

vsemogočen. Prav tako je zelo dobro, da zna vodja prepoznati lastne motive in potrebe pri 

delu s skupino. Poleg zavestnih so pomembni tudi nezavedni motivi za odločitev za delo s 

skupino kot tudi za delo v poklicih pomoči nasploh. Ti so lahko: ţelja po sprejetosti, moči, 

uveljavljanju, pomembnosti, hvaleţnosti drugih.103 Na te opozarja tudi Guggenbuhl-Craig104, 

ko pravi, da ni nikogar laţe nadvladati kot nemočne. Kot strokovnjaki lahko zavzamemo 

pozicijo tistih, ki »več vejo in znajo« in celo »bolje vejo, kaj je dobro za posameznika od 

njega samega« in mu s tem odvzamemo še zadnjo instanco moči, namesto da bi ravnali v 

smislu »opolnomočenja«, to je dajanja moči vsem udeleţencem skupinskega procesa. Takšno 

vodenje omogoči, da se posamezniki zavedo lastnih moči in potencialov, s katerimi postanejo 

še več od tega, kar ţe so. Vodja zaupa v njihove sposobnosti; tako ima moţnost iz njih 

izvabiti tisto najboljše, kar se v njih skriva. Člani skupine so z vodjo sodelavci, ne zgolj 

posamezniki, ki mu sledijo. Takšna moč izvira iz ljudi in ne »visi nad njimi«. Načelo 

opolnomočenja se pogosto nanaša na ustvarjanje priloţnosti za to, da lahko vsak član skupine 
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le-tej podari svoj lasten prispevek, nekaj svojega (npr. določen vidik, talent, kreativno 

energijo, odnos), kar je nato s strani skupine tudi cenjeno.  

  

Vodja skupine je pri delu v »delavnici« osredotočen k temu, da ustvari pogoje za individualne 

spremembe. To uresničuje v ozračju socialne podpore in s svojim nedirektivnim delom ter 

neinterpretativnim pristopom pri vodenju skupine. Ustvarja pogoje, v katerih se bo mogoče 

svobodno in sproščeno poigravati z različnimi idejami in stališči, eksperimentirati z lastnimi 

pogledi na ţivljenje in jih preizkušati preko različnih ekspresivnih medijev v interakciji s 

svojimi vrstniki.105 

 

Če ţelimo biti kot vodje skupine mladostnikov uspešni in zadovoljni ter v tem delu vztrajati, 

sta potrebna tudi veliko navdušenje in veselje do dela z mladimi. 

 

2.7.3 Vodenje v paru 

 

Vodenje v paru ima mnoge prednosti pred samostojnim vodenjem, seveda pa je pogoj za 

uspešno vodenje v dvoje medsebojna usklajenost vodij. Dve vodji imata vsak svojo osebnost, 

pristop, izkušnje, znanja in spretnosti, močna področja in šibke točke, kar lahko skupino 

dodatno obogati, partnerjema pa omogoča medsebojno dopolnjevanje, korigiranje, delitev 

nalog in vlog ter učenje drug od drugega. Prednost vodenja v paru je tudi v tem, da poteka 

nemoteno delo skupine tudi v primeru, da je en vodja odsoten. Poleg tega imajo mladostniki 

moţnost izbire, s katerim vodjo bo kdo vzpostavil zaupljivejši odnos, s kom se bodo laţe 

identificirali, na katerega se bodo laţe obrnili v določeni situaciji. Bistveno je, da se vodji 

pred začetkom dela s skupino podrobno pogovorita o svojih pričakovanjih, ţelenih ciljih dela, 

stilu vodenja, delitvi vlog, uporabljenih metodah in tehnikah, načinu komunikacije, uporabi 

moči, pridobivanju povratnih informacij, medsebojni pomoči ...106 V svojih bistvenih 

naravnanostih, reakcijah in odločitvah naj bi bila skladna, saj to povečuje njuno avtentičnost 

in trdnost.  

 

Toplak107 pravi, da imajo uspešna partnerstva pri vodenju naslednje značilnosti: 
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- sposobnost razdajanja: partnerja skušata čim več prispevati k skupinskemu procesu; 

njun cilj je rast, ne zadovoljitev potreb ega; 

- zaupanje: ni potrebe po medsebojnem nadzoru, ţe v začetku razčiščena pričakovanja 

so osnova za zaupanje; 

- skupen cilj: zaradi zavezanosti rezultatom dela sta partnerja prilagodljiva in 

ustvarjalna; 

- odkritost: mešanica iskrenosti in naklonjene skrbi je boljša od prizadevanja za 

popolnost; 

- ravnoteţje: naravno je, da včasih en partner prispeva več od drugega; pri večini 

procesov mora biti eden glavni; 

- dopolnjevanje: partnerja skupaj delujeta sproščeno, njuno delo je usklajeno in 

suvereno. 

 

2.7.4 Delavnice kot način dela 

 

Delavnice so oblika dela v manjši skupini, katerega namen je medsebojno spoznavanje, 

oblikovanje skupine, rast zaupanja, spodbujanje neposredne igre in ustvarjanje vizij za 

nadaljevanje dela in prihodnje razvijanje skupine. Pri tem gre za doţivetja, ki jih ne moremo 

zvesti na »dobro«, »slabo«, »prav« ali »narobe«, pač pa ta doţivetja pomagajo članom 

skupine razvijati občutek zase in za druge ljudi z dajanjem in sprejemanjem.108   

 

Maksimović109 pravi, da je delavnica zamišljena tako, da udeleţence čustveno in intelektualno 

pritegne in jim omogoča, da glede na svojo motivacijo doţivijo zabavno in koristno izkušnjo. 

Bistvo dogajanja je doţivljanje in ne »pogovor o ...«.  V delavnici se člani majhne skupine 

vključijo v samostojno in skupinsko odkrivanje, ne dobijo pa izdelanih odgovorov in 

receptov. Delavnica je polna vprašanj in spodbud pri iskanju samostojnih odgovorov. 

 

Gre torej za metodo kreiranja učnih situacij, za katero je značilno sproščeno, kreativno 

ozračje. Delavnice morajo imeti jasno opredeljen namen, vendar mora vodja peljati skupinsko 

dogajanje v smeri med začrtanim programom in prilagajanjem programa konkretnim 

potrebam udeleţencev. Ponavadi poteka delavnica v dramaturškem loku: od ogrevanja, krize 

in viška do pomiritve. 
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Še bolje pojasnjuje dogajanje v delavniški skupini »ustvarjalni orgazmični ciklus«, ki ga 

opisujeta Randall in Southgate.
110

 Ta ciklus ima več faz: negovanje, energiziranje, vrh in 

sproščanje. Za fazo negovanja je značilno čustveno in telesno oskrbovanje med člani skupine 

ter  oskrbovanje z informacijami, dejstvi, idejami. V fazi energiziranja člani prispevajo vse 

več idej, več je akcije in spodbujanja. Vrh skupina doseţe, ko so člani vse bolj zagreti, imajo 

vse več energije, nastajajo nove ideje. V fazi sproščanja se sodelujoči umirjajo, sintetizirajo, 

povezujejo, hkrati pa ţe načrtujejo za prihodnost.  

 

Posebno ozračje vlada v »gibalnih delavnicah«, ki ga Vogelnik111 opiše tako: »Več ljudi, ki so 

zbrani v istem prostoru ob skupni aktivnosti, tvori vzdušje, katerega učinka in kakovosti 

posameznik ne bi mogel doseči sam. V skupini je bolj ţivo, bolj veselo in tudi bolj 

vzpodbudno … Poleg sile, ki je (fizično) seštevek vseh posamičnih sil, se tu sprošča še 

nekakšna posebna skupna sila. Medsebojni stik povzroča svojevrstno podţiganje ţivljenjske 

energije, medsebojno pomoč in solidarnost in hkrati tekmovanje s samim seboj in z drugimi, 

veselje ob čutenju soljudi, nenehno izmenjavanje vlog na poti do skupnega cilja.«  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 PREDSTAVITEV SKUPINE IN OZADJE RAZISKOVANJA  

 

Delam na manjši osnovni šoli kot učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja. Mladostniki iz 

višjih razredov, ki se pogosto ustavijo ob oknu naše učilnice, da kaj poklepetamo, so pred leti 

izrazili ţeljo, da bi se začeli srečevati v kakšnem takem »debatnem« kroţku ali da bi skupaj 

»počeli kakšne zanimive stvari«. Njihova potreba je sovpadla z mojimi takratnimi razmišljanji 

in pogovori s prijateljico Tamaro112, da bi skupaj vodili delavnice za mladostnike. Vsaka zase 

sva ţe imeli nekaj izkušenj z vodenjem skupin za otroke in mlade, skupaj pa sva obiskali 

nekaj izkustvenih seminarjev iz programa Pomoč z umetnostjo in se »začutili«, da bi bili 

lahko uspešen voditeljski par. Urediti je bilo treba še nekaj organizacijskih zadev, nato pa je 

sledilo pisanje programa. Metodično in tematsko sva na začetku izhajali iz programa 

Mladinskih delavnic,113 ki sva ga dograjevali z vedno novimi vsebinami in tehnikami ter sami 

sestavljali delavnice.  

 

Delavnice so namenjene učencem osmega in devetega razreda. Teme delavnic so aktualne za 

obdobje mladostništva: samospoznavanje, medsebojno spoznavanje, odnos do staršev, 

vrstnikov, komunikacija, prepoznavanje in izraţanje čustev, posameznikova močna in šibka 

področja, oblikovanje vrednot, prijateljstvo, ljubezen, spolnost, zaupanje, strahovi, interesi ... 

Elementi, ki sestavljajo najine delavnice, pa so: igra (interakcijske igre, igre vlog, dramske 

improvizacije), gibanje, sprostitvene dejavnosti, likovno ustvarjanje, vodene vizualizacije, 

izkustveno pisanje, pogovor … Prevladujeta igra in gib. Delavnice so delno strukturirane, 

vedno puščava tudi prostor za improvizacijo in pobude skupine. Občasno imamo zgolj 

gibalne delavnice. Vsebine in metode dela se vsako leto nekoliko spremenijo. Učenci osmega 

razreda običajno nadaljujejo z obiskovanjem delavnic tudi v devetem razredu, ko se jim 

pridruţijo osmošolci.  

 

Namen delavnic je vzpostavljanje pogojev in vodenje dejavnosti v tej smeri, da se 

udeleţencem zagotovi relativno varen prostor za psihosocialni razvoj. Namen delavnic igre in 

giba je torej podpora mladim pri samospoznavanju, oblikovanju samopodobe in gradnji 

identitete, pri vzpostavljanju zaupnosti in pristnih medosebnih odnosov, pri učenju 
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medsebojnega sodelovanja, pomoči ter iskrene komunikacije. Hkrati delavnice nudijo mladim 

moţnost druţenja, sprostitve in zabave ter priloţnost za ustvarjalno preţivljanje prostega časa. 

 

To, da je ena od naju zaposlena na šoli, vidim kot prednost. Mladostnikom sem ravno dovolj 

blizu, saj se vsak dan lahko obrnejo name z vprašanji, »novicami«, pomisleki, se kaj potoţijo, 

povedo, kaj se jim je zanimivega zgodilo. Poznam šolo in kraje, v katerih učenci ţivijo – naš 

šolski okoliš obsega veliko manjših vasic in zaselkov. Laţe tudi rešujemo organizacijske in 

logistične zadeve, povezane z izvedbo delavnic in spremljajočih aktivnosti. Hkrati sem 

mladostnikom ravno dovolj daleč – nisem njihova učiteljica. Tamara ima na dogajanje pogled 

z druge perspektive; kot »zunanja«, neobremenjena s »šolskimi zgodbami« in tudi mlajša 

opaţa druge stvari in je mladostnikom blizu na drugačen način.  

 

Skupina, ki jo opisujem v diplomskem delu, je delavnice obiskovala v šolskem letu 

2006/2007. Zbrala se je tako, da sva v začetku prejšnjega šolskega leta s Tamaro predstavili 

delavnice v osmem razredu. Nad številom prijavljenih sva bili navdušeni, saj se vsako leto 

malo poveča, pa še štirje fantje so bili med njimi, kar je po izkušnjah za tovrstne delavnice 

redkost. Ti novi člani so se pridruţili prejšnjim. 

 

V skupini je bilo petnajst mladostnikov: enajst deklet in štirje fanti; osem osmošolcev in 

sedem devetošolcev. Srečevali smo se vsak teden. Posamezna delavnica je trajala od eno uro 

in pol do dve uri.  

 

Na prvi delavnici smo se dogovorili o dnevu, uri in pogostosti srečevanja ter postavili pravila. 

Naše temeljno pravilo je, da drug drugega spoštujemo. Skušamo razumeti posebnosti 

posameznika in se izogibati ocenjevanju in obsojanju. Udeleţba je prostovoljna, je pa 

zaţeleno redno prihajanje. Tudi sodelovanje pri posameznih igrah je prostovoljno, če kdo ne 

ţeli sodelovati pri neki dejavnosti, lahko to pove. Gre za igre, ne naloge; to pomeni, da ni ene 

prave rešitve, temveč je mnogo enakovrednih uresničitev. V igrah sodelujeva tudi voditeljici.  

Govorimo čim več v prvi osebi in poskušamo biti, kolikor je mogoče, iskreni. Kar na 

delavnicah slišimo in povemo, je zaupno. Pri postavljanju pravil ter vodenju dogajanja je 

imela veliko vlogo skupina, ki je med delom z dogovarjanjem oblikovala svoj lasten slog, 

svoj ritem ter tudi svoja lastna pravila.   

 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

53 

 

Srečujemo se navadno v učilnici prvega razreda, ki je opremljena z blazinami, klopcami, 

ţogami in drugimi rekviziti, ki jih lahko uporabimo. Nekajkrat smo imeli »gibalno delavnico« 

v telovadnici ali pa v naravi, kar je posebno doţivetje.  

 

Posamezna delavnica je sestavljena iz vaj, ki si sledijo v smiselnem zaporedju, kar sva deloma 

povzeli po Vogelnik114 in Payne115, deloma pa zaporedje oblikujeva na podlagi najinih 

izkušenj oziroma poznavanja skupine, v kateri delavnica poteka. Navadno začnemo z 

ogrevanjem in uglaševanjem v skupino. Namen tega uvoda je medsebojno usklajevanje, 

sprostitev in uglasitev. Sledi glavna dejavnost, razgovor, ohlajanje, zaključek in slovo. Ob 

koncu vedno reflektiramo dogajanje v skupini in povemo, kako se počutimo. Hickson
116

 

svetuje, naj vsebuje vsaka delavnica ogrevanje in ohlajanje. Energija skupine namreč ni enaka 

energiji zunanjega sveta članov, zato moramo poskrbeti za neţen prehod, sicer lahko 

porušimo, kar smo gradili tekom srečanja. 

 

Če gre za gibalno delavnico, je sestava navadno taka:117 ogrevanje in uglaševanje v skupino, 

uvajanje v »temo« (dihanje, glasovne, gibalne vaje), razvoj teme (gibalne improvizacije in 

oblikovanje, gibalno izraţanje in ustvarjanje), umirjanje, sproščanje, zaključek. Te dejavnosti 

potekajo preteţno v nebesedni, telesni obliki in izkušnji ter v sproščenem, igrivem ozračju, ki 

daje hkrati občutek varnosti in svobode. Tudi ob koncu gibalnih delavnic svoja spoznanja in 

počutje ubesedimo. 

 

3.2 OPREDELITEV VRSTE RAZISKAVE 

 

Empirični del naloge obsega kvalitativno analizo intervjujev z udeleţenci delavnic in 

interpretacijo rezultatov. 

 

3.3 CILJI IN NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen raziskovanja je predvsem dobiti povratno informacijo od udeleţencev delavnic, kako 

doţivljajo vključenost v skupino, kako to povezujejo z odnosom do sebe in drugih ter 

preveriti moje razumevanje namena in ciljev delavnic in ga primerjati z razumevanjem 
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udeleţencev. Cilj raziskovanja je tudi preveriti tak model dela in njegovo uporabnost pri delu 

z mladostniki. 

 

3.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Predvidevam, da so delavnice igre in giba pot k sebi in drugim ter da so se med obiskovanjem 

delavnic pri udeleţencih zgodile določene spremembe na osebnem (samospoznavanje, 

doţivljanje in izraţanje sebe, oblikovanje samopodobe, prepoznavanje in izraţanje čustev ...) 

in medosebnem področju (doţivljanje in razumevanje drugih, pridobivanje socialnih veščin, 

odnosi v skupini ...) 

 

Zanima me, kako udeleţenci delavnic doţivljajo delavnice in svojo vključenost v skupino ter 

kaj se je in se pri njih dogaja na intrapersonalnem in interpersonalnem področju. 

 

1. Kako mladostniki doţivljajo svojo vključenost v skupino, vzdušje na delavnicah in 

skupinsko dinamiko. 

2. Kako mladostniki razumejo namen delavnic, kako vidijo način dela in stil vodenja 

delavnic. 

3. Kako udeleţenci povezujejo izkustvo na delavnicah z doţivljanjem in izraţanjem 

sebe. 

4. Kako udeleţenci povezujejo izkustvo na delavnicah z doţivljanjem in razumevanjem 

drugih in vzpostavljanjem medosebnih odnosov.  

 

3.5 METODOLOGIJA 
 

2.5.1 Opis vzorca raziskave 

 

V raziskavo je zajetih 15 mladostnikov, 8 osmo- in 7 devetošolcev, ki so v šolskem letu 

2006/2007 obiskovali delavnice igre in giba. Med njimi je 11 deklet in 4 fanti. 11 

mladostnikov prihaja na srečanja redno, 4 pa občasno. 6 jih obiskuje delavnice ţe drugo leto 

(devetošolci), 9 pa to šolsko leto (8 osmošolcev in 1 devetošolka).  
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3.5.2 Izbor, opis in priprava raziskovalnega instrumentarija  

 

Za raziskovalni instrument sem izbrala nestandardiziran polstrukturiran intervju. Izvedla sem 

ga z vsakim članom posebej. Upoštevala sem smernice, ki veljajo za uporabljeno raziskovalno 

tehniko (odprta, manj formalna in fleksibilna pogovorna tehnika in poizvedovalna situacija). 

Vprašanja sem imela le okvirno vnaprej pripravljena oziroma sem imela pripravljene le 

smernice, tematske sklope, ki so me zanimali. Kljub temu sem intervju skrbno načrtovala 

glede na cilj raziskave in ga skušala premišljeno oblikovati glede na vsebino (jasen jezik, 

smiselnost, nisem uporabljala emocionalno nabitih vprašanj, se izogibala sugestivnim 

vprašanjem) in razpored (od splošnega k specifičnemu, pazim na moţen učinek interakcije 

med vprašanji, razpored po teţavnosti, glede na intimnost oz. problematičnost, prehodi med 

temami so mehki).118 

 

Tematski sklopi, ki sem jih pripravila, so bili: odločitev za obiskovanje delavnic, doţivljanje 

delavnic, doţivljanje in izraţanje sebe, doţivljanje in razumevanje ostalih članov skupine in 

vzpostavljanje medsebojnih odnosov in doţivljanje širšega okolja in dejavnost v njem. 

 

3.5.3 Postopek raziskovanja 

 

Intervjuje sem izvedla na različnih lokacijah v šoli in njeni okolici. Sedem pogovorov sem 

posnela v učilnici prvega razreda, kjer tudi potekajo delavnice, enega v svojem kabinetu, ki je 

ob tem razredu in udeleţencem tudi zelo domač, s tremi člani sem se pogovarjala na zidku 

pred šolo, štirje pa so me povabili na sprehod v naravo. Pogovori so potekali sproščeno. 

Sogovorniki so bili zainteresirani, pri nobenem nisem imela občutka, da mu je odveč. Dva 

sogovornika in ena sogovornica so bili bolj redkobesedni, vendar njuna pričevanja niso nič 

manj zgovorna, pri dveh pa sem čutila veliko pripravljenost za pripovedovanje in ţeljo po 

reflektiranju doţivetega na delavnicah. Tematskih sklopov sem se v glavnem drţala, vrstni 

red je bil včasih spremenjen, ker naju je pogovor peljal v druge smeri. Ušlo mi je kakšno 

sugestivno vprašanje, kot npr.: »Ma kaj ni blo fajn pri uni igri, ko smo ...«, ali pa: »Saj to, da 

so prihajali nekateri samo občasno, vas ni preveč motilo, ne ...«. Tudi kriterijev razporeda 

vprašanj se nisem vedno drţala in kakšen prehod med temami je bil prav oster, ko sem 

opazila, da naju je v pogovoru zaneslo. Vsak pogovor sem začutila kot svojo zgodbo, 
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drugačno od drugih, kot svojo resnico. In zaslutila sem pomen teh malih pripovedi, ki 

predstavljajo izziv uveljavljenim pozicijam in teorijam.119  

 

3.5.4 Način obdelave zbranega gradiva 

 

Zapisala sem intervjuje in jih nekajkrat prebrala. Zaradi velikega števila intervjujev se mi je 

zdelo gradivo teţko obvladljivo in pomislila sem, da bi se omejila na manj zgodb. Tu pa se je 

pojavilo vprašanje načina izbora intervjujev. Po pogovoru z mentorico sem ohranila vseh 15 

zgodb. Ta besedila so mi sluţila kot podlaga za analizo.  

 

V prvem koraku analize sem besedila razdelila v tematske sklope. To sem naredila na ta 

način, da sem obarvala posamezne dele intervjujev z različnimi barvami. Nekateri deli so bili 

obarvani v več barvami, saj sem jih lahko uvrstila v več sklopov. Tako so postale zgodbe bolj 

obvladljive, povezala sem nekatere podatke in dobila bolj celotne slike.  

 

V drugem koraku sem izpisala besedila po tematskih sklopih tako, da je razvidno, čigava je 

katera izjava. Sedaj sem še bolj razločila posameznike, njihove motive, doţivljanje delavnic, 

sebe in drugih.  

 

Tematski sklopi:  

 

1. Odločitev za obiskovanje delavnic  

Kaj mladi povedo o tem kje, kdaj in od koga so izvedeli za delavnice, kakšne so bile te 

informacije, kaj povedo o svojih motivih za obiskovanje delavnic in pričakovanjih v zvezi z 

delavnicami. 

 

2. Doţivljanje delavnic   

Kaj povedo o načinu dela v skupini, o pravilih, metodah, strukturi delavnic, kaj o izraznih 

sredstvih, ki smo jih uporabljali. Kako so se jih dotaknile teme, vsebine srečanj. Kako 

doţivljajo in ocenjujejo vodenje delavnic. Kaj povedo o klimi v skupini, zaupanju, podpori, 

občutku varnosti, komunikaciji. Kako doţivljajo odprtost skupine. Kako razumejo namen 

delavnic. 
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3. Doţivljanje in izraţanje sebe  

Kaj mladi povedo o soočanjih s samim seboj in samospoznavanju preko iger in ostalega 

dogajanja na delavnicah. Kako doţivljajo sebe, kako se sprejemajo, so se tu »zgodile« kakšne 

spremembe. So kaj novega spoznali o sebi, svojem mišljenju, čustvovanju, delovanju. 

Ocenjujejo, da se je med obiskovanjem delavnic kaj spremenilo njihovo čustvovanje 

(prepoznavanje, sprejemanje, izraţanje čustev...). Kaj pa mišljenje, pogled na svet? Kako 

izraţajo sami sebe, svoje občutke, razmišljanja. Kakšen je njihov način komunikacije, 

izraţanja svojega mnenja. 

 

4. Doţivljanje in razumevanje ostalih članov skupine in vzpostavljanje medsebojnih 

odnosov  

Je potekalo preko dogajanja na delavnicah tudi medsebojno spoznavanje in povezovanje. Kaj 

udeleţenci povedo medsebojnih odnosih znotraj skupine. So se odnosi med udeleţenci 

poglobili, utrdili, sprostili, prečistili. So se spletle kakšne prijateljske vezi. Kako je z 

medsebojnim sprejemanjem, spoštovanjem različnosti. Kaj povedo o zaupanju, podpori in 

medsebojni pomoči znotraj skupine. Je obiskovanje delavnic pomenilo tudi razbremenitev, 

sprostitev, zabavo. 

 

5. Doţivljanje širšega okolja in dejavnost v njem  

So se izkustva z delavnic odraţala tudi v druţinah, razredih udeleţencev. So udeleţenci 

karkoli od pridobljenega na delavnicah prenašali v druţinsko dogajanje, v razred, vrstniške 

skupine. Se je utrip delavnic čutil na šoli. Kakšna je povezava med obiskovanjem delavnic in 

razvojem prostovoljnega dela na šoli. 

 

V tretjem koraku sem izjavam znotraj tematskih sklopov pripisala kode glede na oţjo temo, o 

kateri govorijo. Vsako kodo sem nato zapisala v svojo tabelo in pod njo podala izjave 

mladostnikov, ki sem jih s to kodo označila. Če je katera izjava tematsko sodila v dve ali več 

skupin, sem jo v vsaki tudi navedla.  

 

V četrtem koraku sem pod vsako tabelo zapisala analizo posameznih izjav. Izjave 

udeleţencev sem zapisovala skoraj dobesedno, posamezne besede in besedne zveze sem 

puščala v narečju oz. slengu, ker menim, da so tako bolj verodostojen izraz razmišljanja in 

občutenja udeleţencev delavnic. 
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3.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.6.1 Kvalitativna analiza intervjujev 

 

1. sklop: Odločitev za obiskovanje delavnic  

 

Izjave mladostnikov, ki se nanašajo na »odločitev za obiskovanje delavnic«, sem označila z 

naslednjimi nadkodami: informacije, pričakovanja in motivi.  

Izjave mladostnikov, ki se nanašajo na informacije o delavnicah, sem označila z naslednjimi 

kodami: 

- starejši sošolci, bratje, sestre 

- predstavitev 

- voditeljici 

izjave, ki se nanašajo na pričakovanja in motive, pa: 

- zabava, druţenje, sprostitev 

- samospoznavanje, medsebojno spoznavanje, boljši 

odnosi 

- zanimive teme, igre 

- radovednost 

- izlet, voditeljica 

 

INFORMACIJE 

 STAREJŠI SOŠOLCI, BRATJE, SESTRE 

- Ja, vsi so govorili, kolk je fajn na delavnicah - ta starejši; sem rekla, da moram provat. 

- Po šoli se pa itak govori same dobre stvari o delavnicah. 

- Tisti, ki so že hodili, so govorili po šoli, da so delavnice zakon. 

- Oba brata sta hodila in sem se kdaj ko mulka uštulila zraven. Ste se ful smejali in ene resne debate 

ste imeli. 

- Po šoli se govori, kolk so delavnice fajn.  Sem skoz vedla, da bom hodila, ko bom v osmem. 

- Mi je sestra vse tako natančno opisala, kako je na delavnicah, da se mi zdi, da sem že takrat hodila. 

- Po šoli se ful govori ... tisti, ki nas to zanima, komaj čakamo, da se vam pridružmo, ostalim se pa zdi 

to brez veze. 

- Skoz so težile (sošolke), naj pridemo, ma ostali niso hoteli, potem pa smo se okorajžli. 

 PREDSTAVITEV 

- Predstavitev me je dokončno prepričala. 
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- Največ sem zvedela na predstavitvi, 

- Več sem zvedela na predstavitvi. 

 VODITELJICI 

- Ti si govorila same zanimive stvari od delavnic. 

- Ja, ti in Tamara. 

 

Glavni vir informacij o delavnicah so bili za mladostnike starejši vrstniki (Tisti, ki so že 

hodili, so govorili po šoli, da so delavnice zakon.)  in starejši sorojenci, ki so ţe obiskovali 

delavnice (Mi je sestra vse tako natančno opisala, kako je na delavnicah, da se mi zdi, da sem 

že takrat hodila.). Ti so udeleţence tudi navdušili in spodbudili za obiskovanje delavnic. To 

povezujem z dejstvom, da so za mladostnike v tem obdobju vedno bolj pomembni vrstniki. 

Pomembno je njihovo mnenje, ţelijo jih posnemati. Zanimiva je izjava enega od fantov (Skoz 

so težile (sošolke), naj pridemo, ma ostali niso hoteli, potem pa smo se okorajžli). V lanskem 

šolskem letu je bila namreč skupina sestavljena le iz deklet. Zaslugo za to, da so se nam 

pridruţili fantje, imajo torej sošolke. Kljub temu da sva imeli s Tamaro predstavitev delavnic 

za vse učence, le-to navajajo kot vir informacij le trije (Predstavitev me je dokončno 

prepričala.), dva pa kot vir informacij navajata voditeljici (Ti si govorila same zanimive stvari 

od delavnic.), a tudi vsi ti udeleţenci poleg tega omenjajo kot »informatorje in motivatorje« 

starejše vrstnike in sorojence. »Po šoli se govori …« Ta izjava, ki se je večkrat ponovila (Po 

šoli se pa itak govori same dobre stvari o delavnicah ... Po šoli se govori, kolk so delavnice 

fajn ... Po šoli se ful govori in tisti, ki nas to zanima, komaj čakamo, da se vam pridružmo, 

ostalim se pa zdi to brez veze.), me je prijetno presenetila. Razumem jo kot sporočilo, da so 

delavnice med učenci višjih razredov poznane, priljubljene, vzbujajo zanimanje, so »stvar 

debate« na šoli. Najina predstavitev je tako zgolj potrditev, da se bodo delavnice izvajale tudi 

v tistem šolskem letu in ne toliko informiranje in motiviranje učencev za obisk delavnic. Ko 

je neka dejavnost na šoli vpeljana in »pride na dober glas«, je pot naprej po eni strani laţja po 

drugi pa odgovornejša, da zadostiš pričakovanjem udeleţencev. 

 

MOTIVI, PRIČAKOVANJA 

 ZABAVA, DRUŢENJE, SPROSTITEV 

- Zarad druženja, da bi se sprostila od šole. 

- Pričakovala sem zabavo, da bo vse bolj sproščeno, drugi krožki so vsi preresni. 

- Da bodo petki bolj zabavni. Seveda pa je bil mamljiv tudi izlet v Gardaland. 

- Da bo žur, mal zezanja s prjatli, no v bistvu se lahko tud kaj naučiš. 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

60 

 

- Jaz sem hotel predvsem veliko zabave. 

 SAMOSPOZNAVANJE, MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE, BOLJŠI ODNOSI 

- Tako, da bi mal razmišljala o sebi. 

- Ja, pogovor, da spoznaš sebe, da spoznaš, kako drugi gledajo na stvari, kako mislijo. 

- Ker to je priložnost, da se kaj pogovorimo, tako bolj spoznaš druge ... Jaz sem si skoz želela, da bi 

se v razredu bol spoznali, se bol štekali ... V osnovni ne veš še kaj dosti o sebi in drugih, niti se ne 

spomniš, da bi tako razmišljal. 

 ZANIMIVE TEME, IGRE 

- Kakšne zanimive igre.  

- Zanimive teme in to, da se bomo pogovarjali o prijateljstvu, ljubezni. 

- ... pa tudi pogovora o kakšni zanimivi temi.  

 RADOVEDNOST 

-Me je začelo ful zanimat, kaj je s temi delavnicami, vse so hodile, vse, kolk da je fajn, sem šla provat. 

Če bo kul, bo, če ne, ne bom hodila.  Saj me poznaš. Potem se je izkazalo, da je blo super, ma nisem 

prišla prav zmiraj, ne. 

- So se drugi menili, da bi šli, sem rekla, grem še jaz. Vsi so rekli: fajn, fajn, več nisem vedela. 

- Veliko iz razreda jih je šlo sem šla pogledat, tako, brez posebnih pričakovanj, si nisem 

predstavljala, kako bo zgledalo. 

- Smo vsi komaj čakali, da bomo v osmem, da bomo lahko hodili.  

- Smo se zmenli, da pridemo letos še mi zraven ... Sam najbrž ne bi šel, ma ker so šli sošolci, sem šel 

še jaz in je blo  vredu. 

 IZLET, VODITELJICA 

- Ja, sam zarad Gardalanda in zarad tega, ker je Tamara taka faca. 

 

Veliko mladostnikov od delavnic ni imelo posebnih pričakovanj. Prišli so zaradi radovednosti 

(Me je začelo ful zanimat, kaj je s temi delavnicami …) oz. ker so šli ostali sošolci (So se 

drugi menili, da bi šli, sem rekla, grem še jaz.), enega fanta pa je pritegnila voditeljica in 

obljubljeni izlet v Gardaland (Ja, sam zarad Gardalanda in zarad tega, ker je Tamara taka 

faca.). Več mladostnikov je tudi navedlo, da je od delavnic pričakovalo zabavo (Da bo žur.), 

druţenje (Mal zezanja s prjatli.) in sprostitev (Da bi se sprostila od šole.). Pričakovali so tudi 

samospoznavanje (Tako, da bi mal razmišljala o sebi.), medsebojno spoznavanje (… da 

spoznaš, kako drugi gledajo na stvari, kako mislijo.) in boljše medsebojne odnose (Jaz sem si 

skoz želela, da bi se v razredu bol spoznali, se bol štekali.) pa tudi zanimive teme in igre 

(Kakšne zanimive igre.). Pričakovanja mladostnikov so se kar ujela z namenom delavnic: 

druţenje, samospoznavanje, medsebojno spoznavanje, boljši medosebni odnosi, teme – 
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aktualne za mladostnike– igre in druge zanimive skupinske metode pa tudi sprostitev in 

zabava. 

 

2. sklop: Doživljanje delavnic 

 

Izjave mladostnikov, ki se nanašajo na »doţivljanje delavnic«, sem označila z naslednjimi 

kodami:  

- medsebojno zaupanje, sprejemanje in podpora 

- vzdušje v skupini 

- počutje v skupini 

- odprtost skupine  

- komunikacija v skupini 

- vodenje  

- način dela (metode in tehnike)  

- splošno  

- gib 

- namen delavnic 

- vsebine delavnic 

 

 MEDSEBOJNO ZAUPANJE, SPREJEMANJE IN PODPORA 

- Ni bilo zapostavljanja, vsi smo poslušali vsakega. 

- Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po drugem ... 

nisi se bal, da ti bo kdo kaj zameril, si se lahko pošalil ... Vse, kar smo delali, vedno smo se počutili 

varno, si se lahko sprostil, izživel. 

- Povedali smo si, kar si med poukom nismo upali, tudi vama smo lahko vse povedali, tudi o učiteljih 

... Ste nam dosti pomagale ... Nikoli mi niste rekli, da ne smem zraven ...
 
Najbrž ker ste vedli, kako je 

doma ... Ste mi res ful pomagali ... 

- Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne ... nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala 

se sprostit in odpret ... sem se bala posmeha sošolk. Sčasoma mi je postalo všeč. Sošolke so bile ful 

prijazne z mano. Saj so itak vedele, kako je … oče in to, ma vseeno ...  

- Tu smo se spoznali, povezali ..., se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo se lovili v padanju, na primer 

..., ne dobiš se zmeraj z vsakim. 

- Stalni smo vedeli več drug o drugem, zaupanje se je gradilo. 

- Všeč mi je bilo predvsem to, da smo bili super skupina, smo si zaupali. 

- Spoznala sem, da so v tej skupini ljudje, ki jim lahko zaupam. 
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Ko udeleţenci opisujejo svoje doţivljanje skupine, poudarjajo medsebojno zaupanje: Všeč mi 

je bilo predvsem to, da smo bili super skupina, smo si zaupali. Povejo, da se je zaupanje 

gradilo in da so to čutili predvsem »stalni« udeleţenci: Stalni smo vedeli več drug o drugem, 

zaupanje se je gradilo. Zaupanje v skupini se res ne vzpostavi takoj. Za to so potrebni čas in 

pozitivne izkušnje članov, kar potrjuje izjava udeleţenke: Na začetku sem bila zadržana, mi ni 

bilo v redu, ne ... nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala se sprostit in odpret ... sem se 

bala posmeha sošolk. Sčasoma mi je postalo všeč. Sošolke so bile ful prijazne z mano. Saj so 

itak vedele, kako je … oče in to, ma vseeno ... Temelje zaupanja in varnosti pa je potrebno 

vzpostaviti ţe takoj na začetku, saj je zaupno in varno ozračje osnovni pogoj za delovanje 

skupine, kjer gre za osebno izraţanje in razkrivanje. Mladi govorijo tudi o medsebojnem 

sprejemanju, ki je prav tako osnova za medsebojno odpiranje in predpogoj za osebnostno rast 

posameznika: Ni bilo zapostavljanja, vsi smo poslušali vsakega … nisi se bal, da ti bo kdo kaj 

zameril, si se lahko pošalil ... Udeleţenci izpostavijo pomen gibalnih iger pri sproščanju in 

vzpostavljanju zaupanja v skupini: Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in 

valjali en po drugem ... Vse, kar smo delali, vedno smo se počutili varno, si se lahko sprostil, 

izživel. Tu smo se spoznali, povezali ..., se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo se lovili v 

padanju, na primer ..., ne dobiš se zmeraj z vsakim. Omenijo tudi podporno funkcijo skupine, 

tako s strani vodij: Ste nam dosti pomagale. kot s strani članov: Sošolke so bile ful prijazne z 

mano.  

 

VZDUŠJE V SKUPINI 

- Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po drugem ... te ne briga nič 

več, mi ni blo nič nerodno, ma včasih sem si mislila: da bi nas kdo gledal, bi si mislil, da smo 

žvgnjeni. 

- Na gibalnih se je nekaj bolj dogajalo, je blo bolj živo, živahno, vsi smo bolj sodelovali. 

- Ma je blo zmir fajn. 

- Sproščenost, nismo bili zadržani, nisi se bal, da ti bo kdo kaj zameril, si se lahko pošalil, ni bilo 

strogo, resno ... si se lahko sprostil, izživel. 

- Lani, se mi zdi, smo bili bolj zadržani, letos smo si bolj upali 

- Smo se igrali ko eni otroci, ma je blo super... Kot da se poznamo že vse življenje ... 

Vsi smo sodelovali, to me je v začetku presenečalo.. 
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- V začetku šolskega leta smo bili tihi, sramežljivi, zdaj smo se pa vpeljali, se navadili na tak način. 

- Tisti majhni stolčki in tisti razred naredi dobro vzdušje, al pa ko smo bli na jasi. 

- Sploh je bilo vedno bolj sproščeno, smo bolj zreli, odkriti, si več upamo. 

- Smo se nasmejali ...   

- Vzdušje je bilo sproščeno, tako da ni bilo težav. 

- Ja smo se ful smejali, tudi sami sebi. 

 

Ko udeleţenci opisujejo vzdušje na delavnicah, ga označijo kot sproščeno: Sproščenost, 

nismo bili zadržani, igrivo: Smo se igrali ko eni otroci, ma je blo super, veselo: Ja smo se ful 

smejali, tudi sami sebi, ţivo: Na gibalnih se je nekaj bolj dogajalo, je blo bolj živo, živahno, 

vsi smo bolj sodelovali. Povejo, da se je klima v skupini med letom pa tudi v primerjavi z 

lanskim šolskim letom izboljševala: V začetku šolskega leta smo bili tihi, sramežljivi, zdaj 

smo se pa vpeljali, se navadili na tak način … Sploh je bilo vedno bolj sproščeno, smo bolj 

zreli, odkriti, si več upamo … Lani, se mi zdi, smo bili bolj zadržani, letos smo si bolj upali. 

Vzdušje v skupini ustvarjajo člani, vodja, dejavnosti pa tudi prostor, kjer se dejavnosti 

odvijajo: Tisti majhni stolčki in tisti razred naredi dobro vzdušje, al pa ko smo bli na jasi. 

 

POČUTJE V SKUPINI 

- Lani sem bila manj sproščena kot letos, sem se bolj letos dobila, ne vem, ali zato ker so bili lani tudi 

drugi – ta starejši ... ma je bilo fajn tudi lani. Tako: lani kakšen petek ne bi šla, letos pa ne bi 

zamudila nikoli, sem vedno komaj čakala. 

- Jaz sem se vedno tako sprostila na delavnicah, takrat si na vse pozabil. 

- Bolj sproščena sem bila drugo leto, prej so bili tudi starejši in se nismo tako poznali, smo se čutle 

tamale, neizkušene, nismo bile tako odkrite ... In še fantje so letos, čeprav eni le občasno. 

- Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne ... nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala 

se sprostit in odpret ... sem se bala posmeha sošolk. Sčasoma mi je postalo všeč.  

- Jaz sem vedno komaj čakala, da gremo na delavnice. 

- Mal mi je bilo neprijetno, ko smo se pogovarjali o ljubezni in spolnosti in pri prvih gibalnih 

delavnicah. 

- Ja, pri tistih gimnastičnih vajah, al kar že, mi je bilo na začetku ful nerodno, sploh ne vem, kako 

vam je uspelo me sprostiti. 

- Pri kakšnem kao plesu, ker nisem ravno spreten, mi je bilo nerodno. 

- Saj smo se imeli fajn. Boljše kot doma zgublat cajt. 
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Vzdušje in počutje v skupini sta podobni kategoriji, vendar sem s kodo počutje označila bolj 

subjektivno doţivljanje: Lani sem bila manj sproščena kot letos, sem se bolj letos dobila, ne 

vem, ali zato ker so bili lani tudi drugi – ta starejši ... ma je bilo fajn tudi lani. Tako: lani 

kakšen petek ne bi šla, letos pa ne bi zamudila nikoli, sem vedno komaj čakala. Tudi tu se 

kaţe sprememba med obiskovanjem skupine v smislu odpiranja in večje sproščenosti: Bolj 

sproščena sem bila drugo leto, prej so bili tudi starejši in se nismo tako poznali, smo se čutle 

tamale, neizkušene, nismo bile tako odkrite ... Nekateri udeleţenci opišejo zadrege ob 

določenih temah: Mal mi je bilo neprijetno, ko smo se pogovarjali o ljubezni in spolnosti in 

pri prvih gibalnih delavnicah: Pri kakšnem kao plesu, ker nisem ravno spreten, mi je bilo 

nerodno … Ja, pri tistih gimnastičnih vajah, al kar že, mi je bilo na začetku ful nerodno, sploh 

ne vem, kako vam je uspelo me sprostiti. Te nelagodnosti sva s Tamaro opazili in jih tudi 

upoštevali ter jih skušali premostiti s postopnostjo (pustili sva vsakemu svoj čas), z občutkom 

za posameznika, z igrivostjo.120  

 

KOMUNIKACIJA V SKUPINI 

- Ni bilo zapostavljanja, vsi smo poslušali vsakega. 

- Vedno sta jasno povedali, kaj bomo delali, nikogar se ni v nič sililo, izpostavljalo, lahko si povedal 

svoje mnenje. 

- Vsak je lahko karkoli povedal, izrazil željo. 

- Vsi smo poslušali vsakega.  

- Smo lahko povedali svoje mnenje, se pogovorili, se skupaj odločali. 

- Vsi smo prišli do besede. 

- Povedali smo si, kar si med poukom nismo upali, tudi vama smo lahko vse povedali, tudi o učiteljih. 

- Če mi kaj ni pašalo, kakšna igrica, sem povedala, ker jaz sem tak tip. 

- Na začetku sem bila zadržana. 

- Vsi smo sodelovali, to me je v začetku presenečalo. 

 

Glede komunikacije v skupini sva s Tamaro postavili določena pravila, ki sva jih podprli s 

svojim zgledom in vodenjem skupine na ta način, da sva spodbujali iskrenost, govorjenje v 

prvi osebi, medsebojno poslušanje, dopuščanje prostora za komunikacijo vsakemu udeleţencu 

skupine ter hkrati moţnosti, da se kadarkoli kdo umakne. O medsebojnem poslušanju 

udeleţenci povejo: Vsi smo poslušali vsakega, o dopuščanju prostora za komunikacijo:Vsak je 

lahko karkoli povedal, izrazil željo … Vsi smo prišli do besede … Smo lahko povedali svoje 

                                                           
120

 Meta Zagorc je na enem seminarju to tehniko postopnega, z občutkom in malo »zvitosti« spremljanega 

uvajanja v gibalne igre, poimenovala »lisičenje«. 
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mnenje, se pogovorili, se skupaj odločali, o moţnosti umika: Če mi kaj ni pašalo, kakšna 

igrica, sem povedala, ker jaz sem tak tip. Najino vlogo pri skupinski komunikaciji opišejo: 

Vedno sta jasno povedali, kaj bomo delali, nikogar se ni v nič sililo, izpostavljalo, lahko si 

povedal svoje mnenje. Mladostniki tudi povedo, da je bila komunikacija v skupini vsebinsko 

drugačna kot npr. v razredu: Povedali smo si, kar si med poukom nismo upali, tudi vama smo 

lahko vse povedali, tudi o učiteljih. 

 

VODENJE  

-Vedno sta jasno povedali, kaj bomo delali, nikogar se ni v nič sililo, izpostavljalo, lahko si povedal 

svoje mnenje. 

- Vsak je lahko karkoli povedal, izrazil željo, lahko smo vaju tikali – to sprosti odnos … sam kakšna 

igra se je pa res preveč vlekla. 

- Vodenje..., ja saj ga sploh ni bilo, al kaj? Vse je bilo sproščeno, meni se zdi fajn, da pustiš svobodno 

pot. 

- Vodenje – saj sem rekla, super ... smo lahko povedali svoje mnenje, se pogovorili, se skupaj 

odločali, ni kot v razredu. 

- Vidve  - kot da bi bile del nas, niste tipične voditelce, meni je boljše tako, kot pa da je eden glavni. 

- Tudi vama smo lahko vse povedali, tudi o učiteljih ... Ste nam dosti pomagale ... Kot da ste tudi 

vidve v našem razredu. 

- Nikoli mi niste rekli, da ne smem zraven ... Najbrž ker ste vedli, kako je doma ... Ste mi res ful 

pomagali. 

- Spoznala sem Tamaro, to je super. 

- S Tamaro sta bili  prijazni, znali sta se sprostit, se smejat in uživat. 

- Vidve nista nič komplicirale, ste imele lep odnos z nami. 

- Vsi smo sodelovali, to me je v začetku presenečalo ... sta nas vidve tako napeljale, da smo kar padli 

noter ... Sta ble ravno dovolj stroge, fajn je bilo to, da ni bilo vse vnaprej določeno, da sta upoštevali 

naše ideje, tud če so ble odpalene. 

- Navdušili ste nas za igro s čisto preprostimi in zanimivimi spodbudami, no saj nas ni bilo treba 

posebej navdušit, smo bili že sami dovolj. 

- Ja pri tistih gimnastičnih vajah, al kar že, mi je bilo na začetku ful nerodno, sploh ne vem, kako vam 

je uspelo me sprostiti. 

- Vodenje je bilo kar v redu, smo lahko bli to, kar smo. 

- Voditelci sta bili prijazni, nista težili, sta nas tako hecali, da smo se šli vse tiste igrice in zraven 

uživali. 
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Izjave, ki se nanašajo na vodenje, v veliki meri kaţejo na zadovoljstvo udeleţencev z najinim 

načinom vodenja: Vodenje – saj sem rekla, super … meni se zdi fajn, da pustiš svobodno pot. 

Označujejo ga kot demokratskega: navajajo najino odprtost in sprejemljivost za pobude 

skupine: Smo lahko povedali svoje mnenje, se pogovorili, se skupaj odločali, ni kot v razredu 

… Fajn je bilo to, da ni bilo vse vnaprej določeno, da sta upoštevali naše ideje, tud če so ble 

odpalene. Govorijo o najinih spodbudah, nedirektivnem vodenju: Navdušili ste nas za igro s 

čisto preprostimi in zanimivimi spodbudami … Vsi smo sodelovali, to me je v začetku 

presenečalo ... sta nas vidve tako napeljale, da smo kar padli noter … Sta nas tako hecali, da 

smo se šli vse tiste igrice in zraven uživali. Spregovorili so o najinih lastnostih: S Tamaro sta 

bili  prijazni, znali sta se sprostit, se smejat in uživat … Vidve nista nič komplicirale, ste imele 

lep odnos z nami … Sta ble ravno dovolj stroge …  nista težili. Ena udeleţenka izpostavi tudi 

osebno pomoč in tolerantnost s strani vodje (deklica je občasno hodila na delavnice ţe v 

niţjih razredih skupaj z bratoma): Nikoli mi niste rekli, da ne smem zraven ... Najbrž ker ste 

vedli, kako je doma ... Ste mi res ful pomagali. Ena je opozorila na razvlečenost posameznih 

iger: Sam kakšna igra se je pa res preveč vlekla. Izjavo Vodenje..., ja saj ga sploh ni bilo, al 

kaj? bi lahko razumeli, kot da udeleţenka ocenjuje najin stil vodenja kot laissez-faire, vendar 

iz konteksta lahko razberem, da gre za oceno, podobno naslednji, ki bolj govori o 

enakovrednem odnosu vodij v procesu vzajemnega učenja: Vidve – kot da bi bile del nas, 

niste tipične voditelce. Spregovorijo tudi o jasni komunikaciji z najine strani: Vedno sta jasno 

povedali, kaj bomo delali) in o tem, da se niso čutili izpostavljene ali siljene v sodelovanje: 

Nikogar se ni v nič sililo, izpostavljalo, lahko si povedal svoje mnenje. Osebno pa mi največ 

pomeni izjava: Vodenje je bilo kar v redu, smo lahko bli to, kar smo. 

 

ODPRTOST SKUPINE 

- Ni me motilo, da so nekateri prihajali občasno, saj je vsaka delavnica drugačna, druga tema, drugo 

počutje, drugo vzdušje. 

- Kdaj ja, me je zmotlo, da nismo vsi  – če nas bi bilo več, bi bilo boljše, si misliš ... škoda, da tega ni, 

škoda, da tega ni doživel ... Saj razumeš, tudi jaz kdaj nisem mogla. Tisti, ki so bolj daleč, ne morejo 

priti, enim pa tudi vedno ne paša.  

- Jaz sem prišla kdaj pa kdaj, ma je blo zmir fajn, sam kakšna igra se je pa res preveč vlekla. Vedno 

je blo nekaj novega, lahko bi prišel kar enkrat in bi se ravno tako imel fajn, vsaj jaz. 

počeli, oni niso prav vedeli za kaj gre. To je bilo moteče, drugače pa ne.  
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- Če so eni hodili le kdaj pa kdaj, me ni motilo. Pač niso vedeli za kaj gre, mi smo v tem času veliko 

stvari 

 - Fajn, fajn, da so kdaj prišli še kakšni, za popestritev, kaj novega zveš o kom, tudi če pride le 

občasno. 

- Ni me motilo, če so eni prihajali le kdaj. Tudi se mi zdi prav, da to ni bilo merilo za na tabor. 

 -Ja, eni so prišli le kdaj, no tud jaz, ma vsak ve zase, jaz, ko sem upala, sem prišla, tako tudi drugi – 

eni imajo obveznosti, enim se ne da ... ma saj ni moteče, če prideš občasno, so nove teme, nove 

delavnice, se tudi že tolk poznamo med sabo, da nas to ni zmotlo ... Vedve nista nič komplicirale, ste 

imele lep odnos z nami. 

- Klapce, ki  so kdaj prihajale, so me motle, se držijo zase, si mislijo, da so nekaj več, motlo me je tudi 

zato, ker je bilo treba pol še enkrat vse razlagat, če se je kaj nadaljevalo. 

- Stalni smo vedeli več drug o drugem, zaupanje se je gradilo, fajn pa je bilo, ko so se nam pridružili 

še drugi.  

- Vzdušje je bilo sproščeno, tako, da ni bilo težav ... ne, tudi če ni bilo vedno vseh. Eni so prišle le 

nekajkrat, ma če je njim tako v redu, je meni tudi. 

- To, da sem prišel le parkrat se mi ni zdelo nič narobe, no, mogoče sem kaj zamudil. 

- Od fantov sva bila z Jonom kar redna, druga dva pa mal manj, ma ni problem, men je blo fajn. 

 

V letošnjem šolskem letu je skupina delovala veliko bolj odprto kot ponavadi. Še sama ne 

vem, kako je prišlo do tega. Štirje mladostniki so prihajali na delavnice le občasno. Pri sebi 

sem mislila, da je zanje dobro, da pridejo vsaj kdaj in da redno pač ne zmorejo hoditi. S 

Tamaro sva imeli občutek, da ostalih udeleţencev to ne moti, čeprav teorija o tem govori 

drugače, nikoli pa se nismo o tem pogovarjali v skupini, da bi dobili dejansko povratno 

informacijo ostalih članov in tudi teh, ki hodijo občasno. Šele ob sestavljanju vprašanj za 

intervju sem pomislila, da bi bilo dobro izvedeti za dejansko mnenje udeleţencev o tem. V 

glavnem mladih to občasno prihajanje res ni motilo: Ni me motilo, da so nekateri prihajali 

občasno, saj je vsaka delavnica drugačna, druga tema, drugo počutje, drugo vzdušje … Stalni 

smo vedeli več drug o drugem, zaupanje se je gradilo, fajn pa je bilo, ko so se nam pridružili 

še drugi … Vzdušje je bilo sproščeno, tako, da ni bilo težav ... ne, tudi če ni bilo vedno vseh. 

Eni so prišle le nekajkrat, ma če je njim tako v redu, je meni tudi …  Ni me motilo, če so eni 

prihajali le kdaj. Tudi se mi zdi prav, da to ni bilo merilo za na tabor. Nekaterim se je to 

zdelo celo dobrodošla popestritev: Fajn, fajn, da so kdaj prišli še kakšni, za popestritev, kaj 

novega zveš o kom, tudi če pride le občasno. Ene pa je to motilo: Kdaj ja, me je zmotlo, da 

nismo vsi  – če nas bi bilo več, bi bilo boljše, si misliš … škoda, da tega ni, škoda, da tega ni 

doživel ... Saj razumeš, tudi jaz kdaj nisem mogla. Tisti, ki so bolj daleč, ne morejo priti, enim 
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pa tudi vedno ne paša … Klapce, ki  so kdaj prihajale, so me motle, se držijo zase, si mislijo, 

da so nekaj več, motlo me je tudi zato, ker je bilo treba pol še enkrat vse razlagat, če se je kaj 

nadaljevalo … Pač niso vedeli za kaj gre, mi smo v tem času veliko stvari počeli, oni niso 

prav vedeli za kaj gre. To je bilo moteče, drugače pa ne. Občasni udeleţenci pa so svoje 

neredno prihajanje videli tako: Jaz sem prišla kdaj pa kdaj, ma je blo zmir fajn, sam kakšna 

igra se je pa res preveč vlekla. Vedno je blo nekaj novega, lahko bi prišel kar enkrat in bi se 

ravno tako imel fajn, vsaj jaz … Ja, eni so prišli le kdaj, no tud jaz, ma vsak ve zase, jaz, ko 

sem upala, sem prišla, tako tudi drugi – eni imajo obveznosti, enim se ne da ... ma saj ni 

moteče, če prideš občasno, so nove teme, nove delavnice, se tudi že tolk poznamo med sabo, 

da nas to ni zmotlo ... Vedve nista nič komplicirale, ste imele lep odnos z nami … To, da sem 

prišel le parkrat se mi ni zdelo nič narobe, no, mogoče sem kaj zamudil. 

 

NAČIN DELA (METODE IN TEHNIKE) 

- NA SPLOŠNO: 

- Ta bolš je bilo risat, se igrat z barvami, packanje vseh vrst. 

- Tud ko smo bli živali ... Vidiš sošolce čisto drugače, ne samo tisto v šoli. Tudi skoz pogovor zveš, 

kako drugi gledajo na stvari. 

- Fajn je, ker je improvizacija … ni strogo kot v šoli. 

- So me pritegnile predvsem bosonoge delavnice, ker jaz rada skozi kaj skačem. 

- Če je tema zoprna, je pa način fajn, tako da rata vse fajn. 

- Smo se igrali ko eni otroci, ma je blo super. 

- To je tak način, da se približaš mladim, da se vsi sprostimo. 

- Spoznavali smo sebe – na poseben način, spoznavali smo se med sabo – na poseben način, ... prvič 

sem se srečala s takim načinom in bilo mi je zanimivo. 

- Fajn je bilo to, da ni bilo vse vnaprej določeno, da sta upuštevali naše ideje, tud če so ble odpalene. 

- Nikoli prej se nismo pogovarjali in igrali na tak način. 

- Naj pa so bile gibalne, poveš s telesom, se povežeš, in sprostitvene tehnike … sploh nisem bila 

vajena takega načina … je bila pa to krasna priložnost, da smo se bolje spoznali, predvsem s fanti ... 

in s puncami iz devetega, z njimi se nisem prej pogovarjala takih stvari. 

- Navdušili sta nas za igro s čisto preprostimi in zanimivimi spodbudami. 

- Meni je tak način v redu. Enim sošolcem se zdi brez veze, ma meni ni žal, da sem hodil, bom še 

drugo leto. Igre imajo tudi nek globji pomen. 

- Kakšne igrice so ble brez veze, kar nejki, ene so ble pa zakon. Men se ne da preveč govorit, mi je 

bilo bolj fajn, ko smo se kaj igrali, ma ne tisto: tvoje telo je sproščeno ... 
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- UPORABA MEDIJA GIBA: 

- Gibalne so ble zakon – smo se fajn razmigali, pa še tako, se kaj naučiš: sodelovanja, pomagat 

drugim ... Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po drugem ... te ne 

briga nič več, mi ni blo nič nerodno, ma včasih sem si mislila: da bi nas kdo gledal, bi si mislil, da 

smo žvgnjeni. 

- Bosonoge delavnice so ble najbolj razgibane, je tud tako, da to ti ostane … Sem sama sebe 

presenetla, kako sem spretna v enih teh gibih, kaj vse lahko daš ven iz sebe ... Na gibalnih se je nekaj 

bolj dogajalo, je blo bolj živo, živahno, vsi smo bolj sodelovali, spoznali smo drug drugega skozi igre, 

bolj si zapomniš vse, če se gibaš zraven ...  

- So me pritegnile predvsem bosonoge delavnice, ker jaz rada skozi kaj skačem. 

- Prva gibalna je bila nepozabna ... in vse ostale. 

- Po eni strani se razmigaš, po drugi umiriš. Pri telovadbi ni isto, niti podobno. Tu smo se spoznali, 

povezali ..., se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo se lovili v padanju, na primer..., ne dobiš se zmeraj 

z vsakim. 

- Najboljše so ble bosonoge: smo se tako sprostili. 

- Naj pa so bile gibalne, poveš s telesom, se povežeš, in sprostitvene tehnike. 

- Ja pri tistih gimnastičnih vajah, al kar že, mi je bilo na začetku ful nerodno, sploh ne vem, kako vam 

je uspelo me sprostiti. 

- Enkrat smo nekaj muvali v telovadnici, tisto je bilo zakon, ja. 

 

Mladi govorijo o »enem posebnem načinu«, ko govorijo o metodah in tehnikah dela: To je tak 

način, da se približaš mladim, da se vsi sprostimo … Če je tema zoprna, je pa način fajn, tako 

da rata vse fajn … Spoznavali smo sebe – na poseben način, spoznavali smo se  med sabo – 

na poseben način, ... prvič sem se srečala s takim načinom in bilo mi je zanimivo … sploh 

nisem bila vajena takega načina … Meni je tak način v redu. Enim sošolcem se zdi brez veze, 

ma meni ni žal, da sem hodil, bom še drugo leto …  Nikoli prej se nismo pogovarjali in igrali 

na tak način. Največkrat omenjajo uporabo giba, in to s simpatijo: So me pritegnile predvsem 

bosonoge delavnice, ker jaz rada skozi kaj skačem … Najboljše so ble bosonoge: smo se tako 

sprostili …  Naj pa so bile gibalne, poveš s telesom, se povežeš, in sprostitvene tehnike … 

Enkrat smo nekaj muvali v telovadnici, tisto je bilo zakon, ja … Bosonoge delavnice so ble 

najbolj razgibane, je tud tako, da to ti ostane … Sem sama sebe presenetla, kako sem spretna 

v enih teh gibih, kaj vse lahko daš ven iz sebe ... Na gibalnih se je nekaj bolj dogajalo, je blo 

bolj živo, živahno, vsi smo bolj sodelovali, spoznali smo drug dugega skozi igre, bolj si 

zapomniš vse, če se gibaš zraven. Udeleţenci prepoznajo veliko ciljev in namenov medija 

giba, o čemer bom govorila v analizi naslednje tabele. Omenijo še: sprostitvene tehnike: Naj 
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pa so bile sprostitvene tehnike., likovno ustvarjanje: Ta bolš je bilo risat, se igrat z barvami, 

packanje vseh vrst., pogovor: Tudi skoz pogovor zveš, kako drugi gledajo na stvari., igro: Tud 

ko smo bli živali ... Vidiš sošolce čisto drugače, ne samo tisto v šoli … Smo se igrali ko eni 

otroci, ma je blo super … Kakšne igrice so ble brez veze, kar nejki, ene so ble pa zakon. Men 

se ne da preveč govorit, mi je bilo bolj fajn, ko smo se kaj igrali, ma ne tisto: tvoje telo je 

sproščeno. Ta udeleţenec izrazi neodobravanje do posameznih iger in sprostitvenih tehnik. S 

somentorico dopuščava, da se delavnica izpelje v drugo smer, kot sva načrtovali, če začutiva, 

da bi z najinim usmerjanjem zatrli ustvarjalnost oz. potrebo po izraţanju, ki se pokaţe tisti 

trenutek v skupini. Udeleţenci izrazijo strinjanje s takim načinom: Fajn je bilo to, da ni bilo 

vse vnaprej določeno, da sta upuštevali naše ideje, tud če so ble odpalene … Fajn je, ker je 

improvizacija … ni strogo kot v šoli. Spregovorijo še o enem »načinu«, ki je značilen za 

najino delovanje – navduševati mlade za igro: Navdušili sta nas za igro s čisto preprostimi in 

zanimivimi spodbudami. 

 

NAMEN DELAVNIC 

- Smo se fajn razmigali, pa še tako, se kaj naučiš: sodelovanja, pomagat drugim.  

- Tako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po drugem ... te ne briga nič 

več, mi ni blo nič nerodno. 

- Bosonoge delavnice so ble najbolj razgibane, je tud tako, da to ti ostane. 

- Na gibalnih se je nekaj bolj dogajalo, je blo bolj živo, živahno, vsi smo bolj sodelovali, spoznali smo 

drug dugega skozi igre, bolj si zapomniš vse, če se gibaš zraven ... Tudi skoz pogovor zveš, kako drugi 

gledajo na stvari. 

- Jaz sem se vedno tako sprostila na delavnicah, takrat si na vse pozabil.  Saj to je bil tudi namen, ne? 

In da se povežeš z drugimi, ko gradiš kaj s telesi.  

- Po eni strani se razmigaš, po drugi umiriš. Pri telovadbi ni isto, niti podobno. Tu smo se spoznali, 

povezali ..., se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo se lovili v padanju, na primer ..., ne dobiš se zmeraj 

z vsakim. 

- Najbolj pomembno pa se mi zdi druženje. 

- To je tak način, da se približaš mladim, da se vsi sprostimo. 

- Spoznavali smo sebe – na poseben način, spoznavali smo se  med sabo – na poseben način, ... prvič 

sem se srečala s takim načinom in bilo mi je zanimivo. 

- Kasneje sem si mislila, ma najbrž gre za to, da se bolj spoznaš, tako, na smešen, nenavaden način. 

- Naj pa so bile gibalne, poveš s telesom, se povežeš, in sprostitvene tehnike.  Sploh je bilo vedno bolj 

sproščeno, smo bolj zreli, odkriti, si več upamo. To je sprostitev po šoli. 

- Smo si zaupali, si na zanimiv način krajšali čas ... 
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- Igre imajo tudi nek globlji pomen. 

- To ste nas ve pripeljale do tega, da razmišljamo o sebi, o notranjem svetu. Ko smo se tu pogovarjali, 

ti koristi. Al pa preko iger – vse to se spomniš. Počasi, počasi se bolj sprejemaš. Se znaš pohecat, iz 

debelih tac, na primer. 

- Zame je bilo to bolj druženje, zabava. 

 

Eden od namenov raziskave je bil tudi preveriti moje razumevanje namena in ciljev delavnic 

in ga primerjati z razumevanjem udeleţencev. Mladostniki so prepoznali veliko namenov 

delavnic. Igre imajo tudi nek globlji pomen, ugotavlja ena udeleţenka. Veliko govorijo o 

samospoznavanju, sprejemanju sebe: Kasneje sem si mislila, ma najbrž gre za to, da se bolj 

spoznaš, tako, na smešen, nenavaden način … To ste nas ve pripeljale do tega, da 

razmišljamo o sebi, o notranjem svetu. Ko smo se tu pogovarjali, ti koristi. Al pa preko iger – 

vse to se spomniš. Počasi, počasi se bolj sprejemaš. Tudi drugi poudarijo, da spoznanja, do 

katerih prideš preko igre in giba, bolj »ostanejo«: Bosonoge delavnice so ble najbolj 

razgibane, je tud tako, da to ti ostane … Na gibalnih se je nekaj bolj dogajalo, je blo bolj 

živo, živahno, vsi smo bolj sodelovali, spoznali smo drug dugega skozi igre, bolj si zapomniš 

vse, če se gibaš zraven ... To dekle omenja tudi medsebojno spoznavanje kot namen delavnic. 

O tem pa tudi o gradnji zaupanja govori tudi naslednja izjava: Tu smo se spoznali, povezal i..., 

se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo se lovili v padanju, na primer ..., ne dobiš se zmeraj z 

vsakim. Kot namen gibalnih delavnic mladi prepoznajo tudi razgibavanje: Po eni strani se 

razmigaš, po drugi umiriš. Pri telovadbi ni isto, niti podobno. pa tudi učenje sodelovanja in 

medsebojne pomoči: Smo se fajn razmigali, pa še tako, se kaj naučiš: sodelovanja, pomagat 

drugim) ter bolj sproščenega odnosa do telesa in dotika: Tako smo hitro zgubili sramežljivost, 

ko smo se dotikali in valjali en po drugem ... te ne briga nič več, mi ni blo nič nerodno. 

Seveda mladi vidijo namen delavnic tudi v druţenju, sprostitvi in zabavi: Zame je bilo to bolj 

druženje, zabava … To je sprostitev po šoli … Najbolj pomembno pa se mi zdi druženje … 

Smo si zaupali, si na zanimiv način krajšali čas ... 

 

VSEBINE DELAVNIC 

- Če je tema zoprna, je pa način fajn, tako da rata vse fajn. 

- Sčasoma mi je postalo všeč ..., tudi teme. 

- Spoznavali smo sebe – na poseben način, spoznavali smo se  med sabo – na poseben način, ... prvič 

sem se srečala s takim načinom in bilo mi je zanimivo. 

- Spomnim se delavnice, ko smo spoznavali starše, najprej se mi je zdelo adijo, potem pa mi je bla, če 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

72 

 

tako pogledam, tabolša delavnica, še nikol nisem na starše pogledala tako. 

- Pogovori so bili taki življenjski. 

- Mal mi je bilo neprijetno, ko smo se pogovarjali o ljubezni in spolnosti. 

- Najboljša pa je bila »modna revija«. Smo se nasmejali.  

- Teme so bile zanimive, posebej o čustvih in o ljubezni. Veliko sem novega spoznal o starših, 

sošolkah in sošolci,h in to z veliko zabave. 

 

O vsebinah delavnic mladi ne povedo prav veliko. Teme same po sebi jih očitno niso preveč 

pritegnile: Če je tema zoprna, je pa način fajn, tako da rata vse fajn … Sčasoma mi je postalo 

všeč ..., tudi teme. V spominu so jim ostale delavnice medsebojnega spoznavanja: Spoznavali 

smo sebe – na poseben način, spoznavali smo se  med sabo – na poseben način, delavnice o 

starših: Spomnim se delavnice, ko smo spoznavali starše, najprej se mi je zdelo adijo, potem 

pa mi je bla, če tako pogledam, tabolša delavnica, še nikol nisem na starše pogledala tako, 

delavnice o čustvih, ljubezni in spolnosti:  Teme so bile zanimive, posebej o čustvih in o 

ljubezni … ter delavnice o zunanjem videzu: Najboljša pa je bila »modna revija«. Smo se 

nasmejali. 

 

3. sklop: Doživljanje in izražanje sebe  

 

Izjave mladih, ki se nanašajo na »doţivljanje in izraţanje sebe«, sem označila z naslednjimi 

kodami: 

- soočanje s seboj, samospoznavanje 

- spremembe v doţivljanju in izraţanju sebe 

- spremembe v čustvovanju 

- spremembe v mišljenju 

- spremembe v izraţanju svojega mnenja, svojih teţav 

- spremembe v počutju 

- potrditev 

 

SOOČANJE S SEBOJ, SAMOSPOZNAVANJE 

- To ste nas ve pripeljale do tega, da razmišljamo o sebi, o notranjem svetu. 

- To bi morala pa večkrat priti, tako kot sem jaz prišla – en parkrat - ni bilo ne vem kaj razmišljanja o 

sebi. 

- Ne vem, bolj sem dobila en stik s sabo. 

- Men so delavnice tud pomagale pri izbiri poklica, ja bolj se spoznaš, zavedala sem se svojih dobrih 
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strani, svojih napak, drugi so ti kot ogledalo, ne moreš nič skrivat.  

- O sebi sem marsikaj novega izvedela in prijateljice mi to še velikokrat potrdijo. Ne samo na 

delavnicah, tudi po poti, ko gremo domov, se  pogovarjamo. 

- Zase mislim, da sem bolj pozorna na telo, na sporočila telesa. 

- Veliko novih stvari sem izvedela o sebi. 

- V osnovni ne veš še kaj dosti o sebi in drugih, niti se ne spomniš, da bi tako razmišljal. 

- Ugotovil sem, da premalo uporabljam svoje talente. Teh pa sem odkril kar precej. 

- Dosti več sem razmišljal o sebi. Tudi o prihodnosti. 

- Ja,  žongliranje, sem potem nastopal na prireditvah in sem lahko manjkal pri pouku.  

 

Na delavnicah sva skušali udeleţencem omogočiti varen prostor za samospoznavanje. 

Nekatera srečanja so bila zastavljena tako, da so mlade spodbudila k razmišljanju o sebi. 

Kako globoko so šla ta odkrivanja, je odvisno od vsakega posameznika, od njegovih 

zmoţnosti prepoznavanja, poguma, zrelosti. O tem povedo: To ste nas ve pripeljale do tega, 

da razmišljamo o sebi, o notranjem svetu … Ne vem, bolj sem dobila en stik s sabo … Veliko 

novih stvari sem izvedela o sebi. Nekateri povedo, da so odkrili svoja močna področja pa tudi 

šibke točke: Men so delavnice tud pomagale pri izbiri poklica, ja bolj se spoznaš, zavedala 

sem se svojih dobrih strani, svojih napak ... Ugotovil sem, da premalo uporabljam svoje 

talente. Teh pa sem odkril kar precej … Ja, žongliranje, sem potem nastopal na prireditvah in 

sem lahko manjkal pri pouku. Poudarijo vlogo skupine pri samospoznavanju: Drugi so ti kot 

ogledalo, ne moreš nič skrivat … O sebi sem marsikaj novega izvedela in prijateljice mi to še 

velikokrat potrdijo. V nadaljevanju to dekle pove, da se pogovori z delavnic nadaljujejo tudi 

izven skupine: Ne samo na delavnicah, tudi po poti, ko gremo domov, se pogovarjamo. 

Eno dekle izpostavi svojo večjo senzibilnost za telesna sporočila: Zase mislim, da sem bolj 

pozorna na telo, na sporočila telesa. Med tistimi, ki so prihajali na delavnice občasno, eno 

dekle meni: To bi morala pa večkrat priti, tako kot sem jaz prišla – en parkrat – ni bilo ne 

vem kaj razmišljanja o sebi. 

 

SPREMEMBE V DOŢIVLJANU IN SPREJEMANJU SEBE 

- Počasi, počasi se bolj sprejemaš, se znaš pohecat, iz debelih tac, na primer. Sicer pa nisem imela 

nikol večjih težav s tem, s sprejemanjem sebe. 

- Sem sama sebe presenetla, kako sem spretna v enih teh gibih, kaj vse lahko daš ven iz sebe.  

- Sem se bolj sprejela ..., ma kdaj se mi zdi pa, da se nisem ..., ma saj ne vem. 

- Ko smo zidali piramido, jaz, ki sem lahcena, sem šla vedno na vrh, ma kdo bi če ne šel na vrh. Sej ni 

tako slabo bit lahcen. Ma bi vseeno mela kašno kilo več.  Malo se hecam, ma tako: vidiš, da vsak 
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lahko kaj pripomore, dobiš tisti občutek, da si potreben. 

- Smo bolj zreli, odkriti, si več upamo. 

- Prej sem zmirej mislila, da imam velik nos, ne vem, zakaj. Potem ko ste mi vsi zatrjavali, da ni res, 

sem najprej mislila, da me sam tolažte. Potem sva se še večkrat s Š. pogovarjale o tem. Zdej, če se 

pogledam v špegu, se mi ne zdi več tako velik. 

- Tu smo se sprostili, smo si lahko vse povedali, ja v tej skupini sem se spremenila, drugače, zunaj pa 

ne vem. 

- Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne ... nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala 

se sprostit in odpret ... sem se bala posmeha sošolk ... Sčasoma mi je postalo všeč ... Prej sem mislila, 

da sem najslabša na svetu. 

- Nimam težav, zame skrbita mama in tata, šola mi je kot drugi dom, ne vem, če sem se kaj 

spremenila, sem zadovoljna tako. Ja, dotik, to sem se v začetku bala, zdaj nimam več take zadrege. 

- To, da mi ni več nerodno plesat. 

 

Na poti samospoznavanja je pri udeleţencih prihajalo tudi novih spoznanj o sebi, do 

sprememb v doţivljanju sebe. Predvsem so se ti uvidi dogajali skozi gibalne delavnice: Sem 

sama sebe presenetla, kako sem spretna v enih teh gibih, kaj vse lahko daš ven iz sebe … Ko 

smo zidali piramido, jaz, ki sem lahcena, sem šla vedno na vrh, ma kdo bi če ne šel na vrh. Sej 

ni tako slabo bit lahcen. Ma bi vseeno mela kašno kilo več.  Malo se hecam, ma tako: vidiš, 

da vsak lahko kaj pripomore, dobiš tisti občutek, da si potreben. Omenjajo spremembe v 

smislu večje osebne sproščenosti znotraj skupine: Tu smo se sprostili, smo si lahko vse 

povedali, ja v tej skupini sem se spremenila, drugače, zunaj pa ne vem. Vzporedno s 

procesom samospoznavanja se oblikuje tudi naša naravnanost do tega, kar smo: sprejemanje 

oz. nesprejemanje samega sebe. Pri oblikovanju odnosa do sebe in svojega telesa pa imajo 

pomembno vlogo sporočila, ki jih dobimo od drugih, za mladostnike imajo največjo teţo 

povratna sporočil vrstnikov: Prej sem zmirej mislila, da imam velik nos, ne vem, zakaj. Potem 

ko ste mi vsi zatrjavali, da ni res, sem najprej mislila, da me sam tolažte. Potem sva se še 

večkrat s Š. pogovarjale o tem. Zdej, če se pogledam v špegu, se mi ne zdi več tako velik. 

Za mladostnike je pomemben del samopodobe njihovo pojmovanje, doţivljanje in 

vrednotenje lastnega telesa. Povedo, da so se med obiskovanjem delavnic zgodili na tem 

področju določeni premiki: Počasi, počasi se bolj sprejemaš, se znaš pohecat, iz debelih tac, 

na primer. Sicer pa nisem imela nikol večjih težav s tem, s sprejemanjem sebe … Na boljše 

sprejemanje svojega telesa mogoče kaţeta tudi izjavi: Ja, dotik, to sem se v začetku bala, zdaj 

nimam več take zadrege … To, da mi ni več nerodno plesat. Dekle, ki veliko govori o 

zadregah in strahovih, ki jih je imela v začetku obiskovanja delavnic: Na začetku sem bila 
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zadržana, mi ni bilo v redu, ne ... nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala se sprostit in 

odpret  ... sem se bala posmeha sošolk ..., nato nadaljuje: Sčasoma mi je postalo všeč ... Prej 

sem mislila, da sem najslabša na svetu. Velik korak v sprejemanju sebe, ki sem ga bila zelo 

vesela. Pomembno vlogo pri tem so imele sošolke z delavnic s svojim sočutnim in bodrilnim 

odnosom in z veliko mero potrpljenja pri njenem vztrajanju v vlogi grešnega kozla in 

odločnosti, da se iz te vloge »potegne«. Največ zaslug za to pa ima gotovo dekle samo. Da so 

mladostniki na področju sprejemanja sebe in oblikovanja samopodobe še negotovi in 

zmedeni, se še iščejo, nam lepo pokaţe naslednja izjava: Sem se bolj sprejela ..., ma kdaj se 

mi zdi p,a da se nisem ..., ma saj ne vem. Nekaterim pa je vse jasno: Smo bolj zreli, odkriti, si 

več upamo.  

 

SPREMEMBE V ČUSTVOVANJU 

- Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po drugem. 

- Spoznala sem, da lahko daš čustva ven. Jaz na primer sem že prej se kdaj zaprla v sobo, si dala 

muziko in kao izrazno plesala, ma sem se skrivala, ko sem to počela, potem pa smo tu delali dosti 

podobnih stvari. Vidiš, da je OK. 

- Na začetku sem bila zadržana. Sčasoma mi je postalo všeč. 

- V začetku šolskega leta smo bili tihi, sramežljivi, zdaj smo se pa vpeljali, se navadili na tak način. 

- Tisto o čustvih mi je bilo zateženo. Jaz dam čustva ven v muziki in to je to. Ja, no to, da se da plesat, 

al kar že je blo, tudi brez muzike, to je bilo v redu, se fajn spucaš. 

 

O čustvih, spremembah v doţivljanju in izraţanju čustev udeleţenci ne povedo veliko. Največ 

govorijo o spremembi v smislu manjše srameţljivosti, zadrţanosti, večji sproščenosti, 

odprtosti: Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po drugem ...  

Na začetku sem bila zadržana, sčasoma mi je postalo všeč ... V začetku šolskega leta smo bili 

tihi, sramežljivi, zdaj smo se pa vpeljali, se navadili na tak način. ter o tem, da so se naučili 

izraziti čustva skozi gib in ples in se na ta način tudi razbremeniti: Spoznala sem, da lahko daš 

čustva ven ... Ja, no to, da se da plesat, al kar že je blo, tudi brez muzike, to je bilo v redu, se 

fajn spucaš. En udeleţenec se spominja delavnice o čustvih kot »zateţene«: Tisto o čustvih mi 

je bilo zateženo. 

 

SPREMEMBE V MIŠLJENJU 

- Odkritost. Moraš bit odkrit do sebe in do drugih. Ja, to je to. 

- Vedno kaj novega odkriješ, prej niti ne razmišljaš o teh stvareh. Tudi moj pogled na ljubezen in 
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spolnost je drugačen, fajn je to, da slišiš tudi mnenje fantov, si ne bi mislila, da tako razmišljajo. 

- Ugotovil sem, da premalo uporabljam svoje talente. Teh pa sem odkril kar precej. 

 

Kot spremembo v mišljenju sem označila nekatera spoznanja, do katerih so prišli mladostniki 

med obiskovanjem delavnic: Odkritost. Moraš bit odkrit do sebe in do drugih. Ja, to je to. 

Ugotovil sem, da premalo uporabljam svoje talente. Teh pa sem odkril kar precej … Vedno 

kaj novega odkriješ, prej niti ne razmišljaš o teh stvareh. Tudi moj pogled na ljubezen in 

spolnost je drugačen, fajn je to, da slišiš tudi mnenje fantov, si ne bi mislila, da tako 

razmišljajo. 

 

SPREMEMBE V IZRAŢANJU SVOJEGA MNENJA, SVOJIH TEŢAV 

- Bolj direktno, se mi zdi, zdaj povem komu, kaj me moti, al pa tako, kaj mislim, me ni tako strah 

povedat ... 

- Mislim, da sem pri delavnicah precej izboljšala eno svojo težavo. Prej sem bila precej bolj 

sramežljiva in zaprta vase, po teh delavnicah pa sem spoznala, da sem glede tega močno 

napredovala. Prej nisem toliko govorila v družbi, nisem bila komunikativna, zdaj se mi zdi, da se 

znam bolj vključit v družbo in pogovor. Bolj se znam tudi pogovorit, če imam kakšen problem, povem 

tudi staršem. 

- Naučila sem se bolj odprto spregovoriti o kakšni stvari, ki me teži. 

 

Na delavnicah sva skušali vzpostaviti pogoje, da je vsak lahko prišel do besede, da je bila 

vsakemu zagotovljena pribliţno enaka količina časa in pozornosti skupine. Seveda so nekateri 

kljub temu zavzeli več skupinskega časa in prostora, bodisi zaradi svojih značajev bodisi 

zaradi aktualnosti teme za posameznika oz. aktualnih potreb posameznika. Ţeleli sva, da bi se 

mladi učili izraziti svoje potrebe, svoje mnenje. Tega nisva počeli z direktnim spodbujanjem 

posameznikov h govorjenju, temveč z zagotavljanjem klime v skupini, ki bo posameznike 

spodbudila in opogumila k besednemu ali nebesednemu izraţanju svojih notranjih svetov. O 

premikih v izraţanju svojega mnenja mladi povedo: Bolj direktno, se mi zdi, zdaj povem 

komu, kaj me moti, al pa tako, kaj mislim, me ni tako strah povedat ... Mislim, da sem pri 

delavnicah precej izboljšala eno svojo težavo. Prej sem bila precej bolj sramežljiva in zaprta 

vase, po teh delavnicah pa sem spoznala, da sem glede tega močno napredovala. Prej nisem 

toliko govorila v družbi, nisem bila komunikativna, zdaj se mi zdi, da se znam bolj vključit v 

družbo in pogovor. O izraţanju svojih potreb, teţav pa: Bolj se znam tudi pogovorit, če imam 
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kakšen problem, povem tudi staršem … Naučila sem se bolj odprto spregovoriti o kakšni 

stvari, ki me teži. 

 

SPREMEMBE V POČUTJU 

- Domov sem prišla vedno boljše volje. 

- Lani čez poletje mi je bilo dolgčas, sem brala lepe želje z delavnic in to, kako me drugi vidjo, sem se 

kar čutila povezana z vsemi, nisem bila tako osamljena. Tudi tehnike sproščanja so mi pomagale, da 

sem se znala umirit. 

 

Nekatere izjave udeleţencev delavnic sem označila s kodo »spremembe v počutju«, saj 

govorijo o tem, da so bili mladi po delavnicah boljše volje: Domov sem prišla vedno boljše 

volje., se niso čutili osamljene: Lani čez poletje mi je bilo dolgčas, sem brala lepe želje z 

delavnic in to, kako me drugi vidjo, sem se kar čutila povezana z vsemi, nisem bila tako 

osamljena. oziroma so se po tehnikah sproščanja počutili bolj umirjeno: Tudi tehnike 

sproščanja so mi pomagale, da sem se znala umirit. 

 

POTRDITEV 

-Jaz, na primer, sem že prej se kdaj zaprla v sobo, si dala muziko in kao izrazno plesala, ma sem se 

skrivala, ko sem to počela, potem pa smo tu delali dosti podobnih stvari. Vidiš, da je OK. 

 

Eni izjavi sem pripisala kodo »potrditev«, in sicer v smislu potrditve ustreznosti početja tega 

dekleta, ki jo je dobila na delavnicah ob izvajanju podobnih vaj: Jaz, na primer, sem že prej se 

kdaj zaprla v sobo, si dala muziko in kao izrazno plesala, ma sem se skrivala, ko sem to 

počela, potem pa smo tu delali dosti podobnih stvari. Vidiš, da je OK. 

 

4. sklop: Doživljanje in razumevanje ostalih članov skupine in vzpostavljanje 

medsebojnih odnosov  

 

Izjave mladih, ki se nanašajo na »doţivljanje in razumevanje ostalih članov skupine in 

vzpostavljanje medsebojnih odnosov«, sem označila z naslednjimi kodami: 

- spremembe v komunikaciji 

- spremembe v senzibilnosti do drugih 

- medsebojno spoznavanje 

- medsebojno sprejemanje 
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- druţenje, sprostitev, zabava 

- medsebojna podpora in pomoč 

 

SPREMEMBE V KOMUNIKACIJI 

- Spomladi smo hodili peš domov z delavnic in smo se veliko pogovarjali, smo bili bolj odprti en za 

druzga, smo si bolj povedali, v šoli si bolj zatežen. 

- Smo bolj sproščeni, se več pogovarjamo. 

- Tu smo si lahko povedali, kar si med poukom nismo mogli. 

- Več smo se pogovarjale s sošolkami, največ po poti domov z delavnic, al pa smo se ustavle pred šolo 

na zidku in imele še eno delavnico. 

- Se naučiš, da z gibi lahko poveš, vzpostaviš stik. 

- Zdaj vem, kako pomemben je prvi stisk roke, prve besede. Prej si misliš, da je vse v besedah, zdaj 

bolj opazim govorico telesa. 

- Naučil sem se, da lahko na različne načine komuniciramo in se spoznavamo, ne samo s 

pogovarjanjem. 

- Fajn je blo tudi po delavnicah, ko smo se pogovarjale po poti domov, smo ble bolj mehke, bolj 

odprte. 

 

Najina ţelja glede komunikacije v skupini je bila, da bi bili mladi v izraţanju sproščeni, 

spoštljivi in iskreni, da bi se učili prisluhniti drug drugemu ter da bi se učili izraţati svoje 

mnenje. Pogoje za tako komunikacijo sva skušali zagotoviti z vzpostavljanjem ugodne 

socialne klime. Udeleţenci poročajo predvsem o tem, da se več pogovarjajo, so v pogovorih 

bolj odprti in iskreni, odpirajo nove teme, govorijo tudi o večji senzibilnosti v komunikaciji, 

kar pa sem kodirala s posebno kodo: Smo bolj sproščeni, se več pogovarjamo … Tu smo si 

lahko povedali, kar si med poukom nismo mogli. Razveselile so me izjave mladih, da se 

veliko pogovarjajo med seboj tudi po delavnicah: Fajn je blo tudi po delavnicah, ko smo se 

pogovarjale po poti domov, smo ble bolj mehke, bolj odprte ... Spomladi smo hodili peš 

domov z delavnic in smo se veliko pogovarjali, smo bili bolj odprti en za druzga, smo si bolj 

povedali, v šoli si bolj zatežen … Več smo se pogovarjale s sošolkami, največ po poti domov z 

delavnic, al pa smo se ustavle pred šolo na zidku in imele še eno delavnico. Delavnice sva 

zastavili tudi v smeri večanja senzibilnosti za sporočila lastnega telesa in za nebesedno 

komunikacijo. O teh izkušnjah udeleţenci povedo: Se naučiš, da z gibi lahko poveš, 

vzpostaviš stik … Zdaj vem, kako pomemben je prvi stisk roke, prve besede. Prej si misliš, da 

je vse v besedah, zdaj bolj opazim govorico telesa … Naučil sem se, da lahko na različne 

načine komuniciramo in se spoznavamo, ne samo s pogovarjanjem.    
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SPREMEMBE V SENZIBILNOSTI DO DRUGIH 

- Spomladi smo hodili peš domov z delavnic in smo se veliko pogovarjali, smo bili bolj odprti en za 

druzga, smo si bolj povedali, v šoli si bolj zatežen. 

- Fajn je blo tudi po delavnicah, ko smo se pogovarjale po poti domov, smo ble bolj mehke, bolj 

odprte. 

 

Večjo senzibilnost drug do drugega so zelo lepo izrazili z besedami, da so pri pogovoru bolj 

»mehki«, bolj »odprti«:  Fajn je blo tudi po delavnicah, ko smo se pogovarjale po poti domov, 

smo ble bolj mehke, bolj odprte ... Spomladi smo hodili peš domov z delavnic in smo se veliko 

pogovarjali, smo bili bolj odprti en za druzga, smo si bolj povedali, v šoli si bolj zatežen. 

 

MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE 

- Skozi igre smo se bolj spoznali drug drugega. 

- To je fajn, da nisi s sošolci le pri pouku, tudi drugje, jih drugače spoznaš. 

- Vedno pa kaj novega zveš o kom. Fajn, fajn, da so kdaj prišli še kakšni, za popestritev, kaj novega 

zveš o kom, tudi če pride le občasno. 

- Bolj sem spoznala druge. Ti misliš, da jih poznaš, ma ni res, prav druge stvari odkriješ. 

- Tu smo se spoznali, povezali. 

- Spoznala sem, da so v tej skupini ljudje, ki jim lahko zaupam. Se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo 

se lovili v padanju, na primer, ne dobiš se zmeraj z vsakim. 

- Da kadar enga bolj poznaš, ga nekako bolj ceniš, prej si kar nekaj misliš o njem, ker ga pač 

premalo poznaš. Veliko sem novega spoznal o starših, sošolkah in sošolcih in to z veliko zabave. 

- Spoznal sem tudi to, da smo ljudje, ki sicer vsak dan preživimo skupaj, precej različni. 

- Od punc sem kaj novega zvedel. 

 

Ob samospoznavanju in medsebojnemu razkrivanju svojih notranjih svetov je prihajalo na 

delavnicah tudi do globljega medsebojnega spoznavanja: Skozi igre smo se bolj spoznali drug 

drugega … Od punc sem kaj novega zvedel … Bolj sem spoznala druge. Ti misliš, da jih 

poznaš, ma ni res, prav druge stvari odkriješ., udeleţenci so opazili medsebojno različnost: 

Spoznal sem tudi to, da smo ljudje, ki sicer vsak dan preživimo skupaj, precej različni., utrdili 

zaupanje: Spoznala sem, da so v tej skupini ljudje, ki jim lahko zaupam., spremenili mnenje 

drug o drugem: Da kadar enga bolj poznaš, ga nekako bolj ceniš, prej si kar nekaj misliš o 

njem, ker ga pač premalo poznaš. 
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MEDSEBOJNO SPREJEMANJE 

- Sprejemat, kako gledajo na stvari drugi. Če kdo vidi drugače, da daš tudi njemu prav. Da si ne 

misli: kaj si ti, kaj boš ti govoril. 

- Sprejeti vsakega človeka, prej tega nisem znala. Tak kot je, ne tisto: mora biti samo tak. Je, kakršen 

je. 

- Je tud tako, da bolj ko enga poznaš, lažje ga sprejmeš. Prej ti je na videz čuden, sem si takoj 

ustvarila eno mnenje. To pri meni ni več tako. 

- Ne dobiš se zmeraj z vsakim. 

- Da kadar enga bolj poznaš, ga nekako bolj ceniš, prej si kar nekaj misliš o njem, ker ga pač 

premalo poznaš. Meni se je zgodilo, da enga, ki mi je bil prej zoprn, zdaj, ne bom rekel, da sva 

frenda, ma ga lažje prenašam. 

 

Medsebojno sprejemanje je predpogoj za boljše medosebne odnose pa tudi za osebnostne 

spremembe posameznika. Daje mu moč, da se postavi zase in deluje v svoje dobro. 

Medsebojno sprejemanje udeleţenci vidijo kot posledico boljšega medsebojnega poznavanja: 

Je tud tako, da bolj ko enga poznaš, lažje ga sprejmeš. Prej ti je na videz čuden, sem si takoj 

ustvarila eno mnenje. To pri meni ni več tako. Vzpostavlja se tudi z večjo tolerantnostjo in 

senzibilnostjo za druge: Sprejeti vsakega človeka, prej tega nisem znala. Tak kot je, ne tisto: 

mora biti samo tak. Je, kakršen je … Sprejemat, kako gledajo na stvari drugi. Če kdo vidi 

drugače, da daš tudi njemu prav. Da si ne misliš: kaj si ti, kaj boš ti govoril. Vendar pa med 

ljudmi ostajajo večje in manjše simpatije, z nekaterimi smo si bliţe, jih laţe sprejmemo, druge 

pa zelo teţko: Ne dobiš se zmeraj z vsakim. Kljub temu lahko naredimo korak naprej. En fant 

to zelo lepo opiše: Meni se je zgodilo, da enga, ki mi je bil prej zoprn, zdaj, ne bom rekel, da 

sva frenda, ma ga lažje prenašam.  

 

DRUŢENJE, SPROSTITEV, ZABAVA 

- Si se lahko sprostil, izživel. 

- Najbolj pomembno pa se mi zdi druženje. 

- Delavnice so mi dale res veliko, zabavo, dobre igrice. 

- Smo se igrali ko eni otroci, ma je blo super. Kot da se poznamo že vse življenje. 

- Smo se nasmejali. 

- To je sprostitev po šoli. 

- Zame je bilo to bolj druženje, zabava.  

- Ja smo se ful smejali, tudi sami sebi. 

- Jaz sem se vedno tako sprostila na delavnicah, takrat si na vse pozabil. 
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- S Tamaro sta bili  prijazni, znali sta se sprostit, se smejat in uživat. 

- Najboljše so ble bosonoge: smo se tako sprostili. 

- Veliko sem novega spoznal o starših, sošolkah in sošolcih, in to z veliko zabave. 

 

Druţenje, sprostitev in zabavo so udeleţenci navedli ţe pod svoja pričakovanja od delavnic. 

Tudi sicer v intervjujih veliko govorijo o medsebojnem druţenju na delavnicah in mu 

pripisujejo velik pomen: Najbolj pomembno pa se mi zdi druženje. Velikokrat omenjajo tudi 

sproščenost, bodisi v smislu sproščenih medsebojnih odnosov, vodenja in komunikacije, o 

čemer sem ţe govorila, bodisi v smislu relaksacije: Jaz sem se vedno tako sprostila na 

delavnicah, takrat si na vse pozabil … Si se lahko sprostil, izživel … To je sprostitev po šoli ... 

Najboljše so ble bosonoge: smo se tako sprostili. Delavnice so jim nudile tudi zabavo, 

povedo, da so se ob dejavnostih nasmejali, psihično in telesno razbremenili, se preko zabave 

in igrivosti učili: Smo se nasmejali ... Delavnice so mi dale res veliko, zabavo, dobre igrice ... 

Smo se igrali ko eni otroci, ma je blo super. Kot da se poznamo že vse življenje ... Ja smo se 

ful smejali, tudi sami sebi ... Veliko sem novega spoznal o starših, sošolkah in sošolcih in to z 

veliko zabave. Povejo, da sva k sproščenemu vzdušju pripomogli tudi vodji: S Tamaro sta bili  

prijazni, znali sta se sprostit, se smejat in uživat. 

 

MEDSEBOJNA PODPORA IN POMOČ 

- Delavnice so mi dale moč, da sem zbrala pogum in poiskala pomoč zaradi tega, kar se je dogajalo 

doma. Sama - ne vem, če bi. Se nisem čutla močna. Potem pa prijateljice in vedve sta mi dale vedeti, 

da sem dovolj močna, da to naredim. Tudi potem, tisti občutki  krivde, kot da sem zatožila očeta, sem 

spet v skupini dobila razumevanje. Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne. Nisem se 

mogla vživet v igre, nisem si upala se sprostit in odpret, sem se bala posmeha sošolk. Sčasoma mi je 

postalo všeč. Sošolke so bile ful prijazne z mano, saj so itak vedele, kako je, oče in to, ma vseeno. 

Spoznala sem Tamaro, to je super. 

- Ste nam dosti pomagale. Kot da ste tudi vidve v našem razredu. Nikoli mi niste rekli, da ne smem 

zraven. Najbrž ker ste vedli, kako je doma. Ste mi res ful pomagali.  

 

O medsebojnem zaupanju, sprejemanju in podpori so mladostniki veliko govorili in te njihove 

izjave sem uvrstila ţe v sklop »Doţivljanje delavnic«. Na tem mestu pa sem izpostavila izjavi  

dveh deklet, ki sta navedli podporno vlogo skupine pri reševanju večjih osebnih teţav. 

Načeloma najino delovanje ni svetovalno ali socioterapevtsko, namen delavnic ni reševanje 

resnejših osebnih, medosebnih in socialnih teţav, vendar med dogajanjem na delavnicah 

lahko pride tudi do razbremenitve, uvida, ubeseditve ali odločitve glede reševanja osebnih 
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problemov. Dekleti to opišeta tako: Delavnice so mi dale moč, da sem zbrala pogum in 

poiskala pomoč zaradi tega, kar se je dogajalo doma. Sama – ne vem, če bi. Se nisem čutla 

močna. Potem pa prijateljice in vedve sta mi dale vedeti, da sem dovolj močna, da to naredim. 

Tudi potem, tisti občutki  krivde, kot da sem zatožila očeta, sem spet v skupini dobila 

razumevanje. Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne. Nisem se mogla vživet v 

igre, nisem si upala se sprostit in odpret, sem se bala posmeha sošolk. Sčasoma mi je postalo 

všeč. Sošolke so bile ful prijazne z mano, saj so itak vedele, kako je, oče in to, ma vseeno. 

Spoznala sem Tamaro, to je super …  Ste nam dosti pomagale. Kot da ste tudi vidve v našem 

razredu. Nikoli mi niste rekli, da ne smem zraven. (Deklica je občasno hodila na delavnice ţe 

v niţjih razredih skupaj z bratoma.) Najbrž ker ste vedli, kako je doma. Ste mi res ful 

pomagali.  

 

5. sklop: Doživljanje širšega okolja in dejavnost v njem  

 

Izjave mladih, ki se nanašajo na »doţivljanje širšega okolja in dejavnost v njem«, sem 

označila z naslednjimi kodami: 

- druţina 

- razred, šola 

- prostovoljstvo na šoli 

- drugo 

 

DRUŢINA 

- Tudi doma lažje zaupam. Ko pridem domov z delavnic, sem boljše volje, bolj pozitivno gledaš, s tem 

še drugim dvigneš moralo. Mama to opazi. 

- S sestro sva se masirali. Ko je prišla domov z glavobolom, je rekla: Dejmo se uno z delavnic. 

- Doma smo se enkrat vsi masirali, je blo ful smešno. 

- Doma uporabljam tehnike sproščanja.  

- Doma se nismo menili o tem. 

- Sem se preselila k stari mami ta čas. Delavnice so mi dale moč, da sem zbrala pogum in poiskala 

pomoč zaradi tega, kar se je dogajalo doma. Sama - ne vem, če bi. Se nisem čutla močna. Potem pa 

prijateljice in vedve sta mi dale vedeti, da sem dovolj močna, da to naredim. Tudi potem, tisti občutki  

krivde, kot da sem zatožila očeta, sem spet v skupini dobila razumevanje. 

- Ne da bi se spremenil moj odnos do staršev, ma drugače začneš razmišljati. 

- Ne vem, če je kaj drugače, do staršev mislim, da ne. 
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- Doma je vse po starem. 

- Doma jim itak ni pomoči. Sej se hecam, sej ni tolk groznu. 

 

Večina mladostnikov ne opaţa, da bi se obiskovanje delavnic kakorkoli odraţalo v njihovih 

druţinah: Doma je vse po starem … Ne vem, če je kaj drugače, do staršev mislim, da ne … 

Doma jim itak ni pomoči. Sej se hecam, sej ni tolk groznu … Eno dekle pove, da se kaţejo 

spremembe v druţini v smislu zaupanja, boljšega razpoloţenja: Tudi doma lažje zaupam. Ko 

pridem domov z delavnic, sem boljše volje, bolj pozitivno gledaš, s tem še drugim dvigneš 

moralo. Mama to opazi. Nekateri udeleţenci pa poročajo o uporabi sprostitvenih tehnik v 

druţini: S sestro sva se masirali. Ko je prišla domov z glavobolom, je rekla: Dejmo se uno z 

delavnic … Doma smo se enkrat vsi masirali, je blo ful smešno ... Doma uporabljam tehnike 

sproščanja. Večjo spremembo v druţinskem ţivljenju opiše eno dekle: Sem se preselila k 

stari mami ta čas. Delavnice so mi dale moč, da sem zbrala pogum in poiskala pomoč zaradi 

tega, kar se je dogajalo doma. Sama – ne vem, če bi. Se nisem čutla močna. Potem pa 

prijateljice in vedve sta mi dale vedeti, da sem dovolj močna, da to naredim. Tudi potem, tisti 

občutki krivde, kot da sem zatožila očeta, sem spet v skupini dobila razumevanje. 

 

RAZRED, ŠOLA 

- V razredu težko rečem, da se je kaj spremenilo, itak, da je blo letos drugače, ma tud zato, ker smo 

zadnje leto skupaj in to. Mogoče na zaupanju, si bolj zaupamo. 

- Prej smo bli bol po skupincah, tako v razredu. Do učiteljev pa ne, to ne. 

- Do učiteljev ne, bolje pa smo se razumeli z osmim razredom. 

- Smo bli že itak povezani. 

- Več smo se pogovarjale s sošolkami. 

- V razredu smo bili že prej povezani. Ne vem. 

- To leto smo bolj povezani v razredu, tudi s fanti, prej so bli fantje posebej, punce posebej, težko 

rečem, če zaradi delavnic, mogoče. Eno zaupanje se je zgradilo med nami, smo delovali bolj kot 

razred, prej nismo bili tako povezani, si pomagali. Smo vedeli več en o drugem. 

- Zdaj bolj opazim govorico telesa, prav hecno je to gledat, kakšne učitle, ko se dolgočasiš med uro. 

- Z osmim se zdaj bolj razumemo. 

- Nismo imeli več tolk skrivnosti, so bila naša prijateljstva vedno bolj močna. 

- Ne vem, če je kaj drugače. Ne vem. 

- Postali smo boljši frendi, tud s puncami. 
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Veliko mladostnikov opaţa spremembe v razredu, vendar ne vedo, ali jih lahko poveţejo z 

obiskovanjem delavnic. Gotovo je cela vrsta dejavnikov, ki vplivajo na razredno dinamiko, in 

je teţko ugotavljati povezavo med le-to in obiskovanjem delavnic. O tem mladi povedo: V 

razredu težko rečem, da se je kaj spremenilo, itak, da je blo letos drugače, ma tud zato, ker 

smo zadnje leto skupaj in to. Mogoče na zaupanju, si bolj zaupamo ... To leto smo bolj 

povezani v razredu, tudi s fanti, prej so bli fantje posebej, punce posebej, težko rečem, če 

zaradi delavnic, mogoče. Eno zaupanje se je zgradilo med nami, smo delovali bolj kot razred, 

prej nismo bili tako povezani, si pomagali. Smo vedeli več en o drugem. Poleg večje 

povezanosti, zaupanja in medsebojne pomoči navajajo tudi več pogovora: Več smo se 

pogovarjale s sošolkami., druţenja med spoloma: Postali smo boljši frendi, tud s puncami., 

druţenja med osmim in devetim razredom: Z osmim se zdaj bolj razumemo. in razvoj 

prijateljstva: Nismo imeli več tolk skrivnosti, so bila naša prijateljstva vedno bolj močna. 

Nekaj udeleţencev pa ne opaţa v razredu nobenih sprememb: Smo bli že itak povezani ... Ne 

vem, če je kaj drugače. Ne vem. Zanimiva je tudi izjava fanta, ki povezuje izkušnje z delavnic 

z dogajanjem v razredu s primerom opazovanja učiteljeve neverbalne komunikacije: Zdaj bolj 

opazim govorico telesa, prav hecno je to gledat, kakšne učitle, ko se dolgočasiš med uro. 

 

PROSTOVOLJSTVO NA ŠOLI 

- Prostovoljstvo je tudi izkušnja, ki je ne bom pozabila. Se vedno kaj spomnim na une ta male. Pri 

delavnicah smo gradili odkrit odnos in pole smo ble odkrite tud do ta malih. Oni so pa že itak! To ni 

tako običajno v šoli, tak odnos učitelj – učenec. 

- Smo čakale na delavnice in so bli ta mali tam, smo se mal z njimi dajale, je blo fajn, smo rekle, 

zakaj ne bi prišle večkrat v podaljšano. 

- Prostovoljstvo je po eni strani podobno delavnicam, se igramo s ta malmi take igrce, je tudi 

sproščeno, ni tisto šolsko, jaz pridem za zabavo. 

- Prostovoljstvo, ja. Tebe smo že poznali. Fajn, da nekaj narediš za druge. Začeli smo hoditi mimo, se 

mal ustavili pri vas, lani je blo to občasno, letos pa prav organizirano, smo prav prostovoljci, lani 

smo pač hodili malo tako. 

- Smo te poznali, vemo, da lahko kadarkoli potrkamo in pridemo v razred. Z otroki ratam takoj 

prijateljica. 

- Pri prostovoljstvu  in delavnicah je dosti podobnosti: imamo s ta malimi sproščen odnos in tak 

način dela in ker si ti tam, se to da. 

- Prostovoljstvo – to je bila sprostitev po šoli. Smo te poznale, smo vedele, da lahko pridemo, tudi 

otroci se tu drugače počutijo, mimogrede delajo nalogo, kot da niso v šoli, ti vse povejo, se igrajo s 

tabo. 
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- Kakšno igrico uporabmo s ta malimi v prostovoljstvu, to je fajn, da nam učitelji zaupate, da smo 

lahko prostovoljci. 

- Meni je blo v redu, ko smo z mulcmi igrali nogomet, razen to, da se je Jaka skoz vesil po meni, to mi 

je šlo na živce. 

- Z Jonom sva prišla parkrat v prostovoljstvo. Saj je zakon s ta malimi igrat fuzbal. 

 

Mladi, ki so obiskovali delavnice, so se velikokrat oglasili v oddelku podaljšanega bivanja, 

kjer delam kot učiteljica, s kakšnim vprašanjem, povezanim z delavnicami, ali pa so me prišli 

zgolj pozdravit. Včasih so počakali na prevoz ali na delavnice kar »pri meni«. Postopoma so 

se začeli vključevati v učno pomoč učencem in sooblikovanje prostočasnih aktivnosti za 

učence podaljšanega bivanja. Razvilo se je prostovoljstvo na šoli na različnih področjih, 

kamor so se vključili tudi drugi učenci. O povezavi med delavnicami in razvojem 

prostovoljstva govorijo izjave v zgornji tabeli. 

 

DRUGO 

- Na kakšnih žurih smo se tud šli že kakšno igrco z delavnic. 

- Ti pride prav, ja, kakšna igrica. 

- Z A. se zdaj večkrat masiravi. 

- Aja, moji sestri večkrat povem kakšno igrco, ker ona študira vzgojiteljsko in to uporabi na vajah. 

- Kul je blo, ko so čistilke plesale z nami in so rekle, da bi lahko imeli tud zanje delavnice. 

- Mi bi morali na šoli kej bolj udarnega narest. Zrihtat kak koncert al kakšne plese al kej tacga. 

- Jaz sem na treningu od rokometa pokazal uno vajo ravnotežja, se je trenerju zdela ful fajn in smo jo 

pole delali še večkrat. 

 

Mladostniki povedo, da so izkušnje z delavnic prenesli tudi na druga področja ţivljenja: na 

zabave (Na kakšnih žurih smo se tud šli že kakšno igrco z delavnic.), treninge (Jaz sem na 

treningu od rokometa pokazal uno vajo ravnotežja, se je trenerju zdela ful fajn in smo jo pole 

delali še večkrat.), študijsko področje (Aja, moji sestri večkrat povem kakšno igrco, ker ona 

študira vzgojiteljsko in to uporabi na vajah.) … V kategorijo »Drugo« sem uvrstila tudi 

utrinek z delavnic, ko sta se nam pridruţili čistilki, ki sta morali včasih čakati, da smo 

zaključili delavnice, da sta lahko počistili za nami (Kul je blo, ko so čistilke plesale z nami in 

so rekle, da bi lahko imeli tud zanje delavnice.), ter pobudo za organizacijo dejavnosti izven 

okvira delavnic: Mi bi morali na šoli kej bolj udarnega narest. Zrihtat kak koncert al kakšne 

plese al kej tacga. 
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3.6.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja z interpretacijami rezultatov  

 

1. Kako mladostniki doživljajo svojo vključenost v skupino, kako doživljajo vzdušje 

na delavnicah in skupinsko dinamiko 

 

Povratne informacije mladostnikov o doţivljanju delavnic so v glavnem pozitivne. Poudarjajo 

medsebojno zaupanje, sprejemanje in podporo v skupini, veliko pa govorijo tudi o varnem, 

sproščenem in igrivem vzdušju. Povedo, da se je zaupanje gradilo postopoma, kar so čutili 

predvsem »stalni« udeleţenci. Za vzpostavitev medsebojnega zaupanja, sprejemanja in 

podpore so potrebni čas in pozitivne izkušnje članov. Bernstein in Lowy121, avtorja 

petstopenjskega modela razvoja skupinske dinamike, navajata, da doseţe skupina fazo 

zaupanja in intimnosti šele na tretji stopnji delovanja. Prvo fazo zaznamuje negotovost, 

iskanje varnosti in evalvacija pričakovanj: Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne 

... nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala se sprostit in odpret. V drugi fazi prihaja do 

interakcij med člani skupine, iskanja pozicij članov skupine ter prvih oblikovanj statusov in 

vlog med člani: Spoznala sem, da so v tej skupini ljudje, ki so mi blizu. V tretji fazi pa se 

vzpostavi zaupanje in intimnost, večata se sodelovanje ter medsebojna pomoč: Všeč mi je bilo 

predvsem to, da smo si zaupali. ... Vse, kar smo delali, vedno smo se počutili varno, si se 

lahko sprostil, izživel. Za četrto fazo je značilen razvoj »skupinske identitete«, tako 

imenovanega »mi« občutka, ki krepi skupinsko kohezijo in omogoča skupinsko storilnost: 

Bili smo super skupina!  

 

Temelje zaupanja in varnosti sva s Tamaro vzpostavili ţe takoj na začetku, saj je zaupno in 

varno ozračje osnovni pogoj za delovanje skupine, kjer gre za osebno izraţanje in razkrivanje. 

Ţorga122 pravi, da moramo v skupini zagotoviti varno in sprejemajoče vzdušje, v katerem se 

mladi čutijo izzvane raziskovati svoja stališča in vedenje ter izbrati in preizkušati nove oblike 

vedenja, ki se jim zdijo primerne. Tudi Lamovec123 trdi, da je varno okolje skupine in 

sprejemanje posameznika predpogoj, da se mladostnik začne postavljati zase in delati v svoje 

dobro. Tudi ona pravi, da je na začetku, ko je skupina še »sveţa«, predvsem vodja tisti, ki 

nudi zaščito in varnost, kasneje pa to funkcijo vedno bolj prevzema skupina kot celota. S 

Tamaro sva opazili, da je za mladostnike bolj pomembno kot sprejemanje z najine strani 
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sprejemanje s strani ostalih članov skupine. To potrjujejo številni avtorji,124 ki poudarjajo 

pomembno vlogo vrstnikov za psihosocialni razvoj mladostnikov. Udeleţenci povedo, da so 

imele pomembno vlogo pri sproščanju vzdušja in vzpostavljanju zaupanja in sprejetosti v 

skupini gibalne igre: Kako smo hitro zgubili sramežljivost, ko smo se dotikali in valjali en po 

drugem. Tu smo se sprostili, povezali, se mi zdi, da si moraš zaupat, ko smo se lovili v 

padanju, na primer.  

 

Tudi vzdušje in počutje udeleţencev se je med šolskim letom izboljševalo. Nekateri 

udeleţenci opišejo zadrege ob določenih temah ali igrah. Te nelagodnosti sva s Tamaro 

opazili in jih tudi upoštevali ter jih skušali premostiti s postopnostjo (pustili sva vsakemu svoj 

čas), z občutkom za posameznika, z igrivostjo. Mladim veliko pomeni, da je vzdušje na 

delavnicah sproščeno, da je veliko smeha in humorja. V povratnih informacijah večkrat 

rečejo: Fajn je bilo, ker smo bili lahko tako sproščeni ... Super je, ker se tudi vedve tako 

sprostita in znata uživati ... da se nasmejemo do solz. Velikokrat omenjajo tudi sproščenost, 

bodisi v smislu sproščenih medsebojnih odnosov, vodenja in komunikacije bodisi v smislu 

relaksacije: Jaz sem se vedno tako sprostila na delavnicah, takrat si na vse pozabil. Delavnice 

so jim nudile tudi zabavo; povedo, da so se ob dejavnostih nasmejali, psihično in telesno 

razbremenili, se preko zabave in igrivosti učili. Povedo še, da sva k sproščenemu vzdušju 

pripomogli tudi vodji: S Tamaro sta bili  prijazni, znali sta se sprostit, se smejat in uživat. 

Tudi njihova pričakovanja od delavnic so bila povezana z zabavo. To si razlagam z dejstvom, 

da je za obdobje odraščanja značilna velika potreba po zabavi, ki pa je v storilnostno 

naravnani šoli mladostniki ne morejo vedno zadovoljiti. Tako v naših šolah kot tudi v naši 

kulturi je na ţalost v veliki meri prisotna miselnost, da učenje in delo nista povezana z zabavo 

in uţitkom, temveč bolj z disciplino, odrekanjem ter reţimom dela (V potu svojega obraza 

boš prideloval vsakdanji kruh.).125 Udeleţenci delavnic sporočajo, da sta se na delavnicah 

prepletala učenje in zabava: Veliko sem se naučil, novega spoznal o starših, sošolkah in 

sošolcih, in to z veliko zabave. Zabava z vrstniki je za mladostnike posebej pomembna, saj 

nudi moţnost pridobivanja socialnih spretnosti ter spodbuja pozitivna čustva, kot so veselje, 

zadovoljstvo, radost, ljubezen in naklonjenost.126 Potreba po zabavi (ugodju, zadovoljstvu, 

sprostitvi, veselju, humorju) je ena temeljnih psihičnih potreb tudi v Glasserjevi teoriji 
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motivacije.127 Doţivljanje ugodja in zadovoljstva pospešuje izločanje protistresnih hormonov 

in s tem povečuje imunsko odpornost organizma in njegovo učinkovitost. Glede na izjave 

udeleţencev je bilo vzdušje na delavnicah dovolj sproščeno, da so jim bile delavnice tudi v 

zabavo. 

 

Komunikacijo v skupini udeleţenci opišejo kot vedno bolj odprto, veliko udeleţencev pa je 

imelo na začetku teţave pri izraţanju svojih občutkov, razmišljanj in mnenj. V začetku nisem 

bila tako sproščena, so bili tudi starejši in se nismo tako poznali, smo se čutle ta male, 

neizkušene, nismo bile tako odkrite. Si nisem upala povedat, kaj čutim. Glede komunikacije v 

skupini sva s Tamaro postavili določena pravila, ki sva jih podprli s svojim zgledom in 

vodenjem skupine na ta način, da sva spodbujali iskrenost, govorjenje v prvi osebi, 

medsebojno poslušanje, dopuščanje prostora za komunikacijo vsakemu udeleţencu skupine 

ter hkrati moţnosti, da se kadarkoli kdo umakne. Teoretično osnovo za ta pravila sva našli pri 

Cohn128, Carell129 in Rapuš Pavel.130 Vsak zase odloča, v kolikšni meri se bo angaţiral in 

izpostavil, v kolikšni meri bo pustil, da ostali člani vplivajo nanj oziroma kaj bo od drugih 

sprejel kot zanj pomembno in uporabno, pravi Rapuš Pavel.131 O medsebojnem poslušanju 

udeleţenci povedo: Vsi smo poslušali vsakega, o dopuščanju prostora za komunikacijo:Vsak 

je lahko karkoli povedal, izrazil željo, o moţnosti umika: Če mi kaj ni pašalo, kakšna igrica, 

sem povedala, ker jaz sem tak tip. Najino vlogo pri skupinski komunikaciji opišejo: Vedno sta 

jasno povedali, kaj bomo delali, nikogar se ni v nič sililo, izpostavljalo, lahko si povedal svoje 

mnenje. Podpora vodij je bila posebej pomembna takrat, ko je kdo od udeleţencev ţelel 

govoriti, pa ni prišel do besede, če se je kdo ţelel umakniti, pa so ga ostali zadrţevali, če je bil 

kdo narobe razumljen in se ni znal jasno izraziti. S Tamaro sva opazili, da so bili mladi v 

izraţanju vedno bolj sproščeni, spoštljivi in iskreni, učili so se prisluhniti drug drugemu ter 

izraţati svoje mnenje. Pogoje za tako komunikacijo sva skušali zagotoviti z vzpostavljanjem 

ugodne socialne klime. 

 

Pri skupinah, ki se sestajajo dalj časa, je priporočljivo članstvo zaprtega tipa, saj le-to daje 

najboljšo priloţnost za razvoj skupinskih procesov – člani skupine se lahko tako medsebojno 

spoznavajo brez motenj in preusmeritev, ki jih lahko predstavljajo nenadni prihodi ali odhodi 
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članov skupine.132 Kljub temu da sva poznali priporočila strokovnjakov, je v tistem šolskem 

letu skupina delovala veliko bolj odprto kot po navadi. Štirje mladostniki so prihajali na 

delavnice le občasno. V povratni informaciji članov sem izvedela, da jih to v glavnem ni 

motilo, nekaterim se je občasno prihajanje zdelo celo dobrodošla popestritev, posameznike pa 

je to motilo, predvsem zato, ker je bilo treba občasnim članom določene stvari še enkrat 

razlagati. Občasni udeleţenci so svoje neredno prihajanje videli kot nemoteče tako zase kot za 

ostale člane. S Tamaro sva tak način dopuščali, ker sva presodili, da je za te štiri mladostnike 

dobro, da pridejo na delavnice vsaj kdaj pa kdaj, saj redno očitno ne zmorejo hoditi, in da s 

tem ne škodiva skupinskemu dogajanju. Menim, da je potrebno biti pri delu z mladimi 

fleksibilen in je včasih dobro teoretične smernice prilagoditi dogajanju, ki ga začutiš kot 

strokovnjak in kot človek. 

 

2. Kako mladostniki razumejo namen delavnic, kako vidijo način dela in stil 

vodenja delavnic 

 

Ugotavljam, da so mladostniki prepoznali veliko namenov delavnic, kljub temu da se o tem 

nismo nikoli neposredno pogovarjali. Smo pa ob koncu vsakega srečanja reflektirali dogajanje 

na delavnici in tudi po gibalnih delavnicah ubesedili svoja občutja in doţivetja, kar priporoča  

tudi Payne,133  ki pravi, da morajo biti vsa doţivetja in čustva, tudi tista, ki se »prebudijo« v 

odnosu do telesa, eksternalizirana in posredovana v obliki pogovora ostalim v skupini. 

Poudarja, da je vsakokratna verbalizacija nujno potrebna za proces spreminjanja. Igre imajo 

tudi nek globlji pomen, ugotavlja ena udeleţenka. Kot namen delavnic mladi navajajo: 

samospoznavanje, sprejemanje sebe, medsebojno spoznavanje, vzpostavljanje zaupanja, 

razgibavanje, učenje sodelovanja in medsebojne pomoči ter bolj sproščenega odnosa do telesa 

in dotika. Seveda pa mladi vidijo namen delavnic tudi v druţenju, sprostitvi in zabavi. 

Njihovo razumevanje namena delavnic se ujema z namenom, ki sva ga postavili s Tamaro: 

podpora pri samospoznavanju, oblikovanju samopodobe in gradnji identitete, vzpostavljanje 

zaupnosti in pristnih medosebnih odnosov, učenje medsebojnega sodelovanja, pomoči ter 

iskrene komunikacije, pa tudi nudenje moţnosti za druţenje, sprostitev in zabavo. 

 

Mladi o vsebinah delavnic ne povedo prav veliko. V spominu so jim ostale delavnice 

medsebojnega spoznavanja, delavnice o starših, čustvih, ljubezni in spolnosti ter delavnice o 
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zunanjem videzu. Bolj kot same teme je bil zanje pomemben odnosni vidik srečanj. Ko 

govorijo o metodah in tehnikah dela, govorijo o »enem posebnem načinu«: To je tak način, da 

se približaš mladim, da se vsi sprostimo ... sploh nisem bila vajena takega načina. Največkrat 

omenjajo uporabo giba, in to z velikim navdušenjem. Povedo, da so se na gibalnih delavnicah 

sprostili in razgibali, prepoznali nove gibalne in izrazne zmoţnosti svojega telesa, se naučili 

prisluhniti telesnim sporočilom, se učili sodelovanja. Tudi Payne134 ugotavlja, da gibalno 

izraţanje in ustvarjanje zadovoljuje prirojeno potrebo po gibanju, bogati čustvenost in 

pomaga pri širjenju izkušenj o sebi in drugih. Mladostnik se začne zavedati svojega telesa in 

raznovrstnosti svojega gibanja ter različnih moţnosti za izrabo energije. Pri gibanju deluje 

telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, ritmične in socialne 

draţljaje in se odziva nanje. Mladi z navdušenjem opisujejo vzdušje na gibalnih delavnicah: 

Na gibalnih se je nekaj bolj dogajalo, je blo bolj živo, živahno, vsi smo bolj sodelovali, 

spoznali smo drug drugega skozi igre, bolj si zapomniš vse, če se gibaš zraven. To potrjuje 

tudi Vogelnik:135 »V skupini je bolj ţivo, bolj veselo in tudi bolj vzpodbudno … Medsebojni 

stik povzroča svojevrstno podţiganje ţivljenjske energije, medsebojno pomoč in solidarnost 

in hkrati tekmovanje s samim seboj in z drugimi, veselje ob čutenju soljudi, nenehno 

izmenjavanje vlog na poti do skupnega cilja.« Udeleţenci med metodami s simpatijo omenijo 

še: sprostitvene tehnike, likovno ustvarjanje, pogovor in igro. Le dva udeleţenca izrazita 

neodobravanje do posameznih iger in sprostitvenih tehnik. Po izkušnjah so nekatere igre med 

mladimi zelo priljubljene, nekatere pa se ne »primejo«. Včasih kakšna igra v določeni skupini 

zelo uspe, v drugi pa sploh ne. Določene igre ne odgovarjajo posameznikom, zato ima vsakdo 

vedno moţnost ne sodelovati v posamezni igri. S somentorico tudi dopuščava, da se delavnica 

izpelje v drugo smer, kot sva načrtovali, če začutiva, da bi z najinim usmerjanjem zatrli 

ustvarjalnost oz. potrebo po izraţanju, ki se pokaţe tisti trenutek v skupini. Udeleţenci 

izrazijo strinjanje s takim načinom: Fajn je bilo to, da ni bilo vse vnaprej določeno, da sta 

upuštevali naše ideje, tud če so ble odpalene ...  

 

Delavnica se je kdaj izpeljala v drugo smer tudi zaradi osebnih teţav posameznih članov 

skupine. Teţavam je v skupini potrebno dati prednost, hkrati pa ne dovoliti, da bi skupino 

časovno preveč okupirale. Nekateri mladi navajajo podporno vlogo skupine pri reševanju 

večjih osebnih teţav. Načeloma najino delovanje ni svetovalno ali socioterapevtsko, namen 

delavnic ni reševanje resnejših osebnih, medosebnih in socialnih teţav, vendar je med 
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dogajanjem na delavnicah prišlo tudi do razbremenitve, uvida, ubeseditve ali odločitve glede 

reševanja osebnih problemov. Sicer pa je predmet dela skupine problem na splošno, vsak član 

pa sodeluje, kolikor je sam pripravljen. K problemu (temi) pristopava skozi igro, sproščeno in 

strpno, brez implicitnih in eksplicitnih zahtev po spreminjanju ţivljenjskega stila in pogleda 

na svet. Sva pa kot vodji skupine osredotočeni k temu, da ustvariva pogoje za individualne 

spremembe136: ozračje socialne podpore, nedirektivno delo, neinterpretativni pristop, aktivno 

poslušanje, senzibilnost za dogajanje v skupini, v posamezniku. Tovrstno socialnopedagoško 

delo bi umestila na področje socialnopedagoškega izobraţevanja, vzgoje, deloma svetovanja, 

včasih pa posega ţe na področje korekcije in socialne terapije. Mladostniki skozi delavnice 

razvijajo nove kompetence in znanja, osebnostno zorijo, gre pa tudi za pomoč pri reševanju 

teţav. Kot pravi tudi Kobolt137, je teţko razmejiti, kaj je še vzgoja, kaj pa ţe svetovanje, saj se 

nekateri učinki prepletajo.  

 

Mladostniki v veliki meri kaţejo zadovoljstvo z najinim načinom vodenja. V svojih izjavah ga 

označujejo kot demokratskega. Za ta stil vodenja je po Rotu138 značilno, da se vodja glede 

odločanja posvetuje s člani skupine, jim nudi različne alternative, raje spodbuja, kot 

direktivno vodi, hvali in kritizira v istem slogu, razvija samostojnost in pomembnost 

doprinosa posameznika v skupini. Udeleţenci navajajo najino odprtost in sprejemljivost za 

pobude skupine: Fajn je bilo to, da ni bilo vse vnaprej določeno, da sta upoštevali naše ideje, 

tud če so ble odpalene. Govorijo o najinih spodbudah, nedirektivnem vodenju: Navdušili ste 

nas za igro s čisto preprostimi in zanimivimi spodbudami. Spregovorili so tudi o najinih 

lastnostih: S Tamaro sta bili  prijazni, znali sta se sprostit, se smejat in uživat ... Vidve nista 

nič komplicirale, ste imele lep odnos z nami ... Sta ble ravno dovolj stroge ...  nista težili. Kot 

vodji sva bili s Tamaro enakovredni članici skupine, sodelovali sva v igrah in pogovorih, 

skozi dejavnosti sva skupaj z mladostniki »rastli«, razreševali konflikte, odpravljali 

predsodke, delili občutke. O enakovrednem odnosu vodij v procesu vzajemnega učenja 

govorijo tudi udeleţenci: Vidve  - kot da bi bile del nas, niste tipične voditelce. Osebno pa mi 

največ pomeni izjava: Vodenje je bilo kar v redu, smo lahko bli to, kar smo.  

 

Sama sem se kot vodja teh delavnic počutila zelo dobro. Včasih sem imela teţave z 

usklajevanjem vseh vlog oz. področij, ki sem jih morala kot vodja pokrivati med potekom 
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delavnice: vsebinsko vodenje delavnice, dajanje jasnih navodil za igre, priprava potrebnih 

rekvizitov … na eni strani in opazovanje skupinske dinamike, odnosov, počutja in potreb 

udeleţencev, morebitnih nelagodnosti, napetosti … na drugi strani. Ves čas je šlo za iskanje 

ravnoteţja med odnosnim in storilnostnim vidikom dela oziroma, kot to imenuje Cohn:139 

iskanje ravnoteţja med temo (nalogo) skupine, značilnostmi posameznikov v njej (jaz) in 

skupino kot počasi razvijajočo se novo entiteto (mi). Poleg tega sem se kot vodja tudi sama 

udeleţevala iger. Včasih je bilo res preveč. Posebej sem to opazila, če sem prišla na delavnico 

preutrujena, nezainteresirana, obremenjena s časovno stisko. Zato pa je zelo dobrodošlo 

vodenje v paru; da lahko druga vskoči, če se ena ne znajde, da je lahko ena pozorna na potek 

delavnice, druga na dinamiko skupine, da na stvari lahko pogledava vsaka s svojega zornega 

kota, ob koncu analizirava ali zgolj pokramljava o poteku delavnice, si iskreno izmenjava 

mnenja o dobrih in šibkih točkah najinega vodenja, skupaj načrtujeva in sestavljava delavnice. 

Pogoj za dobro delo v tandemu je, da se vodji med seboj ujemata, sta lahko drug do drugega 

iskrena in sta v svojih bistvenih naravnanostih, reakcijah in odločitvah skladna.140 Ko sem 

brala, kaj vse mora obvladati učinkovit vodja interaktivnih delavnic po Rapuš Pavel141, sem 

vedno bolj lezla vase in se spraševala, ali je moţno, da so zbrane vse te sposobnosti, znanja, 

veščine, osebnostne lastnosti … v eni osebi. Tolikokrat slišano, tolikokrat prebrano, 

preizkušeno na treningih, seminarjih, pa vendar – koliko od tega upoštevam pri svojem delu? 

Ko grem še enkrat skozi besedilo, ugotavljam, da nekatere smernice upoštevam zavestno, 

druge pa so skrite nekje v glavi in srcu in po potrebi pridejo na dan. Gotovo pa so pri delu s 

skupino mladostnikov dragocene tudi izkušnje, občutljivost za druge ljudi in iskreno 

zanimanje za mlade in njihova iskanja. O tem govori Dewe,142 ko pravi, da je uspešno 

strokovno ravnanje rezultat teoretične podkovanosti pa tudi tenkočutne prakse, ki se kaţe v 

sposobnosti analize, dobrega poznavanja sveta mladih, v sposobnosti intuicije ter empatije. 

Rapuš Pavel143 dodaja, da je pomembno, da naloge, pravila in različne intervencije vodja 

prilagodi lastnemu stilu vodenja in tako na izviren način razvija svojo profesionalnost. 
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3. Kako udeleženci povezujejo izkustvo na delavnicah z doživljanjem in izražanjem 

sebe 

  

Na delavnicah sva s Tamaro skušali udeleţencem omogočiti varen prostor za 

samospoznavanje. Meniva, da je za mladostnike pomembno, da razvijejo tenkočutnost za 

čustvene, miselne in telesne procese, ki se dogajajo znotraj njih, da so v stiku z lastnim jazom. 

O tem povedo: To ste nas ve pripeljale do tega, da razmišljamo o sebi, o notranjem svetu ... 

Ne vem, bolj sem dobila en stik s sabo ... Veliko novih stvari sem izvedela o sebi. Nekateri 

poročajo, da so odkrili svoja močna področja pa tudi šibke točke; eno dekle pove, da so ji 

spoznanja z delavnic pomagala pri poklicni odločitvi. Mladi govorijo tudi o pomembni vlogi 

skupine pri samospoznavanju: Drugi so ti kot ogledalo, ne moreš nič skrivat. Podobno misel 

sem zasledila pri Ramovšu: »Človek prepoznava samega sebe v ogledalu narave in v 

opazovanju samega sebe, toda do zadnje globine se prepozna samo v ogledalu svojega 

bliţnjega.
144

 Tudi Ule
145

 pravi, da samospoznavanje v skupini omogoča posamezniku, da 

podeli del samega sebe z drugimi člani. Prihaja do samorazkrivanja, soočanja z enakostjo in 

različnostjo drugega.
 
Na poti samospoznavanja je pri udeleţencih prihajalo tudi do novih 

spoznanj o sebi, do sprememb v doţivljanju sebe: Sem sama sebe presenetla, kako sem 

spretna v enih teh gibih, kaj vse lahko daš ven iz sebe. Predvsem so se ti uvidi dogajali skozi 

gibalne delavnice. Omenjajo spremembe v smislu večje osebne sproščenosti znotraj skupine 

in večjo senzibilnost za telesna sporočila.  

 

Vzporedno s procesom samospoznavanja se je pri udeleţencih delavnic oblikovala tudi 

naravnanost do tega, kar so, v glavnem v smislu boljšega sprejemanja samih sebe. 

Oblikovanje samopodobe je dolgotrajen in po drobnih korakih napredujoč proces. 

Mladostniki so na področju sprejemanja sebe in oblikovanja samopodobe še negotovi in 

zmedeni, se še iščejo, kar nam lepo pokaţe naslednja izjava: Sem se bolj sprejela ..., ma kdaj 

se mi zdi pa da se nisem ..., ma saj ne vem. V obdobju mladostništva je najbolj izpostavljeno 

področje v procesu izgradnje identitete telesna samopodoba. Prav o spremembah na tem 

področju udeleţenci največ govorijo. Kot razlaga Tomori,146,postane v tem obdobju odnos do 

telesa še bolj kot v otroštvu pomemben sestavni del celotnega zavedanja sebe in pomemben 

vir ocene lastne človeške vrednosti. Od poznavanja, pojmovanja, doţivljanja in vrednotenja 
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lastnega telesa so »v marsičem odvisni tudi mladostnikovo vedenje, njegov odnos do drugih 

ljudi in njegova stališča do zanj najpomembnejših ţivljenjskih tem.« Mladi povedo, da so se 

predvsem med gibalnimi delavnicami zgodili na tem področju določeni premiki: Počasi, 

počasi se bolj sprejemaš, se znaš pohecat, iz debelih tac, na primer. Si tudi boljše volje. 

Lovell (pa tudi drugi avtorji)147 ugotavljajo, da je mladostnikom lahko v veliko pomoč pri 

oblikovanju ustrezne telesne samopodobe prav gibalno izraţanje in ustvarjanje v skupini.  

 

Pri razvijanju odnosa do sebe in svojega telesa imajo pomembno vlogo sporočila, ki jih 

dobimo od drugih, za mladostnike imajo največjo teţo povratna sporočil vrstnikov. O tem 

pripovedujejo: Prej sem zmirej mislila, da imam velik nos, ne vem, zakaj. Potem ko ste mi vsi 

zatrjavali, da ni res, sem najprej mislila, da me sam tolažte. Potem sva se še večkrat s Š. 

pogovarjale o tem. Zdej, če se pogledam v špegu, se mi ne zdi več tako velik. Mnogo mladih 

ima zaradi preobremenjenosti z zunanjim videzom zamegljeno predstavo o svojem telesu. 

Med subjektivno izkušnjo (osebnim vrednotenjem telesa) in objektivno realnostjo (dejanskim 

telesnim videzom) namreč ni nujno korelacije.148 Na to kaţe tudi zgornja izjava. 

 

Velik korak pri sprejemanju sebe je naredilo dekle, ki je imelo na začetku obiskovanja 

delavnic mnogo zadreg in strahov: Na začetku sem bila zadržana, mi ni bilo v redu, ne ... 

nisem se mogla vživet v igre, nisem si upala se sprostit in odpret ... sem se bala posmeha 

sošolk …  Sčasoma mi je postalo všeč ... Prej sem mislila, da sem najslabša na svetu. Tudi tu 

so imele pomembno vlogo vrstnice z delavnic s svojim sočutnim in bodrilnim odnosom. Moja 

povratna sporočila, četudi so bila še tako dobronamerna in iskrena, nikoli niso imela take 

moči kot sporočila vrstnikov, ki so za mladostnike dejansko zelo pomembni. Pomembno je 

njihovo mnenje, mladi jih ţelijo posnemati. Gostečnik149 pravi, da ţelijo biti mladostniki čim 

bolj podobni vrstnikom, saj si s tem zagotavljajo varnost. »V skupini vrstnikov dobivajo moč, 

v njej se prepoznajo in se čutijo potrjene. Pomembni so zato, ker so enako negotovi, kot so 

mladostniki sami, z njimi se lahko enakovredno pogovarjajo. Biti sprejet med vrstniki je zelo 

pomembna skrb mladostnikov, saj jim ta sprejetost zadovoljuje potrebo po samospoštovanju.«  

 

Med delavnicami pa mladostniki drug drugemu niso sporočali zgolj pozitivnih povratnih 

sporočil. Bili so tudi kritični do vedenja drugih. Bolj kot se je gradilo zaupanje v skupini, bolj 
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iskreni so bili udeleţenci v izraţanju svojih mnenj. Mladi so povedali, da je bilo zanje 

dragoceno, da so jim ostali člani skupine povedali, kako jih vidijo, doţivljajo, jim povedali v 

čem pretiravajo, kaj so spregledali, jih »spravili na realna tla«. Vseskozi pa sva s Tamaro 

usmerjali komunikacijo bolj v smislu iskanja in razvijanja močnih področij v posamezniku, 

prvoosebnega pripovedovanja in izogibanja komentarjev na izraţanje občutij, razmišljanj in 

doţivetij posameznikov. Predvsem pa sva skušali preprečevati moraliziranje ali medsebojno 

obsojanje. 

 

O čustvih ter spremembah v doţivljanju in izraţanju čustev udeleţenci ne povedo veliko. 

Največ govorijo o spremembi v smislu manjše srameţljivosti, zadrţanosti ter večje 

sproščenosti, odprtosti. Povedo tudi, da so se naučili izraziti čustva skozi gib in ples in se na 

ta način tudi razbremenili. Tudi Payne
150

 med funkcije gibalnega medija uvršča »omogočanje 

doţivljanja in izraţanja čustev skozi ustvarjanje s telesom«. Posamezniki poročajo tudi o večji 

senzibilnosti za telesna sporočila ter zaznavanju povezave med čustvenim stanjem in 

dogajanjem v telesu. Kos
151

 pravi, da se vsak najmanjši premik v duševnem dogajanju izrazi 

na svoj način skozi telo. Tako osnovna čustvena naravnanost in dolgotrajna čustvena stanja 

kot tudi močna kratkotrajna čustva spremljajo spremembe v notranjih organih pa tudi gibalne 

reakcije telesa kot celote. Veliko mladostnikov poroča o premikih v izraţanju svojega 

mnenja: Bolj direktno, se mi zdi, zdaj povem komu, kaj me moti, al pa tako, kaj mislim, me ni 

tako strah povedat. Tudi o svojih potrebah in teţavah laţe spregovorijo: Bolj se znam tudi 

pogovorit, če imam kakšen problem, povem tudi staršem. 

 

4.  Kako udeleženci povezujejo izkustvo na delavnicah z doživljanjem in 

razumevanjem drugih in vzpostavljanjem medosebnih odnosov  

 

Ob samospoznavanju in medsebojnemu razkrivanju svojih notranjih svetov je prihajalo na 

delavnicah tudi do globljega medsebojnega spoznavanja. Mladostniki povedo, da so skozi 

igre in pogovor veliko izvedeli drug o drugem: Bolj sem spoznala druge. Ti misliš, da jih 

poznaš, ma ni res, prav druge stvari odkriješ. Udeleţenci so opazili medsebojno različnost 

(Spoznal sem tudi to, da smo ljudje, ki sicer vsak dan preživimo skupaj, precej različni.), 

utrdili zaupanje (Spoznala sem, da so v tej skupini ljudje, ki jim lahko zaupam.), spremenili 

mnenje drug o drugem (Da kadar enga bolj poznaš, ga nekako bolj ceniš, prej si kar nekaj 
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misliš o njem, ker ga pač premalo poznaš.). Medsebojno spoznavanje je potekalo preko 

pogovorov, še bolj pa preko igre in gibalnega izraţanja in ustvarjanja. Evans in Russell152 

razlagata, da igre, gibanje, sodelovanje in ustvarjanje v skupini omogočajo razvijanje 

kakovostne komunikacije in medsebojnega spoznavanja. Med člani skupine se ustvarja 

skupna izkušnja. »Skupne postajajo pretekle izkušnje, ideje in spoznanja, upanja in strahovi, 

občutki in čustva. Vse to si lahko izmenjamo z besedami, s telesno govorico, s pogledi, s 

tonom glasu ali z molkom. Sporočamo lahko z različnimi umetniškimi in drugimi 

ustvarjalnimi izrazi.«153  

 

Mladostniki so med druţenjem na delavnicah tudi vse bolj in laţe sprejemali drug drugega. 

Medsebojno sprejemanje je predpogoj za boljše medosebne odnose pa tudi za osebnostne 

spremembe posameznika. Daje mu moč, da se postavi zase in deluje v svoje dobro. Ule154 

pravi, da ima mladostnik močno potrebo po tem, da deli svoja čustva, dvome, sanjarjenja in 

pozitivna doţivetja s sebi podobnimi. Nesprejemanje med vrstniki mladostnika prizadene in 

čuti se osamljenega, sprejetost pa povečuje mladostnikovo samospoštovanje, spontano 

vedenje, optimizem. Raziskave kaţejo, da osamljeni mladostniki pogrešajo predvsem 

sprejetost med vrstniki in njihovo čustveno oporo. Medsebojno sprejemanje udeleţenci vidijo 

kot posledico boljšega medsebojnega poznavanja: Je tud tako, da bolj ko enga poznaš, lažje 

ga sprejmeš. Prej ti je na videz čuden, sem si takoj ustvarila eno mnenje. To pri meni ni več 

tako. Medsebojno sprejemanje med člani skupine se je vzpostavljalo tudi z večanjem 

tolerantnosti in senzibilnosti za druge: Sprejeti vsakega človeka, prej tega nisem znala. Tak 

kot je, ne tisto: mora biti samo tak. Je, kakršen je. Vendar pa med ljudmi ostajajo večje in 

manjše simpatije, z nekaterimi smo si bliţe, jih laţe sprejmemo, druge pa zelo teţko. Ule155 

meni, da člani skupine z nekaterimi člani razvijejo večjo stopnjo zaupnosti in prijateljstva, 

nekateri jim bolj utrjujejo samopodobo, drugi jim jo ogroţajo, določene potrebe laţe 

zadovoljujejo z enimi člani, druge z drugimi. O tem poročajo tudi udeleţenci delavnic: Ne 

dobiš se zmeraj z vsakim. Kljub temu lahko naredimo korak naprej. En fant to zelo lepo opiše: 

Meni se je zgodilo, da enga, ki mi je bil prej zoprn, zdaj, ne bom rekel, da sva frenda, ma ga 

lažje prenašam. Večjo empatijo in senzibilnost drug do drugega so zelo lepo izrazili z 

besedami, da so pri pogovoru bolj »mehki«, bolj »odprti«: Fajn je blo tudi po delavnicah, ko 

smo se pogovarjale po poti domov, smo ble bolj mehke, bolj odprte ... Spomladi smo hodili 
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peš domov z delavnic in smo se veliko pogovarjali, smo bili bolj odprti en za druzga, smo si 

bolj povedali, v šoli si bolj zatežen. Kroflič156 govori o »kinestetični dimenziji empatije, ki se 

razvija ob gibalnih igrah v skupini, ko so aktivirani tako racionalni levohemisferični miselni 

procesi kot tudi desnohemisferično celostno doţivljanje, vizualiziranje in ustvarjalno 

psihomotorično udejanjanje nekega problema v prostorski situaciji medosebnih odnosov.« 

Tudi Payne157 navaja kot učinke ustvarjalnega giba razvijanje socialnih sposobnosti, ker 

spodbuja stike z drugimi, zaupanje, občutljivost, empatijo, solidarnost ter skupinsko reševanje 

problemov. 

 

Iz intervjujev sem izvedela tudi to, da se mladostniki več pogovarjajo, so v pogovorih bolj 

odprti in iskreni, odpirajo nove teme. Povedo, da so bolj komunikativni, se laţe vključijo v 

druţbo in pogovor. Razveselile so me izjave mladih, da se veliko pogovarjajo med seboj tudi 

po delavnicah: Več smo se pogovarjale s sošolkami, največ po poti domov z delavnic, al pa 

smo se ustavle pred šolo na zidku in imele še eno delavnico. Coleman in Hendry158 

ugotavljata, da večino časa, ki ga mladostniki preţivijo z vrstniki, običajno porabijo tako, da 

se z njimi pogovarjajo. Najpogosteje se pogovarjajo o medsebojnih odnosih in vsakodnevnih 

dogodkih, glasbi, televiziji, filmih in šolskih dogodkih. Tudi Cerar159 navaja, da so aktivnosti 

mladostnikov v najstniških letih vedno bolj zaznamovane s pogovori in debatami, kar od njih 

zahteva vedno večje sposobnosti za začenjanje in vzdrţevanje pogovora, naučiti se morajo 

ubesediti svoje misli in občutke, se znati vţiveti v sogovornika. Gojiti odnose s sovrstniki je 

zahtevna naloga, ki se je mladi na delavnicah uspešno učijo. Pri tem je pomembna tudi 

senzibilnost za nebesedno komunikacijo. O pridobivanju te veščine udeleţenci povedo, da so 

se naučili bolj prepoznavati govorico telesa pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov. 

Mladostniki pripovedujejo, da so se med obiskovanjem delavnic med njimi oblikovali globlji 

odnosi in trdnejše vezi, na vrstnike iz skupine se lahko obrnejo tudi pri reševanju osebnih 

teţav: Ko imam težave, se lahko obrnem na kakšno prijateljico iz skupine ali na voditeljici. 

 

Dekleta večkrat omenijo, da je bila zanje na delavnicah dragocena izkušnja, ker so bli tud 

fantje, fantje pa pravijo, da je fajn, ker od punc kaj novga zveš. Značilno za mladostnike v tem 

obdobju je, da se druţijo ločeno po spolu.160 Dekleta imajo eno, dve zaupni prijateljici, fantje 
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pa se druţijo v večjih skupinah in čustvene vezi med njimi so dokaj ohlapne. Dekleta se bolj 

usmerjajo v pogovor, fantje pa v skupne dejavnosti s prijatelji. Počasi pa se začenjata dekliški 

in fantovski svet med seboj spogledovati. Delavnice so jim pri tem dobrodošla pomoč, kajti 

fajn je to, da slišiš tudi mnenje fantov, si ne bi mislila, da tako razmišljajo. Ob zaključku 

prejšnjih delavnic nam je eno dekle zaţelelo: »Delavnice, voditeljici, vsi ostanite taki, kot ste. 

Res sta carki. Najboljše, če sedite še zmer na tistih malih stolčkih in umirate od smeha. Lahko 

pa bi v skupino nekako poskušali zvabiti tudi fante, da bi še oni doživeli nekaj novega. Pa še 

nam puncam bi bilo bolj zanimivo…« Ţelja se je uresničila!  

 

Poleg sprostitve in zabave mladi v intervjujih največkrat omenjajo medsebojno druţenje na 

delavnicah in mu pripisujejo velik pomen: Najbolj pomembno pa se mi zdi druženje. 

Oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki (oblikovanje prijateljstev, razvoj 

socialnih spretnost ...) je tudi ena temeljnih razvojnih nalog mladostništva po Havighurstu.161 

 

 

 

 

  

                                                           
161

 HavighurstV Marjanovič Umek, Zupančič, 2004 

 



Nives Bratina Furlan    Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki 

99 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

S tem diplomskim delom sem potrdila domnevo, da so delavnice igre in giba za mlade 

zanimiva izkušnja srečevanja s seboj, priloţnost za izmenjavo svojih osebnih občutkov in 

zgodb z vrstniki, za vzpostavljanje pristnih medosebnih odnosov, za sprostitev in zabavo. V 

interakciji z vrstniki so mladostniki zadovoljevali svoje socialne potrebe (po sprejetosti, 

človeški bliţini, zabavi, skupinski pripadnosti) ter razvijali socialne spretnosti in veščine.  

 

Varno in spodbudno okolje delavnic je mladim omogočalo preizkušanje svojih zmoţnosti in 

talentov, sproščanje ustvarjalne energije, soočanje s slabostmi, strahovi, jezo, ţalostjo, upanji 

in ţeljami. Skozi igre in izpovedi je vsak posameznik spoznaval, da ni edini, ki išče pot, da se 

lahko brez bojazni primerja, izraţa sebe in se uči od drugih. Odkrivali smo nepoznano v 

drugih in s tem nepoznano v sebi in v nas se je prebujala ţelja, da bi ta neznani svet spoznali 

in ga, kolikor je to mogoče, sprejeli in razumeli.  

 

Prednost delavnic igre in giba vidim predvsem v izkustvu, ki ga mladostniki doţivijo in si ga 

podelijo na srečanjih. Posebej dragoceno je tovrstno srečevanje v današnjem času, ko je v 

porastu druţenje mladih preko virtualnih socialnih omreţij, kjer je njihova podoba v 

medsebojni interakciji okrnjena na izbrana besedna sporočila o sebi, morda podkrepljena z 

retuširanimi fotografijami. Ta druţenja so po mojem mnenju osiromašena mnogoterih 

razseţnosti medčloveških odnosov. V izkustvenih delavnicah mladi stopajo drug k drugemu s 

celotno svojo bitjo, občutijo prepoteno koţo, stisk roke, vonj las, hlad ali toploto dlani drug 

drugega, slišijo barvo in moč glasu, zaznajo svojo gibljivost, teţnost, lego in premikanje v 

prostoru, čutijo, kaj sebi ali drugemu vzame dih, kaj jim pospeši utrip srca.  

 

Zavedam se, da ne morem z gotovostjo trditi, katera spoznanja in spremembe pri 

mladostnikih so sproţila izkustva z delavnic, katera so posledica drugih dejavnikov, saj je 

ţivljenje preplet različnih dogodkov, mnogih izkušenj in spoznanj. Zavedam se tudi, da 

tovrstna socialnopedagoška izkušnja ni neposredno prenosljiva v neko drugo situacijo, v 

drugačnem okolju, z drugačnimi mladostniki in drugačnim vodjo, saj vsaka skupina ţivi svojo 

zgodbo, čisto posebno in neponovljivo. Gibalne in druge igre ne morejo biti podane kot 

recepti in stil vodenja ne more postati model; ni namreč določene vaje za določen tip 

mladostnika ali skupino mladostnikov in osnovno poslanstvo vodje skupine je, da je to, kar je: 
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da je pristen, iskren ter da, kot pravi Carell
162

, k mladim pristopa s posebno strastjo, 

zanimanjem in ţeljo po skupni rasti. Tudi ni rečeno, da vsaka delavnica ustreza skupini, s 

katero delamo, in da igre, ki jih najdemo v priročnikih pod določenim sklopom, delujejo prav 

na opisan način. Včasih določena »vaja« sproţi v posamezniku oz. skupini neka druga 

spoznanja, z njo doseţemo druge cilje, kot smo pričakovali, si jih zastavili. Tudi ko delavnice 

sama preizkusim in spoznam njihove učinke, ni dovolj. Poznati moram tudi mladostnike, s 

katerimi delam, njihove trenutne potrebe, naravnanost skupine. Kot pravi Erich Weniger
163

, 

»vzgojne metode nikakor niso zgolj tehnike, nikakršna do potankosti premišljena ravnanja. So 

oblike medčloveškega srečevanja, so variable v času in prostoru, znotraj osebno in 

medosebno oblikovane … In svobodo v pedagoškem ravnanju si pridobimo takrat, ko 

spoznamo, da moramo prevzeti odgovornost za izbiro te ali one metode.« Tako so tudi 

delavnice, četudi na isto temo, z uporabo enakih ali podobnih »vaj« v različnih skupinah 

vsakokrat nekaj povsem novega. Različne skupine, različne situacije, dinamika znotraj 

skupine, zahteva različno posredovanje, izpeljavo delavnice. Potek delavnice je odvisen tudi 

od ustvarjalnosti članov skupine, od tega, kako se določena ustvarjalna »naloga« razvije. S 

somentorico dopuščava, da se delavnica izpelje v drugo smer, kot sva načrtovali, če začutiva, 

da bi z najinim usmerjanjem zatrli ustvarjalnost oz. potrebo po izraţanju, ki se pokaţe tisti 

trenutek v skupini. Tudi eno naših načel je kreativnost in odprtost za sprotno ustvarjanje 

novih oblik dela oziroma za naravnanost vsakokratne skupine. Tako se je pred dvema letoma 

v takratni skupini porajala vedno večja ţelja po dramskih improvizacijah in igrah vlog in 

postopoma se je na pobudo mladostnikov iz igralno-gibalne oblikovala dramska skupina, s 

katero smo uprizorili predstavo Mali princ.    

 

Delavnice igre in giba so po mojih izkušnjah zanimiv in med otroki in mladostniki priljubljen 

medij socialnopedagoškega delovanja. Njegove učinke pa je, kot pravi Špela Razpotnik
164

 za 

cirkuško pedagogiko in Isadora Duncan
165

 za ples, ustrezneje preizkusiti v praksi, kot jih 

opisovati.  

 

»Če bi vam lahko povedala, kaj je ples, ga ne bi odplesala.« 

         Isadora Duncan 
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